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        BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ÐỐC  

KẾT QUẢ HOẠT ÐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 

VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist 

 

 Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và 

kế hoạch năm 2015 để trình Ðại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua với các nội dung 

như sau: 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014 

 Chúng tôi vui mừng thông báo đến Quý cổ đông về việc Công ty của chúng ta đã 

chính thức thoát khỏi nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ 

Chí Minh (HOSE) khi lợi nhuận sau thuế năm 2014 của Công ty Mẹ và Hợp nhất đều dương, 

kết thúc đà thua lỗ 2 năm liên tiếp trước đó là năm 2012 và 2013. Kết quả cụ thể như sau: 

 Căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất và công ty mẹ năm 2014 đã được kiểm toán 

bởi Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế AAT: 

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2014 

ĐVT: 1.000 đồng 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2014 

Kế hoạch 

2014 

Tăng/Giảm  

so với Kế hoạch 

Doanh thu 79.282.423,2 88.468.000 -10,4% 

Lợi nhuận trước thuế 1.160.489,3 162.820 612,7% 

Lợi nhuận sau thuế 1.160.489,3 162.820 612,7% 

2. Kết quả kinh doanh của Công ty Mẹ năm 2014 

  ĐVT: 1.000 đồng 

Chỉ tiêu Thực hiện 2014 

Doanh thu 38.602.541,8 

Lợi nhuận trước thuế 252.517,2 

Lợi nhuận sau thuế 252.517,2 

 

 

C.TY CP VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST 

---***--- 

 

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  17 tháng 04 năm 2015 



 Nhìn nhận một cách khách quan, yếu tố trọng yếu tạo nên lợi nhuận cho năm 2014 

không đến từ hoạt động kinh doanh chính của Công ty mà đến từ việc ghi nhận khoản thu 

nhập khác từ việc chuyển giao lợi thế kinh doanh (quyền được sử dụng, khai thác, đầu tư 

kinh doanh) liên quan đến vị trí khu đất 25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh. Công ty đã chuyển nhượng lợi thế kinh doanh tại khu đất trên cho 

một đối tác Nhật Bản với giá trị chuyển nhượng là 11.000.000.000 đồng.  

 Trong bối cảnh 3 quý đầu năm 2014 thua lỗ và hoạt động kinh doanh chính của Công 

ty trong quý 4/2014 chưa thể đem lại lợi nhuận thì khoản thu nhập khác nêu trên đóng vai 

trò hết sức quan trọng trong việc giải quyết tình huống cấp bách là không để cổ phiếu của 

Công ty (mã cổ phiếu là STT) bị hủy niêm yết.   

 

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015 

 Sau khi hoàn thành mục tiêu trong năm 2014 là giữ cổ phiếu STT tiếp tục niêm yết 

trên HOSE, Ban Tổng Giám đốc (Ban TGĐ) đề ra phương hướng chính cho năm 2015 là 

phải có được lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính. 

 

1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2015 

    ĐVT: 1.000 đồng 

Chỉ tiêu Kế hoạch 2015 Thực hiện 2014 KH 2015 so với TH 2014  

Doanh thu 122.100.000 79.282.423,2 154% 

Lợi nhuận trước thuế 13.000.000 1.160.489,3 1.120% 

Lợi nhuận sau thuế 13.000.000 1.160.489,3 1.120% 

 

 Với kế hoạch đặt ra cho năm 2015, Lãi cơ bản trên cổ phiếu của Công ty đạt hơn 

1.600 đồng/cổ phiếu. 

 

2. Giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2015 

2.1. Đối với mảng kinh doanh taxi trực thuộc Công ty Mẹ: 

  Công ty sẽ nâng số lượng xe taxi vận hành lên số lượng tối đa được cấp phép 

là 300 xe ngay trong năm 2015, bao gồm cả xe sở hữu và xe liên doanh liên kết, 

nhưng số lượng xe sở hữu vẫn chiếm tỷ trọng chính (khoảng 80% của tổng số lượng 

xe). 

  Do 80 xe sở hữu hiện tại của Công ty (Toyota Vios) chỉ hoạt động đến năm 

2017 nên Công ty sẽ thực hiện mua xe mới dựa trên phương án kết hợp giữa thanh lý 

xe cũ và vay vốn Ngân hàng. Đồng thời với việc tăng số lượng xe, Công ty sẽ đưa ra 

chính sách tuyển dụng mang tính cạnh tranh để tuyển thêm tài xế. 



  Công ty dự kiến kết hợp với một công ty cung cấp phần mềm trong việc vận 

hành đội xe taxi song song với phương pháp truyền thống. Phương thức này không 

những đem lại hiệu quả kinh doanh mà còn bổ khuyết cho những điểm yếu hiện tại 

của Công ty về số lượng điểm đỗ đón khách cũng như cách thức quản lý đội ngũ tài 

xế, thái độ phục vụ khách hàng. 

  Quảng cáo trên xe taxi Sài Gòn Tourist cũng được Công ty đưa vào phương án 

kinh doanh để tăng thêm nguồn thu từ mảng taxi. 

 

2.2. Đối với mảng kinh doanh đào tạo lái xe trực thuộc Công ty Mẹ: 

  Thị trường đào tạo lái xe, đặc biệt là đào tạo bằng B2 mà Công ty đang cung 

cấp, hiện đang trong tình trạng cạnh tranh gay gắt về giá.  

  Để có thể tạo được lợi nhuận từ mảng này, Công ty đặt ra 2 giải pháp cần thực 

hiện song song: 

 Thứ nhất, xây dựng lại cấu trúc chi phí mang tính cạnh tranh thông qua 

việc tiết kiệm, cắt giảm các chi phí không hợp lý, giảm chi phí quản lý 

bằng cách tối giản bộ máy quản lý trực tiếp. 

 Thứ hai, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ thông qua hình thức trích hoa hồng 

cho bất cứ nhân viên nào (không chỉ bộ phận bán hàng) đem được học 

viên về cho Công ty, cùng với việc cải thiện chất lượng đào tạo. 

 

2.3. Đối với Công ty Thương mại Du lịch Sài Gòn (TDS): 

Mảng dịch vụ tour du lịch nước ngoài (Outbound) và tour du lịch nội địa 

(Domestic) đang có giá vốn hàng bán rất cao, làm cho mảng này đang trong tình trạng 

chỉ xoay quanh mức hòa vốn. Do đó, Ban TGĐ đã chỉ đạo cho Ban GĐ của TDS phải 

rà soát lại các nhà cung cấp dịch vụ để cân đối với giá bán tour hiện tại. 

Mảng  dịch vụ tour du lịch trong nước dành cho khách nước ngoài (Inbound) 

có khả năng cạnh tranh yếu. Vì vậy, phương án hợp tác kinh doanh đang được xem 

xét. 

Mảng cho thuê xe du lịch, bên cạnh những khách hàng truyền thống, cần phải 

tìm kiếm thêm khách hàng mới để tăng doanh thu cho TDS. 

Mảng đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay không đem lại hiệu quả nên Ban 

TGĐ đã chỉ đạo Ban GĐ của TDS phải rà soát lại mảng kinh doanh này. 

 

2.4. Đối với Công ty Dịch vụ Bảo vệ Long Vân (Long Vân): 

Ban GĐ Long Vân đang thực hiện đồng thời 3 công tác sau nhằm đạt được chỉ 

tiêu lợi nhuận cho năm 2015: 



 Thứ nhất, tái cấu trúc bộ máy điều hành Long Vân để giảm chi phí quản 

lý mà vẫn đảm bảo hiệu quả kinh doanh.  Rà soát cấu trúc chi phí với 

định hướng có lợi nhuận từ chính những hợp đồng hiện hữu. 

 Thứ hai, sau khi ổn định bộ máy quản lý và cấu trúc chi phí, sẽ tăng giá 

hợp đồng vào thời điểm hợp lý để tăng doanh thu. 

 Thứ ba, đẩy mạnh công tác bán dịch vụ bảo vệ thông qua nhiều kênh như: 

tận dụng mối quan hệ của Ban GĐ Long Vân, khách hàng đem lại từ nhân 

viên kinh doanh của Long Vân, cộng tác viên, bán hàng qua điện thoại, 

quảng cáo trực tuyến. 

 

2.5. Các dịch vụ khác: 

Công ty tiếp tục lên phương án để tìm kiếm doanh thu thông qua các dịch vụ 

khác như: xuất khẩu lao động, du học, hợp tác kinh doanh đối với các dự án bất động 

sản của công ty, v.v.   

 

 Với các thông tin về kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 

như đã trình bày ở trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. 

 

                                                                                         Tp.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2015 

                                               CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

  (Đã ký) 

 

 KAKAZU SHOGO 

 

 

 

 


