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I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Nghị định 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ 

và cơ chế hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; 

- Nghị định số 57/2014/NĐ-CP ngày 16/06/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và 

hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước;  

- Hợp đồng dịch vụ tư vấn đấu giá phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp số 20/2015/ 

VCSC-SCIC ngày 10/09/2015 và Phụ lục hợp đồng kinh tế số 01 ngày 28/10/2015 ký 

giữa Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Bản Việt; 

- Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 02/12/2015 của Tổng Công ty 

Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và 

Kinh doanh vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam; 

- Theo chấp thuận và phê duyệt của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước 

tại công văn số 3350/ĐTKDV-QLVĐT2 ngày 30/12/2015 về việc chào bán cạnh 

tranh cổ phần của SCIC tại Tổng Công ty CP Đường sông miền Nam. 
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II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

1. Rủi ro về kinh tế 

Rủi ro về kinh tế là loại rủi ro hệ thống thông qua những biến động như tốc độ tăng 

trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất,... có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế nói chung và ngành da 

giày nói riêng. Vì vậy, việc phân tích các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế sẽ làm rõ mức 

độ tác động của loại rủi ro này cũng như đưa ra được các biện pháp hạn chế, khắc 

phục mức độ ảnh hưởng đến hoạt động của Tổng Công ty. 

1.1 Rủi ro về tốc độ tăng trưởng kinh tế 

Là một bộ phận của nền kinh tế nên hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty luôn gắn 

liền với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Trong năm 2014, tổng sản phẩm trong nước tăng 

5,9% so với năm 2013, trong đó quý I tăng 5,06%, quý II tăng 5,34%, quý III tăng 

6,07% và quý IV tăng 6,96%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất so với hai năm trước. 

Điều này cho thấy đà phục hồi của nền kinh tế năm 2014 đã có dấu hiệu tích cực. 

Trong đó, ngành công nghiệp và xây dựng có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất theo quý so 

với ngành dịch vụ và nông, lâm nghiệp, thủy sản. Điều này phản ánh thực tế về sự 

phục hồi của thị trường bất động sản trong thời gian và tác dụng tích cực của các 

chương trình hỗ trợ của Chính phủ cho ngành này. 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê 

Triển vọng kinh tế dài hạn thường có nhiều yếu tố biến động khó xác định. Khi có 

những biến động trong chỉ số kinh tế vĩ mô sẽ ảnh hưởng ngay đến tốc độ đầu tư của 

nền kinh tế và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Theo Nghị 
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quyết số 77/2014/QH13 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, chỉ tiêu 

Quốc hội đề ra về tăng trưởng GDP là khoảng 6,2%. 

1.2 Rủi ro lạm phát 

Lạm phát là yếu tố vĩ mô có tác động đến toàn bộ nền kinh tế, ảnh hưởng không nhỏ 

đến nền kinh tế nói chung và Công ty nói riêng. Tỷ lệ lạm phát của các tháng năm 

2014 so với cùng kỳ đạt cao nhất vào tháng 1 cũng chỉ là 5,45%. Kể từ tháng 6, tỷ lệ 

tăng của CPI ngày càng giảm. CPI tháng 12 chỉ tăng 1,84% so với cùng kỳ năm 2013, 

kéo tỷ lệ lạm phát bình quân tháng chỉ còn 4,09%/năm, thấp hơn mức trung bình của 

năm 2013 là 2,5 điểm phần trăm. 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê 

Theo Tổng cục Thống kê, trong 12 tháng vừa qua, nhóm hàng có đóng góp nhiều nhất 

vào sự gia tăng CPI vẫn là hàng ăn và dịch vụ ăn uống (chiếm 38,8%), thứ đến là giáo 

dục (14,2%), nhà ở và vật liệu xây dựng (9,3%), nhóm hàng giao thông chỉ đóng góp 

4%. Với sự điều chỉnh giảm liên tục của giá xăng dầu trong nước, chi phí sinh hoạt 

cho nhóm hàng giao thông sẽ giảm đi, từ đó tác động làm giảm CPI. 

1.3 Rủi ro lãi suất 

Công ty chịu rủi ro lãi suất phát sinh từ các khoản vay chịu lãi suất đã được ký kết và 

chịu rủi ro lãi suất khi vay vốn theo lãi suất thả nổi. Rủi ro này sẽ được công ty quản 

trị bằng cách duy trì ở mức độ hợp lý các khoản vay với lãi suất thả nổi. 

2. Rủi ro về luật pháp 



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN CẠNH TRANH PHẦN VỐN TẠI  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM 

(Theo quyết định số 28/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 02/12/2015 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà 
nước về việc bán cổ phần tại Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam) 

 
 

Là công ty hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần trên lãnh thổ Việt Nam, Tổng 

Công ty chịu sự điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán. Hoạt động 

kinh doanh của Tổng Công ty chịu sự điều chỉnh của các Luật khác liên quan đến 

ngành nghề hoạt động của Tổng Công ty. Ngoài ra, Tổng Công ty cũng chịu sự tác 

động của các chính sách và chiến lược phát triển cùa ngành. Những điều chỉnh của 

luật và văn bản dưới luật trong giai đoạn hoàn thiện khung pháp lý và sự thay đổi về 

mặt chính sách sẽ tạo ra những tác động không nhỏ đến hoạt động quản trị, kinh 

doanh của Tổng Công ty. 

3. Rủi ro tỷ giá  

SOWATCO thực hiện một số giao dịch có gốc ngoại tệ, theo đó, SOWATCO sẽ chịu 

rủi ro khi có biến động về tỷ giá. SOWATCO không thực hiện biện pháp đảm bảo do 

thiếu thị trường mua các công cụ tài chính này 

4. Rủi ro đặc thù ngành 

Tổng Công ty hoạt động trong ngành vận tải đường thủy nội địa nên có rủi ro đặc thù 

của ngành vận tải thủy là các tai nạn vận tải thủy, xếp dỡ hàng hóa dể gây thiệt hại về 

con người và tài sản cho SOWATCO. Để hạn chế bớt các rủi ro đặc thù này, 

SOWATCO luôn xây dựng các tiêu chuẩn an toàn cho hoạt động cũng như thực hiện 

việc mua bảo hiểm theo đúng quy định. 

5. Rủi ro của đợt chào bán 

Đợt chào bán cổ phần của SOWATCO sẽ phụ thuộc vào diễn biến tình hình thị trường 

chứng khoán niêm yết tại thời điểm chính thức chào bán, tâm lý của các nhà đầu tư 

cũng như tính hấp dẫn cổ phiếu của SOWATCO. Vì vậy, có thể có rủi ro không bán 

hết số cổ phần dự định chào bán. 

6. Rủi ro khác 

Bên cạnh những yếu tố rủi ro đã nêu trên, còn có các yếu tố rủi ro xảy ra do hiện 

tượng thiên nhiên khách quan, mang tính bất khả kháng như thiên tai (bão, lụt, hạn 

hán, dịch bệnh, động đất...), chiến tranh hoặc hỏa hoạn... Những rủi ro này nếu xảy ra 

sẽ gây ra không ít khó khăn và ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

SOWATCO. 

III. CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

1. Tổ chức phát hành 
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Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam 

Địa chỉ : 298 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM 

Điện thoại: +84 8 38.729.748             Fax: +84 8 38.726.386 

Chúng tôi xác nhận rằng SCIC là cổ đông có quyền sở hữu đầy đủ và hợp pháp đối 

với số cổ phần chào bán và đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố 

thông tin này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập 

một cách hợp lý. Việc chào bán cổ phần này không phải là đợt chào bán để huy động 

vốn cho SOWATCO mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông và không 

làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký của SOWATCO. 

2. Tổ chức tư vấn bán chào bán 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ bán cổ phần của Tổng công ty Đầu 

tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam 

tham gia lập và công bố trên cơ sở Hợp đồng số 20/2015/VCSC-SCIC ngày 

10/09/2015 ký giữa Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty Cổ 

phần Chứng khoán Bản Việt. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa 

chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này được phản ánh trung thực dựa trên cơ sở 

các thông tin và số liệu do Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam cung cấp. 

Bản Công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo. 
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CÁC KHÁI NIỆM 

- TNBQ Thu nhập bình quân. 

- SOWATCO Tổng Công Ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam. 

- ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông. 

- HĐQT Hội đồng quản trị. 

- BKS Ban kiểm soát. 

- TGĐ Tổng Giám đốc. 

- BTGĐ Ban Tổng Giám đốc. 

- KTT Kế toán trưởng. 

- CBCNV Cán bộ công nhân viên. 

- HĐLĐ Hợp đồng lao động. 

- TSCĐ Tài sản cố định. 

- TSLĐ Tài sản lưu động. 

- BHXH Bảo hiểm xã hội. 

- CP  Cổ phần. 

- CPH Cổ phần hóa. 

- MN Miền Nam. 

- LD  Liên doanh. 

- DVTH Dịch vụ tổng hợp. 

- XD Xây dựng. 

- XKLĐ Xuất khẩu lao động. 

- DN Doanh nghiệp. 

- DNNN Doanh nghiệp Nhà nước. 

- NM Nhà máy. 

- SC PTT Sửa chữa Phương tiện thủy. 

- HĐKD Hoạt động kinh doanh. 

- CTLD Công ty liên doanh. 
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IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

Tháng 8/1975, Tổng cục Giao thông vận tải quyết định thành lập Cục Đường sông miền Nam 

(là tiền thân của Tổng Công ty Đường sông miền Nam) trên cơ sở tiếp quản Nha Thuỷ vận 

của chế độ Việt Nam Cộng hoà để thực hiện chức năng làm công tác quản lý Nhà nước và 

quản lý một số đơn vị trực thuộc. Từ đó đến nay, SOWATCO đã phát triển qua 3 giai đoạn 

chính như sau: 

 Giai đoạn 1975 đến tháng 8/1996: 

Ngày 09/08/1975 tại Quyết định số 32-QĐ/TC, Tổng Cục Giao thông vận tải thành lập 

Cục Đường sông miền Nam. Sau đó, Tổng Công ty Đường sông miền Nam đã phát triển qua 

các tên gọi khác nhau như Phân Cục Đường sông (ngày 06/8/1976), Xí nghiệp Liên hợp Vận 

tải sông Cửu Long (ngày 30/01/1979), Liên hiệp các Xí nghiệp Vận tải Đường sông số 2 

(ngày15/12/1984), Tổng Công ty Vận tải đường thuỷ II (ngày 28/02/1992) và Công ty Vận 

Tải đường thuỷ II (ngày 14/09/1993). 

 Giai đoạn 1996 đến tháng 6/2003: 

Thực hiện Quyết định 90/TTg ngày 07/03/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành 

lập một số doanh nghiệp Nhà nước có đủ vốn, năng lực, tài sản và phương tiện, đủ điều kiện 

để trở thành các Công ty mạnh, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 2124/QĐ-TCCB-

LĐ ngày 13/8/1996 về việc thành lập Tổng Công ty Đường sông miền Nam hoạt động theo 

mô hình Tổng Công ty 90 với quy mô gồm Cơ quan Tổng Công ty, 5 Công ty thành viên 

hạch toán độc lập và 5 đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc. 

 Giai đoạn từ tháng 6/2003 đến nay: 

Ngày 26/05/2003 tại Quyết định số 94/2003/QĐ-TTg, Tổng Công ty Đường sông miền 

Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm chuyển Tổng Công ty sang tổ chức 

và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con, theo đó tại thời điểm thành lập Tổng 

Công ty gồm Công ty mẹ, 5 Công ty con (là các công ty cổ phần) và 3 Công ty liên doanh với 

nước ngoài. 

Ngày 26/6/2003 Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 1863/QĐ-BGTVT thành lập 

Công ty mẹ Tổng Công ty Đường sông miền Nam (SOWATCO). Tổng Công ty gồm Công ty 

mẹ, 5 Công ty con (là các công ty cổ phần), 3 Công ty liên doanh với nước ngoài và 3 Công 

ty liên kết. 
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Ngày 04/7/2008 tại Quyết định số 854/QĐ-TTg, Tổng công ty Đường sông Miền nam 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án Cổ phần hóa. 

Ngày 09/6/2009 Tổng công ty Đường sông Miền nam chính thức chuyển thành Tổng 

công ty Cổ phần Đường sông Miền nam. Tổng công ty Cổ phần Đường sông Miền nam gồm 

3 Công ty con (là các Công ty cổ phần), 2 Công ty liên doanh với nước ngoài và 2 Công ty 

liên kết.  

1.2. Giới thiệu về Công ty 

Tổ chức phát hành TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM 

Tên giao dịch đối ngoại SOUTHERN WATERBORNE TRANSPORT JOINT 

STOCK CORPORATION 

Tên viết tắt SOWATCO 

Trụ sở chính 298 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM 

Điện thoại 84.8. 38.729.748   

Fax 84.8. 38.726.386 

Website www.sowatco.com.vn 

Vốn điều lệ 671.000.000.000 đồng 

1.3. Ngành, nghề và địa bàn kinh doanh: 

Ngành nghề kinh doanh chính 

SOWATCO có chức năng kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 

4103013615 cấp lần đầu ngày 09/6/2009, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh số 0300447173 cấp ngày 26/04/2012 do Sở kế hoạch và Đầu tư 

Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh: 

 Đóng tàu và cấu kiện nổi.  

 Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, môtô, xe máy và xe có động 

cơ khác). 

 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu(Mua bán mũ bảo hiểm). 

 Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa 

 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 

 Bốc xếp hàng hóa 
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 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. 

 Cung ứng và quản lý người lao động 

 Giáo dục nghề nghiệp 

 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí, và các sản phẩm liên quan chi tiết: Đại lý kinh 

doanh xăng, dầu, dầu nhờn, mua bán nước giải nhiệt động cơ, mua bán than đá. 

Địa bàn kinh doanh chính: SOWATCO cung cấp các loại dầu nhờn, nước giải nhiệt 

động cơ, mũ bảo hiểm cho các Head của Honda và các đại lý bán lẻ trên cả nước. 

1.4. Cơ cấu vốn cổ phần 

TT Danh mục 
Số Cổ phiếu 

nắm giữ 

Giá trị 

(đồng) 
Tỷ lệ (%) 

1 Cổ phần Nhà nước (SCIC) 44.675.400 446.754.000.000 66,58% 

2 
Cổ đông tổ chức 

5 tổ chức 
20.505.800 205.058.000.000 30,56% 

3 
Cổ đông cá nhân 

442 cá nhân 
1.918.800 19.188.000.000 2,86% 

4 Cổ phiếu quỹ - - - 

 Tổng cộng 67.100.000 671.000.000.000 100% 

                                                                          Nguồn: Danh sách cổ đông tại ngày 30/6/2015  

1.5. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của SOWATCO  

TT Tên cổ đông Địa chỉ 
Số cổ phần 

sở hữu 

Tỷ lệ 

sở hữu 

1 

Tổng Công ty Đầu tư 

và Kinh doanh vốn Nhà 

nước (SCIC) 

Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy 

Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 
44.675.400 66,58% 

2 
Cube Securities 

Limited 

87 Mary Street, George Town, Grand 

Cayman 
20.000.000 29,81% 

Tổng cộng 64.675.400 96,39% 

Nguồn: SOWATCO  

1.6. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đấu giá nắm quyền kiểm 
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soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi 

phối đối với tổ chức phát hành 

 Danh sách những công ty con của SOWATCO:  

 

TT 

 

Tên công ty con 

 

Địa chỉ 

Lĩnh vực 

kinh doanh 

chính 

Vốn thực 

góp (Trđ) 

Tỷ lệ  

nắm 

giữ 

(%) 

1 CTCP Xây lắp Công trình 202 Lê Lai, Q.1, 

TP.HCM 

Xây dựng 4.410 70% 

2 CTCP Dịch vụ xây dựng 

và Cơ khí Đường thủy 

Miền Nam 

59 Phạm Ngọc Thạch, 

Q.3, TP.HCM 

Tư vấn thiết 

kế 

345 51% 

3 CTCP Đóng mới và Sửa 

chữa phương tiện thủy Cần 

Thơ 

77 Trần Phú, TP.Cần 

Thơ 

Đóng tàu 3.033 70% 

Nguồn: SOWATCO 

 Danh sách những công ty liên kết của SOWATCO  

TT Tên công ty liên kết Địa chỉ 

Lĩnh vực 

kinh doanh 

chính 

Vốn thực 

góp (Trđ) 

Tỷ lệ  

nắm 

giữ (%) 

1 CTCP Xây lắp Công trình 

và Thương mại 747 

161/1 Trường Chinh, 

TP.Vinh, Nghệ An 

Xây dựng 3.561 49% 

2 CTCP Dịch vụ Tổng hợp 

Đường thủy Miền nam 

38 Tôn Thất Thuyết, 

Quận 4, TP.HCM 

Vận tải thủy 3.039 26,27% 

Nguồn: SOWATCO 

 Danh sách những công ty liên doanh của SOWATCO  

TT Tên công ty liên doanh Địa chỉ 

Lĩnh vực 

kinh doanh 

chính 

Vốn thực 

góp (USD) 

Tỷ lệ  

nắm 

giữ 

(%) 

1 Công ty Liên Doanh Phát Đường A5, P. Tân Khai thác 5.920.000 37% 
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triển Tiếp Vận số 1 thuận, Q.7, TP.HCM cảng 

2 Công ty Liên doanh 

Keppel Land Watco 

Lầu 4, cao ốc Sài Gòn 

Center, Lê Lợi, Q.1, 

TP.HCM 

Thuê địa ốc  20.531.205 16% 

Nguồn: SOWATCO 

 Danh sách công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Tổ chức 

đấu giá: 

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 

- Tên công ty : Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước 

- Tên giao dịch quốc tế : State Capital Investment Corporation. 

- Tên viết tắt :  SCIC  

- Số Giấy CNĐKKD  : 0101992921 do Sở KHĐT Tp.Hà Nội cấp ngày 09/7/2010 

- Địa chỉ : Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu    

Giấy, Hà Nội 

- Điện thoại : (84-4) 62780126 

- Fax : (84-4) 62780136 

- Vốn điều lệ : 5.000.000.000.000 đồng 

- Số cổ phần SCIC nắm giữ : 44.675.400 cổ phần (tương đương với 66,58%vốn điều lệ) 

2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 

Hiện nay Tổng Công ty Đường sông Miền Nam được tổ chức và hoạt động theo Luật 

Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 29/11/2005. Cơ sở của hoạt động 

quản trị và điều hành của Công ty là Điều lệ tổ chức và hoạt động. 

Trụ sở chính:  

- Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM 

- Điện thoại: 84.8. 38.729.748             Fax: 84.8. 38.726.386 

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty  

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm: 
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- Đại Hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định những vấn đề 

quan trọng của Tổng Công ty theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. ĐHĐCĐ là cơ 

quan thông qua những chủ trương chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh của 

SOWATCO, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và điều hành hoạt động của 

SOWATCO. ĐHĐCĐ bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của SOWATCO. 

- Ban kiểm soát: Ban kiểm soát SOWATCO có 03 thành viên, do ĐHĐCĐ bầu, có nhiệm 

vụ thay mặt cổ đông và giúp ĐHĐCĐ giám sát, đánh giá kết quả kinh doanh và hoạt động 

quản trị, điều hành của Tổng Công ty một cách khách quan nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ 

đông. 

- Hội Đồng Quản Trị: Là cơ quan quản lý Tổng Công ty và có toàn quyền nhân danh 

Tổng Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Tổng 

Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Thành viên HĐQT do 

ĐHĐCĐ bầu và bãi miễn. 

- Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của 

SOWATCO, Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối kinh doanh chính của Tổng Công ty, do 

HĐQT bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện 

các quyền, nhiệm vụ được giao. Trong đó, Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp 

luật của SOWATCO. 

4. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban 

 Phòng tổ chức hành chính 

Bộ phận tổ chức cán bộ - lao động – tiền lương: 

- Quản lý các công tác cán bộ, lao động tiền lương 

- Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ nghiệp vụ và phối hợp kiểm tra an 

toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, công tác thanh tra tại các đơn vị. 

Bộ phận hành chính – quản trị: 

- Hành chính. 

- Quản trị. 

- Thi đua – tuyên truyền. 

 Phòng Kế toán Tài chính 
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- Quản lý tài chính  

- Tổ chức kế toán – thống kê.  

- Lập kế hoạch ngân sách và quản lý dòng tiền. 

 Phòng Kỹ thuật 

- Quản lý tình trạng kỹ thuật, tình trạng hoạt động của các phương tiện vận tải thủy, vận tải 

bộ, thiết bị bốc xếp, các Bến phao đường thủy của SOWATCO.  

- Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình, cơ sở hạ tầng của SOWATCO. 

- Quản lý công tác khoa học – công nghệ – môi trường của SOWATCO.  

 Phòng Vận tải và Dịch vụ hàng hải 

Quản lý và khai thác có hiệu quả các tài sản sau: 

- Các tàu lai dắt tàu biển. 

- Các sà lan tự hành.  

- Các bến phao của SOWATCO.  

- Các phương tiện, thiết bị của nhà thầu SOWATCO tại Cảng VICT 

Khai thác và phát triển các dịch vụ hàng hải: buộc, cởi dây tàu biển.  

 Phòng Kinh doanh thương mại 

- Đại lý phân phối dầu nhờn Honda, Eneos 

 Phòng Khai thác cảng 

- Khai thác bốc xếp - giao nhận tại các Bến phao của SOWATCO, Bến 38 A - B Tôn Thất 

Thuyết và các Bến phao thuê ngoài. 

- Khai thác Đại lý tàu biển, Đại lý vận tải trong và ngoài nước, dịch vụ đóng container Bắc 

Nam. 

- Khai thác Cảng Long Bình. 

 Ban Pháp chế 

- Theo dõi việc bảo hiểm, pháp chế, giải quyết các sự cố tai nạn về vận tải và con người 

cho các công việc của SOWATCO. 
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 Phòng Quản trị rủi ro 

- Đánh giá rủi ro loại hình kinh doanh; rủi ro pháp lý, rủi tài chính 

Nguồn: SOWATCO 

5. Hoạt động kinh doanh 

5.1. Sản phẩm/dịch vụ chủ yếu  

 Dịch vụ vận tải, bốc xếp , dịch vụ cảng: 

- Vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường biển, đường thủy nội địa, đường bộ trong nước 

và quốc tế. Vận tải hàng hóa bằng container, hàng siêu trường, siêu trọng. Đại lý vận tải. 

Bốc xếp hành lý, hàng hóa đường bộ, đường thủy. 

- Hoạt động kho bãi (kể cả kinh doanh bãi ICD - cảng cạn). Dịch vụ hỗ trợ vận chuyển 

đường thủy, đường bộ. Dịch vụ làm thủ tục hải quan. Các hoạt động hỗ trợ vận chuyển. 

- Kinh doanh dịch vụ hàng hải: Đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường biển, môi giới hàng 

hải, cung ứng tàu biển, kiểm đếm hàng hóa, lai dắt tàu biển, sửa chữa tàu biển tại cảng, vệ 

sinh tàu biển. 

 Hoạt động thương mại: 
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- Mua bán nhiên liệu động cơ: Đại lý kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dầu nhờn. Hiện nay, 

SOWATCO đang là nhà phân phối chính thức của dầu nhờn ENEOS của Nippon Oil và 

dầu nhờn Honda tại thị trường Việt Nam. Kinh doanh nước giải nhiệt động cơ. 

- Mua bán đồ uống không cồn: Nước hoa quả, nước tinh khiết, nước khoáng. 

- Kinh doanh nón (mũ) bảo hiểm nhãn hiệu Honda. Mua bán Clinker. 

 Hoạt động cơ khí: đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy. 

 Một số hoạt động khác: xuất khẩu lao động, mua bán vật liệu xây dựng 

HÌNH ẢNH CÁC CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY 

Vận tải thủy  Bốc xếp  

Cơ khí  Xây dựng công trình  

 

 

 

 

 

 

Thương mại 

Các dịch vụ khác  
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5.2. Cơ cấu doanh thu thuần 

Doanh thu nhóm sản phẩm dịch vụ của SOWATCO: 

ĐVT: triệu đồng 

  2013 2014 6T/2015 

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

Khai thác cảng và bốc 

xếp 
52.092 5,1% 51.328 10,5% 26.746 25,9% 

Lai dắt tàu biển và vận 

tải 
46.317 4,5% 55.501 11,3% 35.914 34,8% 

Thương mại 871.926 85,2% 326.798 66,7% 16.197 15,7% 

Xây dựng 31.653 3,1% 26.354 5,4% 7.897 7,6% 

Cơ khí 13.926 1,4% 18.436 3,8% 11.668 11,3% 

Xuất khẩu lao động và 

khác 
7.690 0,8% 11.511 2,3% 4.880 4,7% 

Tổng doanh thu thuần 1.023.604 100% 489.928 100% 103.302 100% 

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2013, 2014, 6T/2015 

Doanh thu nhóm sản phẩm dịch vụ đã hợp nhất: 

ĐVT: triệu đồng 

  2013 2014 6T/2015 

 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

Doanh thu bán hàng 875.393 82,0% 341.340 65,8% 28.881 27,0% 



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN CẠNH TRANH PHẦN VỐN TẠI  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM 

(Theo quyết định số 28/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 02/12/2015 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà 
nước về việc bán cổ phần tại Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam) 

 
 

Doanh thu cung cấp dịch 

vụ 
116.558 10,9% 122.234 23,5% 66.488 62,2% 

Doanh thu  xây dựng 31.653 3,0% 26.354 5,1% 7.897 7,4% 

Doanh thu hoạt động tài 

chính 
43.579 4,1% 29.130 5,6% 3.573 3,3% 

Tổng doanh thu thuần 1.067.183 100% 519.058 100% 106.839 100% 

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2013, 2014, BCTC hợp nhất soát xét 6T/2015 

Cơ cấu doanh thu thuần của SOWATCO qua các năm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: SOWATCO 

Doanh thu của SOWATCO từ năm 2014 và các năm tiếp theo giảm so với năm 2013. Nguyên 

nhân là kể từ năm 2014 SOWATCO sẽ không còn phân phối dầu nhờn cho đối tác Nhật Bản, 

trong khi đó tỷ trọng doanh thu của khối kinh doanh này chiếm tỷ trọng lớn (khoảng 71,6%) 

trên Tổng doanh thu trong thời gian vừa qua.  

5.3. Cơ cấu chi phí 

5.3.1. Giá vốn hàng bán 
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ĐVT: triệu đồng 

 2013 % DTT 2014 % DTT 6T/2015 % DTT 

Giá vốn thành phẩm hàng 

hóa đã bán 
845.805 88,8% 322.009 74,9% 29.537 36,5% 

Giá vốn dịch vụ cung cấp 136.400 11,2% 146.419 25,1% 54.729 63,5% 

Giá vốn hàng bán 982.205 100 468.428 100 84.266 100 

Nguồn: SOWATCO 

Giá vốn năm 2014 giảm so năm 2013 có nguyên nhân chủ yếu giảm là do giá vốn khối kinh 

doanh dầu nhớn cung cấp cho đối tác Nhật Bản giảm mạnh vì SOWATCO không còn phân 

phối dầu nhờn kể từ năm 2014. 

5.3.2. Cơ cấu chi phí 

Tỷ trọng các khoản mục chi phí của SOWATCO so với doanh thu:  

ĐVT: triệu đồng 

 
2013 % DTT 2014 % DTT 6T/2015 % DTT 

Giá vốn hàng bán 982.205 96,0% 468.429 95,6% 84.267 81,6% 

Chi phí bán hàng 0 0% 0 0% 0 0% 

Chi phí quản lý doanh 

nghiệp 
24.163 2,4% 19.535 4,0% 9.151 8,9% 

Chi phí tài chính 20.189 2,0% 1.539 0,3% 454 0,4% 

Nguồn: SOWATCO 

SOWATCO thực hiện việc cắt giảm từ 5%-10% lương bộ phận quản lý (Trưởng/Phó phòng 

trở lên). Đồng thời thực hiện việc tiết kiệm trong sử dụng các chi phí nhiên liệu liên quan đến 

bộ phận quản lý. 

Chi phí tài chính trong năm 2014 giảm so với năm 2013 là do hoạt động thương mại trong 

năm 2014 không còn nên SOWATCO giảm các khoản vay ngắn hạn. 

5.4. Nguyên vật liệu phục vụ sản xuất 

SOWATCO kinh doanh chính trong lĩnh vực logistic và thương mại. Đối với hoạt động 

logistic, nhiên liệu chính của SOWATCO đang sử dụng là xăng dầu. Đơn vị cung cấp chính 

là Công ty Cổ Phần hóa dầu Petrolimex với giá trị bình quân hằng năm là khoảng 6 tỷ đồng. 
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Ngoài ra, đối với hoạt động thương mại thì đối tác cung cấp chính là Công ty Srithai Việt 

Nam – cung cấp nón bảo hiểm, Công ty Nippon Oil Corporation – cung cấp dầu nhờn Eneos. 

5.5. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền, tiêu chuẩn 

chất lượng:  

5.5.1. Nhãn hiệu thương mại 

Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam xác định thương hiệu SOWATCO là tài sản 

vô hình quyết định sự tồn tại và phát triển của Tổng Công ty, đặc biệt là trong giai đoạn hội 

nhập và phát triển hiện nay. Thương hiệu mang lại những thành công và lợi thế trong cạnh 

tranh. Vì vậy, SOWATCO luôn xác định phải bảo hộ và phát triển thương hiệu SOWATCO: 

 Nghiên cứu thị trường: Vị thế của thương hiệu SOWATCO trên thị trường là đơn vị mạnh 

trong lĩnh vực vận tải thủy nội địa, dịch vụ vận tải, xếp dỡ kinh doanh kho bãi và các dịch 

vụ khác tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. 

 Bảo hộ thương hiệu: SOWATCO đã đăng ký thương hiệu SOWATCO bảo hộ độc quyền 

nhãn hiệu hàng hóa và dịch vụ số 65918 ngày 16/08/2005 do Cục sở hữu trí tuệ cấp.  

 Quảng bá thương hiệu: SOWATCO quảng bá thương hiệu SOWATCO thông qua các 

chiến lược: chiến lược marketing và truyền thông thương hiệu, chiến lược về giá, chiến 

lược phân phối, chiến lược truyền thông. 

5.5.2. Trình độ công nghệ 

Để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, Tổng Công ty luôn quan tâm đến công tác đầu tư 

phát triển sản xuất và đổi mới công nghệ. SOWATCO đã triển khai thực hiện đầu tư và đưa 

vào khai thác như sau:  

 Bốn bến phao neo tàu biển tại Cát Lái và Thiềng Liềng, neo được tàu biển có trọng tải từ 

15.000 tấn đến 60.000 tấn. 

 Xây dựng Cảng đầu mối Long Bình rộng 20 ha (giai đoạn 1 và 2) có khả năng tiếp nhận 

tàu biển 5.000 tấn. 

 Đối với Kho tiếp vận thì SOWATCO liên kết với đối tác khác để triển khai trên diện tích 

4.3 ha. 

 Xây dựng, nâng cấp và đầu tư máy móc, thiết bị cho Nhà máy đóng mới và Sửa chữa 

phương tiện thủy SOWATCO. Có khả năng đóng tàu trọng tải đến 1.500 tấn hoặc 1.000 

CV. 
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 Đầu tư đóng mới, hoán cải trên 5.000 cv và 20.000 tấn phương tiện thủy, trong đó tự tổ 

chức đóng mới hai chiếc tàu lai phục vụ cho nhiệm vụ lai dắt tàu biển công suất 2.700 cv 

và 6 chiếc tàu tự hành từ 36 teu đến 124 teu.  

 Đầu tư các trang thiết bị văn phòng hiện đại. 

 Phương tiện vận tải: phương tiện vận tải đường thủy gồm (i) 06 chiếc tàu lai với tổng mã 

lực là 11.865 CV, trong đó chiếc lớn nhất là 4.000 CV và nhỏ nhất là 640 CV; và (ii) 18 

chiếc sà lan tự hành có tổng trọng tải 14.190 TPT – chiếc lớn nhất có trọng tải là 2.290 

TPT tương đương 124 TEU và nhỏ nhất là 350 TPT tương đương 16 TEU.  

5.5.3. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ 

SOWATCO luôn đặt vấn đề chất lượng và an toàn lên hàng đầu, chất lượng dịch vụ cung cấp 

cho khách hàng luôn được kiểm soát chặt chẻ và luôn đáp ứng tốt những yêu cầu của khách 

hàng về thời gian và chất lượng. SOWATCO thành lập bộ phận giám sát và kiểm tra chất 

lượng của SOWATCO. 

5.5.4. Hoạt động tiếp thị, quảng bá thương hiệu 

Hiện tại, SOWATCO chưa thành lập bộ phận chuyên phụ trách riêng biệt về marketing. Tuy 

nhiên, hoạt động marketing do bộ phận kinh doanh bán hàng đảm trách nhằm thực hiện việc 

tăng thị phần và quảng bá thương hiệu của SOWATCO. 

5.5.5. Các hợp đồng lớn đang thực hiện hoặc đã ký kết trong năm 2014 và thực hiện  

năm 2015 

TT Đối tác Sản phẩm cung cấp 
Năm 

ký kết 
Giá trị  hợp đồng 

1 
Công ty Liên doanh Phát triển 

Tiếp vận số 1 

Vận chuyển container và 

hàng hóa 

Dịch vụ khai thác cảng 

2015 
Hợp đồng nguyên 

tắc 

2 
Công ty TNHH cảng Phước 

Long 
Khai thác bãi 2014 

Hợp đồng nguyên 

tắc 

3 Công ty TNHH Tân Phù Đổng Lưu kho bãi 2014 
Hợp đồng nguyên 

tắc 

Nguồn: SOWATCO 
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6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 03 năm gần nhất 

6.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm 

Một số chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh của SOWATCO  

Đvt: Triệu đồng 

Các chỉ tiêu tài chính 2012 2013 2014 6T/2015 

Tổng tài sản 1.231.976 1.311.295 1.104.017 1.113.971 

Vốn chủ sở hữu 890.258 904.568 926.428 927.195 

Vốn điều lệ 671.000 671.000 671.000 671.000 

Doanh thu thuần 759.079 1.023.606 489.928 103.302 

EBIT 46.998 55.087 53.700 28.636 

Lợi nhuận sau thuế 25.294 37.221 45.508 25.163 

Nợ/Tổng tài sản (%) 27,4% 30,8% 15,8% 16,5% 

Tỷ suất Lợi nhuận gộp (%) 3,5% 4,0% 4,4% 18,4% 

Tỷ suất Lợi nhuận ròng (%) 3,3% 3,6% 9,3% 24,4% 

ROA (%) 2,0% 2,8% 4,1% 2,3% 

ROE (%) 2,8% 4,1% 4,9% 2,7% 

BV (đồng) 13.248 13.455 13.781 13.791 

EPS (đồng) 369 552 675 374 

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán 2012-2014 và BCTC hợp nhất kiểm toán soát xét 6T/2015 

Kết quả kinh doanh (ĐVT: Triệu đồng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán 2013-2014 và BCTC hợp nhất kiểm toán soát xét 6T/2015 

6.2. Phân tích SWOT  
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 Lĩnh vực Logistic 

 Điểm mạnh  

- Là doanh nghiệp hoạt động trong nhiều năm 

- Năng lực quản lý và lao động có nhiều năm kinh nghiệm và hiểu biết về ngành 

- Vị trí cảng Long Bình có vị trí chiến lược cung cấp dịch vụ cho khu vực Đông Bắc các 

tỉnh miền Nam và có thể mở rộng kho bãi container  nội địa và quốc tế  

- Có được uy tín cao nhờ vào hoạt động liên doanh  (trong lĩnh vực Cảng) với đối tác nước 

ngoài 

- Sự ổn định của các chỉ số tài chính 

 Điểm yếu 

- Thiếu tài chính đầu tư cho thiết bị, đội tàu 

- Vốn đầu tư dàn trải, tập trung nhiều trong các liên doanh 

- Tỷ suất lợi nhuận/vốn không cao 

- Hoạt động marketing yếu 

- Quản lý còn chồng chéo 

 Cơ hội  

- Nhu cầu vận tải đường thuỷ và dịch vụ cảng tăng 

- Nhu cầu vận tải bằng container và tàu tự hành tăng 

- Khách hàng vận chuyển lớn, vận chuyển siêu trường, siêu trọng gia tăng 

 Thách thức 

- Sự cạnh tranh không lành mạnh của tư nhân 

- Sự cạnh tranh gay gắt và các rào cản tham gia thị trường thấp 

- Áp lực giảm giá cả dịch vụ vận tải, cảng 

- Không có sự đa dạng các loại khách hàng 
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- Chính phủ chưa có chính sách rõ ràng để phát triển giao thông đường thủy do đó 

SOWATCO không thể lập được kế hoạch tốt trong tương lai 

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

- Theo quy hoạch hệ thống cảng biển trên sông Sài Gòn của Bộ Giao thông vận tải và 

UBND TP. Hồ Chí Minh đã được Chính phủ phê duyệt trong tháng 7/2005, đến năm 2008 

sẽ di dời xong Cảng Sài Gòn và Tân Cảng ra khu Hiệp Phước và Cát Lái, đến năm 2010 

sẽ di dời hầu hết các cảng còn lại ra khỏi khu vực nội thành. Trong khi Cảng VICT – một 

cảng liên doanh có vốn góp của SOWATCO tại Phường Tân Thuận Đông, Quận 7 không 

nằm trong diện phải di dời. Hiện nay SOWATCO đang là nhà thầu chính cung cấp các 

dịch vụ xếp dỡ cho VICT.  Theo quy hoạch trên thì lượng hàng hoá thông qua tại Cảng 

VICT sẽ nhiều hơn, các dịch vụ bốc xếp, chuyên chở để tập kết giải phóng hàng xuống tàu 

biển và ngược lại sẽ gia tăng. Hơn nữa, với quy hoạch trên thì nhu cầu về vận tải đường 

thuỷ nội địa trong khu vực TP. HCM cùng với nhu cầu về cảng sông sẽ rất lớn. Trong khi 

đó năng lực cảng sông của SOWATCO là tăng lên đáng kể sau khi Cảng Long Bình và 

Kho tiếp vận Long Bình đi vào khai thác hết công suất. 

- Xu thế container hoá trong vận chuyển là điều tất yếu hiện nay tại các nước trong khu vực 

và tại TP.HCM. Với lợi thế  SOWATCO có phần vốn góp tại liên doanh cảng VICT, cảng 

cạn ICD Long Bình cùng đội sà lan tự hành vận chuyển container sẽ là yếu tố thuận lợi để 

tổ chức hoạt động theo quy trình khép kín.  

7.1. Triển vọng phát triển của ngành 

Theo dự báo của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải thuộc Bộ Giao thông và 

vận tải thì nhu cầu vận tải đường thủy nội địa của toàn quốc được dự báo tới năm 2020 như 

sau: 

Chỉ tiêu 

Sản lượng vận tải 

2005 2010 2020 

Hàng hóa vận chuyển (triệu tấn) 46,696 73,002 155,662 

Hàng hóa luân chuyển (triệu tấn/km) 4.384,3 6.154,0 11.259,1 

Khách vận chuyển (triệu khách) 186,6 253,5 438,0 

Khách luân chuyển (triệu khách/km) 2.487,6 3.324,3 5.630,0 

7.2. Triển vọng phát triển của SOWATCO 
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Hệ thống đường thủy nội địa VN có trên 2.360 con sông, kênh với tổng chiều dài khoảng 

198.000 km, trong đó có tới 42.000 km có thể đưa vào khai thác vận tải. Ngoài ra, còn có 72 

cảng sông, trên 2.500 bến thủy và 110 cảng biển lớn nhỏ. Có thể nói, vận tải đường thủy nội 

địa là một ngành vận tải mang tính lâu đời và nhất là khả năng đẩy mạnh phát triển các thành 

phần kinh tế khác là rất lớn. 

Theo Quyết định số 13/2008/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 08 năm 2008 về phê duyệt điều 

chỉnh, bổ sung, quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa Việt Nam 

đến năm 2020. 

 Quan điểm phát triển: 

- Tận dụng tốt nhất điều kiện tự nhiên đồng thời đầu tư tập trung có kế hoạch để phát triển 

tối đa lợi thế của ngành vận tải thủy nội địa (vận tải hàng hóa khối lượng lớn, hàng siêu 

trường siêu trọng, giá thành rẻ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường) để phát triển ngành giao 

thông vận tải đường thủy nội địa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập 

kinh tế quốc tế, đảm bảo phát triển bền vững. 

- Phát triển giao thông đường thủy một cách đồng bộ về luồng tuyến, cảng bến, thiết bị bốc 

xếp, phương tiện vận tải và năng lực quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu vận tải hàng hóa và 

hành khách với chất lượng ngày càng cao, giá thành hợp lý và an toàn. 

- Đầu tư kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa gắn kết với mạng lưới giao thông khác tạo 

thành hệ thống liên hoàn, thông suốt. Kết hợp giữa phát triển giao thông đường thủy nội 

địa với các ngành khác như thủy lợi, thủy điện,… 

- Phát triển đội tàu vận tải theo hướng trẻ hóa, cơ cấu hợp lý, phù hợp với điều kiện luồng 

lạch và bảo đảm an toàn vận tải. 

- Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. Nhà nước 

tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp và bảo trì luồng tuyến, tham gia đầu tư các cảng đầu 

mối quan trọng cùng với các doanh nghiệp. 

 Mục tiêu phát triển: 

- Về vận tải: đáp ứng nhu cầu vận tải của xã hội với chất lượng ngày càng cao, giá thành 

hợp lý, có khả năng cạnh tranh cao, mở một số tuyến vận tải mới như tuyến ven biển, 

tuyến quốc tế, tuyến chuyên container, lash. Phát triển đội tàu vận tải theo hướng trẻ hóa 

(tuổi tàu bình quân là 5 - 7), cơ cấu hợp lý (tàu kéo đẩy 30-35%, tàu tự hành 65-70%), 

tổng trọng tải đội tàu là 12 triệu tấn. 
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- Về kết cấu hạ tầng: tăng chiều dài đường thủy nội địa được quản lý và khai thác vận tải, 

đảm bảo đồng cấp trên một số luồng tuyến chính, hiện đại hóa hệ thống báo hiệu, kênh 

hóa các đoạn sông qua các đô thị lớn. Hiện đại hóa một số cảng đầu mối, cảng chính ở 

các vùng kinh tế trọng điểm, cảng chuyên dùng, nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa bốc xếp đối 

với các cảng địa phương, xây dựng một số cảng khách, bến khách. 

- Về công nghiệp đóng mới phương tiện thủy nội địa: phát triển các cơ sở công nghiệp 

đóng tàu tại khu vực đồng bằng Bắc bộ và đồng bằng sông Cửu Long, đảm bảo đóng mới 

và sửa chữa được tất cả các loại phương tiện vận tải thủy nội địa. 

8. Chính sách đối với người lao động 

8.1      Cơ cấu lao động tại 30/06/2015 

Tổng số lao động của SOWATCO tại 30/06/2015 là 360 người, trong đó: 

 Cơ cấu lao động Số người Tỷ lệ (%) 

I. Phân theo giới tính 360 100 

1 Nam 329 91,39 

2 Nữ 31 8,61 

II. Phân theo trình độ lao động 360 100 

1 Đại học và trên đại học 59 16,39 

2 Cao đẳng, trung cấp 7 1,94 

3 
Đã đào tạo qua các trường công nhân kỹ thuật, dạy 

nghề,đào tạo tại công ty  
277 76,95 

4 Lao động chưa qua đào tạo (học việc) 17 4,72 

III Phân theo loại hợp đồng 360 100 

1 Hợp đồng không xác định thời hạn 242 67,22 

2 Hợp đồng  từ 1 - 3 năm 76 21,11 
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 Nguồn: SOWATCO 

8.2     Chính sách tiền lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi 

- SOWATCO đã áp dụng quy chế tiền lương để thực hiện chính sách trả lương cho người 

lao động dựa vào sự đóng góp của người lao động đối với SOWATCO, khuyến khích 

người lao động nâng cao năng suất lao động để giảm bớt giờ làm đem lại hiệu quả cao. 

Việc chi trả lương cho người lao động đúng thời gian quy định mỗi tháng 2 kỳ vào giữa 

mỗi tháng và cuối mỗi tháng. 

- Các chính sách về tiền thưởng như thưởng nhân dịp tết, thưởng thi đua, thưởng tháng 13, 

thưởng sáng kiến, thưởng tiết kiệm, thưởng động viên sản xuất… được SOWATCO thực 

hiện đầy đủ nhằm khuyến khích người lao động. 

- Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2014 đạt 7.600.000 đồng/người/tháng. 

- Các chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ 

lao động, đào tạo được SOWATCO thực hiện theo đúng quy định của pháp luật 

8.3 Chính sách đào tạo và tuyển dụng  

- Chính sách tuyển dụng 

 Trong thời gian qua SOWATCO ưu tiên tuyển dụng lao động trẻ, có trình độ học vấn 

và chuyên môn cao nhằm không ngừng nâng cao trình độ và trẻ hoá đội ngũ lao động 

quản lý. 

 Đối với lao động là thuyền viên, công nhân kỹ thuật: SOWATCO đưa ra nhiều chính 

sách ưu đãi để thu hút các thuyền trưởng, máy trưởng giỏi và các công nhân kỹ thuật 

về công tác tại SOWATCO. 

- Chính sách đào tạo 

 Thấy được tầm quan trọng của công tác đào tạo, SOWATCO đã có chính sách khuyến 

khích hỗ trợ việc đào tạo cho CBCNV như hỗ trợ học phí, tạo điều kiện về thời gian 

để CBCNV đi học, bổ nhiệm sau khi hoàn thành khoá học … qua đó để CBCNV tích 

cực học tập nâng cao trình độ, tay nghề, đặc biệt là đối với CBCNV học Đại học, trên 

Đại học và đào tạo nghề. 

 Phối hợp với các Viện đào tạo kỹ năng quản lý cho cán bộ chủ chốt của SOWATCO. 

Thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động … 

3 Hợp đồng 6 tháng 42 11,67 
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8.4 Các hoạt động đoàn thể xã hội  

SOWATCO luôn tạo điều kiện tốt cho các tổ chức Đảng, đoàn thể Công Đoàn, Đoàn thanh 

niên Cộng sản hoạt động và thực hiện tốt chức trách của mình góp phần cùng SOWATCO 

hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra. 

SOWATCO xây dựng đầy đủ các nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể…hội nghị 

người lao động đúng theo quy định. 

9. Chính sách cổ tức  

SOWATCO trả cổ tức cho cổ đông căn cứ vào kết quả kinh doanh hàng năm, theo Quyết 

định của Đại hội Đồng cổ đông. Tỷ lệ cổ tức chi trả cho cổ đông như sau: 

Năm Tỷ lệ cổ tức/Mệnh giá Ghi chú 

2012 2,84% Trả cổ tức bằng tiền mặt 

2013 4,43% 

Trả cổ tức bằng tiền mặt 2014 3,79% 

2015 (dự kiến) 2,97% 

10. Tình hình tài chính 

10.1. Các chỉ tiêu cơ bản  

Năm tài chính của SOWATCO bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 

hàng năm. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong Báo cáo tài chính bằng đồng Việt Nam. SOWATCO 

áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực 

kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên 

quan. 

10.1.1. Trích khấu hao TSCĐ  

- Tài sản cố định được trình bày trên báo cáo tài chính theo nguyên giá trừ đi giá trị hao 

mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua hoặc giá thành thực tế và các 

khoản chi phí liên quan trực tiếp phải chi tính đến thời điểm đưa tài sản cố định đó vào 

trạng thái sẵn sàng sử dụng.  

- Các chi phí đã chi ra để nâng cấp tài sản cố định được ghi tăng nguyên giá của tài sản cố 

định đó. Các chi phí sửa chữa tài sản cố định được coi như khoản phí tổn và được hạch 

toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ.  

- Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao 
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căn cứ vào khung thời gian sử dụng quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 

số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 và Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 

25/04/2013 của Bộ Tài chính. Thời gian sử dụng ước tính cho một số nhóm tài sản cố 

định như sau: 

STT Loại tài sản Thời gian khấu hao ước tính (năm) 

 Tài sản cố định hữu hình 

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 05 - 25 năm 

2 Máy móc thiết bị 05 – 10 năm 

3 Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn 05 - 10 năm 

4 Thiết bị văn phòng 03 - 05 năm 

 Tài sản cố định vô hình 

1 Phần mềm kế toán 10 năm 

Nguồn: SOWATCO 

10.1.2. Thanh toán các khoản nợ đến hạn 

Tổng Công ty quan tâm thanh toán đúng theo hợp đồng đã ký kết. Việc thanh toán các khoản 

nợ đến hạn được thực hiện đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ. Các khoản phải nộp được thực 

hiện theo đúng luật định. 

10.1.3. Các khoản phải nộp theo luật định  

Tổng Công ty thực hiện đầy đủ các khoản phải nộp theo luật định về thuế như: thuế giá trị gia 

tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, phí và lệ phí… 

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước của Tổng Công ty  

 Đvt: Triệu đồng 

Các khoản phải nộp Nhà nước 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 

Thuế giá trị gia tăng 1.723 2.790 676 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.025 3.197 2.189 

Thuế thu nhập cá nhân 3 473 110 

Thuế nhà đất và tiền thuê đất  - 430 7 

Thuế xuất nhập khẩu 169 - - 
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Các loại thuế khác 41 - 4 

Tổng cộng 2.961 6.890 2.986 

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2012, 2013,2014  

10.1.4. Trích lập các quỹ theo luật định  

Theo Luật Doanh nghiệp, việc trích lập và sử dụng các quỹ hàng năm sẽ do ĐHĐCĐ quyết 

định. Hàng năm, Tổng Công ty trích lập dự phòng tài chính, khoản này ít nhất bằng 10% Lợi 

nhuận sau thuế và chỉ trích cho đến khi Quỹ này bằng 10% Điều lệ của Tổng Công ty. Ngoài 

ra, HĐQT kiến trình ĐHĐCĐ thường niên quyết định trích các quỹ sau: 

 Quỹ  dự phòng bổ sung vốn  điều lệ  10% lợi nhuận sau thuế 

 Quỹ khen thưởng phúc lợi trích  10% lợi nhuận sau thuế 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Các quỹ của doanh nghiệp 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 30/06/2015 

1 Quỹ đầu tư phát triển 26.093 25.995 25.995 25.995 

2 Quỹ dự phòng tài chính 6.032 8.465 12.208 12.218 

3 Quỹ khen thưởng phúc lợi 14.973 14.411 15.794 8.497 

4 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ - - - - 

 Tổng cộng 47.098 48.871 53.997 46.710 

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2012- 2014 và BCTC hợp nhất soát xét 6T2015 

10.1.5. Tình hình công nợ 

 Các khoản phải thu: 

ĐVT: triệu đồng 

TT Chỉ tiêu 2012 2013 2014 6T2015 

1 Phải thu khách hàng 78.637 117.660 20.126 16.541 

2 Trả trước cho người bán 451 1.620 2.299 2.481 

3 Phải thu nội bộ ngắn hạn - - - - 

4 Các khoản phải thu khác 18.360 20.245 19.357 19.500 

 Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2012-2014 và BCTC hợp nhất soát xét 6T2015 
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 Các khoản phải trả: 

  ĐVT: triệu đồng 

TT Chỉ tiêu 2012 2013 2014 6T2015 

I Nợ ngắn hạn       285.755      341.214    120.984   124.231  

1 Vay và nợ ngắn hạn    118.901       147.695  3.148           10.724  

2 Phải trả cho người bán     14.421        29.199          4.271      2.178  

3 Người mua trả tiền trước           1.399    3.380             4.955           18.795  

4 
Thuế và các khoản phải nộp 

Nhà nước 
          2.961           6.890   2.987               3.736  

5 Phải trả người lao động    14.159  18.309            8.253        1.535  

6 Chi phí phải trả    6.167     5.758      10.628         18.926  

7 
Các khoản phải trả, phải nộp 

ngắn hạn khác 
     111.663    113.176  70.948             59.102  

8 Dự phòng phải trả ngắn hạn     1.111          2.397  
 

          736  

9 Quỹ khen thưởng, phúc lợi   14.973       14.411          15.794            8.497  

II Nợ dài hạn 51.888 51.490 52.231 59.087 

1 Vay và nợ dài hạn   50.597  50.313      51.022         57.835  

2 Phải trả dài hạn người bán - - - - 

3 Phải trả dài hạn khác      1.291   1.177     1.209              1.252  

4 
Quỹ phát triển khoa học và 

công nghệ 
- - - - 

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2012-2014 và BCTC hợp nhất soát xét 6T2015 

10.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2012– 6T2015 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 6T2015 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
    

 
Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,4 1,4 2,2 2,2 

 
Hệ số thanh toán nhanh 1,24 1,26 2,10 1,93 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
    

 
Hệ số nợ/Tổng tài sản 27,4% 30,8% 15,8% 16,5% 
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Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 37,9% 44,6% 18,8% 19,8% 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
    

 
Vòng quay tổng tài sản 0,6 0,8 0,4 0,1 

 
Vòng quay tài sản cố định 3,1 4,4 2,3 0,5 

 
Vòng quay các khoản phải thu 10,1 9,7 6,4 4,0 

 
Vòng quay các khoản phải trả 46,8 46,9 29,3 32,0 

 
Vòng quay hàng tồn kho 11,0 20,3 13,0 4,8 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
    

 
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 3,3% 3,6% 9,3% 24,3% 

 
Lợi nhuận gộp/ Doanh thu thuần 3,5% 4,0% 4,4% 18,4% 

 
Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần 3,2% 4,0% 6,0% 12,6% 

 
Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) 2,8% 4,1% 4,9% 2,7% 

 
Hệ số LN sau thuế//Tổng tài sản (ROA) 2,0% 2,8% 4,1% 2,3% 

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2012-2014 và BCTC hợp nhất soát xét 6T2015 

11. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, kế toán trưởng, Ban kiểm soát 

11.1. Hội đồng quản trị 

Theo Điều lệ SOWATCO thì số lượng thành viên HĐQT là 5 thành viên trong đó có 3 thành 

viên do Nhà nước cử đại diện cho phần vốn của Nhà nước, bao gồm: 

STT Họ và Tên Chức vụ Số cổ phiếu nắm giữ Tỷ lệ (%) 

1 Đinh Việt Tùng Chủ tịch HĐQT 
14.894.800 cổ phần 

(SCIC ủy quyền) 
22,20% 

2 Trương Quốc Hưng 
Tổng Giám đốc/  

Ủy viên HĐQT 

14.894.300 cổ phần 

(SCIC ủy quyền) 
22,20% 

3 Tô Hữu Hùng 
Phó Tổng Giám đốc/ 

Ủy viên HĐQT 

14.894.300 cổ phần 

(SCIC ủy quyền) 
22,20% 

                                                                Nguồn: SOWATCO 

11.2. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng  

STT Họ và Tên Chức vụ Số cổ phiếu nắm giữ Tỷ lệ (%) 
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1 Trương Quốc Hưng Tổng Giám đốc 
14.894.300 cổ phần 

(SCIC ủy quyền) 
22,20% 

2 Tô Hữu Hùng Phó Tổng Giám đốc 
14.894.300 cổ phần 

(SCIC ủy quyền) 
22,20% 

3 Trịnh Văn Quý Kế toán trưởng 1.100 0,0016% 

                                       Nguồn: SOWATCO 

11.3. Ban kiểm soát  

STT Họ và Tên Chức vụ Số cổ phiếu nắm giữ Tỷ lệ (%) 

1 Nguyễn Trọng Phúc  Trưởng Ban  0 0 

2 Lê Cao Khánh 

Thành viên  0 0 

3 
De Mecquenem 

Alexis 

Thành viên  0 0 

                                                   Nguồn: SOWATCO 

12. Tài sản 

Giá trị tài sản cố định chủ yếu tại ngày 30/06/2015 của Công ty như sau: 

Đvt: Triệu đồng 

STT Khoản mục  Nguyên giá  Khấu hao lũy kế  Giá trị còn lại  

I. Tài sản cố định hữu hình 332.901 134.261 198.639 

1 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 99.457 53.774 45.682 

2 Máy móc thiết bị 18.857 12.562 6.295 

3 Nhà cửa, vật kiến trúc 213.474 66.974 146.499 

4 Thiết bị, dụng cụ quản lý 1.114 951 163 

II. Tài sản cố định vô hình 5.202 - 5.202 

1 Quyền sử dụng đất 5.202 - 5.202 

2 Phần mềm kế toán - - - 

  Cộng 
 

 
 

Nguồn: SOWATCO 
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Tại thời điểm 30/06/2015, SOWATCO đang sử dụng và quản lý các mảnh đất sau:  
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TT 
Tên khu đất 

đang sử dụng 
Địa chỉ 

Diện 

tích 

(m2) 

Hiện 

trạng sử 

dụng 

thực tế 

Cơ sở pháp lý 

Ghi chú 
Số Ngày 

Mục đích 

sử dụng đất 

theo Quyết 

định/GCN/

Hợp đồng 

thuê đất 

Đơn vị 

ký/Đơn vị cho 

thuê đất 

 Thời hạn 

sử dụng 

đất/Hợp 

đồng thuê 

đất  

1 

Trụ sở văn 

phòng 

SOWATCO 

298 Huỳnh Tấn 

Phát, Quận 7, 

TP.HCM 

503,25 
Nhà văn 

phòng 
3573 21/07/2011 

Nhà văn 

phòng 

Hợp đồng 

quyền chuyển 

nhượng sở 

hữu nhà  

 
  

2 
Văn phòng 

Phú Mỹ Hưng 

Số D1-10 lô H3 

khu phố Toàn 

Mỹ, Quận 7, 

TP.HCM 

111 

Cho thuê 

văn 

phòng 

25241 20/06/2009 Nhà 

 Hợp đồng 

mua bán với 

Công ty LD 

Phú Mỹ Hưng  

    

3 
Cảng Long 

Bình 

Số 1352/36 

Nguyễn Xiển, 

Phường Long 

Bình, Quận 9, 

TP.HCM 

  

191.402  

Khai thác 

cảng 
17383 04/04/2013 

Khai thác 

cảng 

Sở Tài nguyên 

Môi trường 
 44 năm  

 Tiền thuê đất trả 

hằng năm theo 

thông báo  
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4 Kho Tiếp vận 

Số 2B đường 13, 

Ấp Giãn dân, 

Phường Long 

Bình, Quận 9, 

TPHCM 

    

43.302  

Khai thác 

cảng 
7596 15/11/2004 Kho cảng 

Sở Tài nguyên 

Môi trường  
 50 năm  

 Tiền thuê đất trả 

hằng năm theo 

thông báo  

5 

Cảng Sông 

Tôn Thất 

Thuyết 

Số 38A Tôn Thất 

Thuyết, P.15, 

Quận 4, TPHCM 

 6.282,7  Nhà kho 3906 24/06/2013 Nhà kho 
Sở Tài nguyên 

Môi trường 
 Hằng năm  

 Tiền thuê đất trả 

hằng năm theo 

thông báo  

6 

Cảng Sông 

Tôn Thất 

Thuyết 

Số 38B Tôn Thất 

Thuyết, P.15, 

Quận 4, TPHCM 

 1.827,4  Nhà kho 3904 24/06/2013 Nhà kho 

 Sở Tài 

nguyên Môi 

trường 

 Hằng năm  

 Tiền thuê đất trả 

hằng năm theo 

thông báo  

7 

Nhà máy 

Đóng mới & 

Sửa chữa 

Phương tiện 

thủy 

Ấp 2 Nguyễn 

Bình, xã Phú 

Xuân, Huyện 

Nhà bè, TPHCM 

    

28.541  

Nhà 

xưởng 

đóng tàu 

3835 20/06/2013 
Nhà xưởng 

đóng tàu 

Sở Tài nguyên 

Môi trường 
 Hằng năm  

 Tiền thuê đất trả 

hằng năm theo 

thông báo  

                       Nguồn: SOWATCO 

Ghi chú: Khu đất tại phường Long Bình, quận 9 (trong đó có diện tích đất của cảng Long Bình) đang được UBND Tp.HCM giao các Sở/ban 

ngành nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch để xây dựng Cụm cảng trung chuyển-ICD để phục vụ di dời Khu cảng Trường Thọ, quận Thủ Đức theo 

Công văn số 7632/UBND-ĐTMT ngày 10/12/2015 
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13. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến SOWATCO: Không có  

14. Các cam kết liên quan đến SOWATCO 

SOWATCO là doanh nghiệp tham gia Dự án 1 chương trình “Cải cách DNNN và hỗ trợ quản 

trị công ty” từ năm 2009 đến nay. Trong phạm vi khuôn khổ Dự án 1, SOWATCO đã nhận 

được các hỗ trợ của ADB và cam kết thực hiện các nội dung tái cấu trúc doanh nghiệp theo 

nội dung của Dự án 1, cụ thể như sau: 

Cam kết thực hiện Dự án 1, bao gồm: 

- Cam kết thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp tại Hiệp định vay các nghiệp vụ đặc biệt 

(PL1, PL5) và tại các văn kiện: Văn kiện chương trình, văn kiện dự án thành phần. Các 

nội dung này đã được HĐQT phê duyệt tại số 06/QĐ-HĐQT ngày 14/01/2013 v/v phê 

duyệt đề án tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 2013-2016, tầm nhìn 2020. 

- Các cam kết trong phạm vi khuôn khổ Dự án 1 về thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, 

nâng cao năng lực quản trị, đảm bảo và duy trì các hệ số tài chính 

Về quản trị doanh nghiệp (QTDN): cam kết tiếp tục triển khai các hoạt động nâng cao 

QTDN trên cơ sở khuyến nghị của tư vấn E&Y về nâng cao quản trị doanh nghiệp 

Chế độ báo cáo: cam kết thực hiện chế độ báo cáo theo cam kết đối với Nhà tài trợ và của 

Bộ Tài chính 

Vì vậy, nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh 

vốn Nhà nước tại Tổng Cổ phần Đường sông miền Nam phải có cam kết bằng văn bản tiếp 

tục thực hiện các nội dung trong phạm vi Dự án 1, kế thừa toàn bộ quyền và trách nhiệm của 

SWC đã ký với Bộ Tài chính tại Hiệp định vay phụ. 

V. THÔNG TIN VỀ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN 

1. Những thông tin cơ bản về cổ phiếu được chào bán 

- Cổ phần chào bán : Cổ phần TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM 

- Loại cổ phần  : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng 

- Số lượng cổ phần chào bán : 44.675.400 cổ phần 

- Mệnh giá cổ phần 

Giá khởi điểm bán cổ phần 

: 

: 

10.000 đồng 

14.000 đồng/cổ phiếu 



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN CẠNH TRANH PHẦN VỐN TẠI  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM 

(Theo quyết định số 28/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 02/12/2015 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà 
nước về việc bán cổ phần tại Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam) 

 
 

- Bước giá : 100 đồng 

- Bước khối lượng : 100 cổ phần 

- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu 

tư cá nhân, pháp nhân được 

đăng ký mua tối thiểu 

: 100 cổ phần 

- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu 

tư cá nhân, pháp nhân được 

đăng ký mua tối đa 

: Tổng số lượng cổ phần chào bán 

- Phát/tiếp nhận Đơn đăng ký 

tham gia chào bán và phát 

Phiếu tham dự chào bán 

: - Từ 9h00 ngày 07/01/2016 đến 15h30 ngày 

15/01/2016 tại Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Bản Việt – CN Hà Nội 

Địa chỉ: Tầng 6 – số 109 Trần Hưng Đạo, 

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

- Nộp tiền cọc : - Số tiền đặt cọc: 10% giá trị cổ phần đăng ký 

mua tính theo giá khởi điểm 

- Từ 9h00 ngày 07/01/2016 đến 15h30 ngày 

15/01/2016 

- Nộp trực tiếp vào tài khoản hoặc chuyển 

khoản vào tài khoản:  

 Tên tài khoản: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh 

doanh vốn Nhà nước 

 Số tài khoản: 0011002550084 mở tại Ngân 

hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Sở 

giao dịch 

 Nội dung: Họ tên/ Số CMT/Số ĐKKD/ ngày 

cấp, nơi cấp; Nộp tiền đặt cọc mua ….. cổ 

phần Tổng Công ty Cổ phần Đường sông 

Miền Nam (ghi rõ số lượng, tên cổ phần đăng 

ký mua) 

- Nộp Phiếu tham dự  chào bán 

cạnh tranh 

: - Tại địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh: 

nộp tại buổi tổ chức chào bán cạnh tranh từ 
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13h30 đến 14h00 ngày 18/01/2016 

- Nộp qua đường bưu điện: gửi về Tổ chức 

thực hiện chào bán trước 14h00 ngày 

15/01/2016 theo địa chỉ: 

CTCP Chứng khoán Bản Việt – CN Hà Nội  

Địa chỉ: Tầng 6 – số 109 Trần Hưng Đạo, 

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

- Tổ chức phiên chào bán cạnh 

tranh 

: - Từ 14h00 ngày 18/01/2016 tại  

CTCP Chứng khoán Bản Việt – CN Hà Nội  

Địa chỉ: Tầng 6 – số 109 Trần Hưng Đạo, 

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

- Nộp tiền mua cổ phần  : Theo Quy chế chào bán cạnh tranh 

- Thời gian hoàn tiền đặt cọc : Từ 19/01/2016 đến 27/01/2016 

2. Mục đích của việc chào bán 

Mục đích của việc chào bán cổ phần nhằm cơ cấu danh mục đầu tư theo chủ trương 

thoái vốn đầu tư của SCIC tại các doanh nghiệp mà không cần giữ cổ phần. Việc chào 

bán cổ phần chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông mà không làm thay đổi 

mức vốn điều lệ đã đăng ký của SOWATCO. 

3. Địa điểm công bố thông tin 

Thông tin cụ thể liên quan đến Tổ chức phát hành gồm Bản công bố thông tin và Quy 

chế chào bán và đợt chào bán được công bố tại:  
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 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – CN Hà Nội 

- Tầng 6 – số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  

- Điện thoại: +84 4 6262 6999   Fax: +84 4 6278 2688 

- Tại website: http://www.vcsc.com.vn 

 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước  

- Tại website: www.scic.vn 

 Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam 

- 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây ,Quận 7, TP.HCM 

- Điện thoại: : 08.38 729.748             Fax: 08.38 726.386  

4. Đối tượng tham gia chào bán và các quy định liên quan 

4.1.  Đối tượng tham gia chào bán 

Là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không 

thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh 

nghiệp tại Việt Nam, cụ thể: 

 Nhà đầu tư trong nước: là cá nhân người Việt Nam, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã 

hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; Có tư cách pháp nhân (đối 

với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu người đại diện pháp nhân thì 

phải có giấy ủy quyền; Nếu là cá nhân phải có chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân 

hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự. 

 Nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong 

nước, phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động 

trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến 

mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này. 

 Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài 

chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ 

chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần 

của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua. 

 Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi 01 mức giá đặt mua vào 

Phiếu tham dự đấu giá. 

4.2. Điều kiện tham gia chào bán 
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 Có Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh theo đúng mẫu và nộp đúng thời hạn 

quy định.  

 Đặt cọc đủ giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm do Ban tổ chức 

chào bán cạnh tranh công bố cùng thời điểm nộp Đơn đăng ký tham gia chào bán 

cạnh tranh.  

 Tuân thủ các quy định của Quy chế chào bán cạnh tranh. Nếu nhà đầu tư thuộc đối 

tượng phải chào mua công khai theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật số 

62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, 

nhà đầu tư phải báo cáo Ban tổ chức chào bán cạnh tranh và thực hiện các thủ tục 

chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành. 

5. Nộp Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh 

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và 

nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình:  

 Đối với cá nhân trong nước: 

- Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu, trường hợp nhận uỷ quyền, phải có 

giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm quy chế này. 

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc. 

 Đối với tổ chức trong nước: 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương; 

- Giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người 

làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức; 

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc. 

 Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài: 
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- Hộ chiếu hoặc mã số kinh doanh chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 

Nam cấp. 

- Giấy xác nhận của Ngân hàng nhà nước về việc mở tài khoản tại một tổ chức cung 

ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. 

- Giấy ủy quyền (nếu có); 

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc. 

6. Lập và nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh 

6.1. Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ là:  

- Phiếu do Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cấp, có đóng dấu treo của nơi cấp 

phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; Phiếu không được 

tẩy xóa hoặc rách nát; Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm và ghi đúng bước 

giá quy định; Tổng số cổ phần đặt mua bằng mức đăng ký. 

- Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà 

đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định. 

- Nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì số 

tiền đặt mua bằng chữ sẽ được coi là có giá trị. 

6.2. Bỏ Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh kín theo đúng thời hạn quy định.  

7. Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần 

Ngay sau khi có kết quả chào bán, kết quả chào bán sẽ được thông báo tại các địa 

điểm công bố thông tin và trên cổng thông tin điện tử www.vcsc.com.vn và 

www.scic.vn để các Nhà đầu tư được biết, làm cơ sở để các bên phối hợp, triển khai 

các thủ tục chuyển nhượng liên quan tới Tổ chức chào bán cạnh tranh và Tổ chức phát 

hành. 

VI. THAY LỜI KẾT 

Bản công bố thông tin được cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh giá 

chung về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trước khi đăng 

ký mua cổ phần. Tuy nhiên, do đợt chào bán này không phải là đợt phát hành/chào 

bán cổ phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp nên Bản công 

bố thông tin này được chúng tôi xây dựng với khả năng và nỗ lực cao nhất từ các 
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