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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

CTCP Sonadezi Long Bình chính thức thành lập trên cơ sở cổ phần hoá Xí nghiệp 
dịch vụ Sonadezi. Quản lý, vận hành và khai thác các KCN Biên Hoà 2, Gò Dầu 
và Xuân Lộc. Triển khai dự án KDC Trảng Bom (thuộc khu quy hoạch đô thị 55 ha 
của thị trấn Trảng Bom).

Mở bán dự án KDC Trảng Bom với sản phẩm biệt thự, nhà liên kế và đất nền.

Mở rộng loại hình khai thác kho nội địa và ngoại quan.

Đón nhận chứng nhận tích hợp hệ thống Pas 99 từ Viện tiêu chuẩn Anh (BSSI) 
đánh dấu sự phát triển toàn diện về nội lực, sự chuyên nghiệp hoá và tối ưu hoá 
các hoạt động của công ty nhằm đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan.

Đạt thương hiệu “Top 100 Sao Vàng Đất Việt”.

Niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Kỷ niệm 10 năm thành lập;
Giới thiệu hệ thống nhận diện thương hiệu Sonadezi Long Bình.

Tiếp tục tái đầu tư cơ sở hạ tầng các dự án KCN nhằm nâng cao chất lượng sản 
phẩm dịch vụ.

2009

2020

2019

2018

2017

2016

2013

2010

Tiếp nhận đầu tư khai thác dự án KCN Thạnh Phú.
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Sonadezi Long Bình là một trong những thành viên tiêu biểu trong lĩnh vực bất động sản công 
nghiệp và dân dụng của Tổng công ty Sonadezi. Sau hơn 10 năm cổ phần hóa, Sonadezi Long Bình 
đã trở thành DN bất động sản uy tín và có nền tảng vững chắc, phát triển toàn diện về quy mô, giá trị 
tài sản, hiệu quả kinh doanh và giá trị thương hiệu.

“

“

2015
 Xây dựng hệ thống quản lý tích hợp Pass 99 nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp 
và sự minh bạch, mạch lạc trong hệ thống quản trị, quản trị doanh nghiệp theo các 
chuẩn mực quốc tế.
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Là lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty. Hiện 
tại, Sonadezi Long Bình đang quản lý, vận hành 
và khai thác 04 khu công nghiệp với tổng diện 
tích 868 ha, bao gồm: Biên Hòa 2, Gò Dầu, Xuân 
Lộc và Thạnh Phú; thu hút gần 200 dự án đầu tư 
đến từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. 
Trong những năm tới, bên cạnh tập trung khai 
thác hiệu quả KCN Thạnh Phú, phần diện tích 
còn lại tại KCN Xuân Lộc và phát triển nhà xưởng 
cho thuê tại KCN Châu Đức, công ty sẽ tìm kiếm, 
nghiên cứu và phát triển dự án mới.  

Sản phẩm văn phòng cho thuê và các dịch vụ, tiện 
ích cộng thêm được tích hợp tại tòa nhà Trung tâm 
Dịch vụ (TTDV) Sonadezi tọa lạc tại KCN Biên Hòa 
2 - được xây dựng trong khuôn viên khoảng 13.000 
m2. Tòa nhà có khả năng đáp ứng nhu cầu về văn 
phòng với diện tích linh hoạt từ 50 m2  – 220 m2, 
được trang bị hoàn thiện với nhiều mảng xanh, thân 
thiện với thiên nhiên, cùng bãi đỗ ô tô, nhà xe máy 
và các dịch vụ tiện ích đi kèm. 

Dự án khu dân cư Trảng Bom diện tích 87.557,1 m2, 
bao gồm 330 sản phẩm nhà và đất nền. Trong đó, 
nhà dân dụng chiếm 17% với 57 căn nhà liên kế và 
biệt thự đơn lập. Đất nền chiếm 83% với 273 nền 
đất (diện tích đa dạng từ 100m2 đến 300m2). Hiện 
tại, dự án đã hoàn thành.

Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp

Cung cấp nước sạch cho KCN Biên Hòa 2 và Gò 
Dầu với hệ thống cấp nước đã được đầu tư hoàn 
thiện. Nguồn nước cấp cùa công ty được mua từ 
công ty cấp nước Đồng Nai, cấp nước Phú Mỹ và 
Hồ Cầu Mới với tiêu chuẩn nước cấp là nước sinh 
hoạt và chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về chất lượng ăn uống.

Kinh doanh nước sạch

Cho thuê văn phòng

Bất động sản dân dụng

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư và kinh doanh hạ tầng KCN, kinh doanh nước sạch, cho thuê văn phòng, 
bất động sản dân dụng,...
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ĐỊA BÀN KINH DOANH
Sonadezi Long Bình đang triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản công 
nghiệp và dân dụng cùng các sản phẩm, dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra 
công ty dành một phần quỹ đất để khai thác nhà xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu.

2. KCN Biên Hòa 2

Vị trí dự án: Phường An Bình, Phường Long Bình 
Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Loại hình dự án: Khu công nghiệp
Tổng diện tích quy hoạch: 400,73 (ha)
Tỷ lệ lấp đầy: 100%

4.KCN Xuân Lộc

Vị trí dự án: Xã Xuân Tâm, Xã Xuân Hiệp, Huyện 
Xuân Lộc, Đồng Nai
Loại hình dự án: Khu công nghiệp
Tổng diện tích quy hoạch: 108,8 (ha)
Tỷ lệ lấp đầy: 88%

3. KCN Gò Dầu

Vị trí dự án: Quốc lộ 51, Xã Phước Thái, Huyện 
Long Thành, Đồng Nai
Loại hình dự án: Khu công nghiệp
Tổng diện tích quy hoạch: 182,2 (ha)
Tỷ lệ lấp đầy: 100%

5.KCN Thạnh Phú

Vị trí dự án: Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, 
Đồng Nai
Loại hình dự án: Khu công nghiệp
Tổng diện tích quy hoạch: 177,2 (ha)
Tỷ lệ lấp đầy: 60%

• Vị trí dự án: Khu phố 3, Thị trấn Trảng Bom, 
Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

• Loại hình dự án: Khu dân cư
• Tổng diện tích quy hoạch: 8.7 (ha)
• Tỷ lệ lấp đầy: 100%

CÁC DỰ ÁN

1.KDC Trảng Bom

1413
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

Phòng 
Tài chính 
Kế toán

Phòng
Kỹ thuật

Phòng 
Nhân sự

Phòng
Kinh doanh

Văn phòng 
Công ty

Ban 
Quản trị
Tổng hợp

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

15
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ới niềm tự hào là thành viên của Tổng công ty 
Sonadezi, Sonadezi Long Bình luôn chú trọng 

đến trách nhiệm của Công ty đối với với khách hàng, 
cổ đông, người lao động và cao nhất là trách nhiệm 
với cộng đồng, xã hội nhằm tiếp tục giữ vững và 
nâng cao uy tín, thương hiệu Sonadezi, đồng thời 
phát huy bản sắc của Sonadezi Long Bình.

onadezi Long Bình không ngừng nỗ lực phát 
triển, hướng đến mục tiêu trở thành Công ty 

kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp dẫn đầu tỉnh 
Đồng Nai. Để đạt được mục tiêu này, Sonadezi Long 
Bình luôn cố gắng cung cấp các sản phẩm đất công 
nghiệp, nhà xưởng, văn phòng, dịch vụ hạ tầng kỹ 
thuật đồng bộ, hoàn thiện với chất lượng không 
ngừng được nâng cao. Đồng thời, Công ty luôn phấn 
đấu xây dựng và nâng cấp các khu công nghiệp đạt 
tiêu chuẩn cao về quy hoạch hạ tầng để đáp ứng 
được các yêu cầu ngày càng khắt khe của khách 
hàng. Qua đó, Sonadezi Long Bình đã và đang tạo 
nên môi trường thuận lợi để khách hàng an tâm đầu 
tư và vững tin vào sự phát triển của Công ty. 

goài ra, Công ty nỗ lực đề ra các chiến lược 
huy động và sử dụng nguồn vốn hiệu quả 

thông qua các hình thức góp vốn, liên kết đầu tư 
nhằm tối ưu hoá lợi nhuận, tăng giá trị cho cổ đông, 
thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng thu ngân 
sách, tạo ra việc làm ổn định cho người lao động,... 
từ đó góp phần phát triển kinh tế địa phương và cả 
nước.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Mục Tiêu

V

S

n
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Bên cạnh đó, Sonadezi Long Bình cũng xác định rõ mục tiêu quan trọng khác mà Công ty cần chú 
trọng thực hiện là việc tiếp tục khai thác hiệu quả các dự án hiện hữu, đồng thời tích cực tìm kiếm 
các dự án mới để tạo đà tăng trưởng, tăng giá trị Công ty trong thời gian tới. Cụ thể, trong các năm 
tới, Công ty sẽ tập trung xây dựng và khai thác hiệu quả khu công nghiệp Thạnh Phú; phát triển sản 
phẩm nhà xưởng đa dạng và linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng; đồng 
thời, Công ty cũng sẽ tìm kiếm cơ hội tăng cường hợp tác với các đơn vị logistics nhằm phát huy tối 
đa lợi thế về hạ tầng và giao thông hiện có của Công ty,..

Ngoài ra, Sonadezi Long Bình luôn đề cao yếu tố con người thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực 
kế thừa, khai thác tối ưu tiềm năng của cán bộ công nhân viên, nâng cao năng lực quản trị của Ban 
điều hành,.. nhằm tối ưu hóa nguồn nhân lực tại Công ty.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Sonadezi Long Bình tiếp tục đầu tư, phát triển lĩnh vực bất động sản công nghiệp và dân dụng theo 
hướng bền vững. Trong đó, việc tạo ra giá trị tốt nhất cho khách hàng được xem là yếu tố trọng tâm. 
Công ty sẽ không ngừng đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và chất lượng chăm 
sóc khách hàng nhằm gia tăng sự hài lòng, niềm tin mà khách hàng dành cho Công ty; từ đó góp phần 
gầy dựng thương hiệu Sonadezi Long Bình ngày một vững chắc hơn.
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Phát triển công nghiệp 
gắn liền với xã hội 

và bảo vệ môi trường sinh thái

Nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, Sonadezi Long Bình luôn chú 
trọng đến công tác bảo vệ môi trường, phát triển doanh nghiệp gắn liền với sự 
phát triển của cộng đồng xã hội trong chiến lược phát triển dài hạn. 

Hiện nay, tất cả các khu công nghiệp do Công ty quản lý đều có nhà máy xử lý 
nước thải tập trung với công nghệ xử lý hiện đại, hoạt động ổn định và đạt tiêu 
chuẩn xả thải theo luật định. Để đảm bảo quy trình xử lý chất thải đúng quy định, 
Công ty đã liên kết với các đơn vị chuyên ngành về dịch vụ môi trường để thực 
hiện phân loại chất thải tại nguồn, xử lý đúng quy trình và hạn chế tối đa ảnh 
hưởng tới môi trường.

Chính sách bảo hiểm, chế độ phúc lợi cho cán bộ công nhân viên Công ty luôn 
được đảm bảo, người lao động được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, 
cạnh tranh và công bằng.

Ngoài ra, Công ty tích cực tham gia các chương trình từ thiện, xã hội thiết thực 
và ý nghĩa như xây dựng nhà tình thương, ủng hộ người nghèo, ủng hộ đồng 
bào vùng lũ lụt, tài trợ trang thiết bị cho trường học, tài trợ kinh phí khám và chữa 
bệnh cho người nghèo, đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn,.. Qua 
đó, nâng cao giá trị nhân văn và trách nhiệm xã hội trong hệ giá trị mà Sonadezi 
Long Bình hướng đến.

2221
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Từ cuối năm 2019 đến nay, dịch Covid-19 bùng phát đã gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng trong 
chuỗi cung ứng toàn cầu; đặc biệt, số lượng các chuyến bay quốc tế bị giảm xuống mức rất thấp 
dẫn đến những tác động đáng kể đến việc xúc tiến đầu tư và tiến độ cho thuê khu công nghiệp 
(KCN) tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhờ vào những chủ trương đúng đắn và kịp thời của Chính phủ, 
nền kinh tế Việt Nam vẫn giữ mức tăng trưởng ổn định: GDP 9 tháng đầu năm 2020 tăng 2,91% và 
CPI tăng 3,23%, đồng thời, xu hướng chuyển dịch cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam 
có thể được đẩy mạnh hơn nữa nếu dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn; điều này cho thấy tiềm 
năng tăng trưởng lớn cho các doanh nghiệp ngành bất động sản khu công nghiệp, trong đó có 
Sonadezi Long Bình.

Ngoài ra, sự biến động liên tục và khó đoán của nền kinh tế như lãi suất, tỷ giá, lạm phát,…có thể 
tác động trực tiếp đến chiến lược và hoạt động kinh doanh của Công ty. Do đó, để giảm thiểu rủi 
ro, Sonadezi Long Bình luôn chú trọng việc theo dõi các biến động của nền kinh tế để kịp thời đưa 
ra các giải pháp thay đổi phù hợp và hiệu quả nhất.

Rủi ro kinh tế

Việc tích cực tham gia các Hiệp định thương mại đã giúp Việt Nam thu hút FDI liên tục trong những 
năm gần đây, đồng thời sự chuyển dịch sản xuất từ những công ty toàn cầu sang Việt Nam cũng 
mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho ngành bất động sản. Mặc khác, cơn sốt bất động sản khu công 
nghiệp hiện tại đã làm tăng nhu cầu mở rộng quỹ đất của các chủ đầu tư khu công nghiệp, trong khi 
quỹ đất tại các khu công nghiệp trọng điểm đang thiếu hụt, điều này tạo nên nhiều cơ hội cũng như 
thách thức cho các doanh nghiệp trong ngành.

Trước tiềm năng phát triển của ngành bất động sản năm 2020, với tỷ lệ lấp đầy cao của các khu công 
nghiệp và khu dân cư, Sonadezi Long Bình vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng dương và ổn định. Ngoài 
ra, để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư trong giai đoạn mới, Công ty chủ động đa dạng hóa và nâng 
cấp chất lượng sản phẩm để phù hợp xu hướng thị trường và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, 
thông qua kế hoạch xây dựng thêm các nhà xưởng tại KCN Thạnh Phú (Vĩnh Cửu, Đồng Nai) và 
KCN Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu). Ngoài ra, Công ty luôn nỗ lực tìm kiếm các cơ hội đầu tư, hợp 
tác kinh doanh mới nhằm gia tăng giá trị Công ty và tạo đà tăng trưởng trong tương lai.

Rủi ro cạnh tranh“ “

RỦI RO
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RỦI RO

Sonadezi Long Bình là Công ty hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần và niêm yết tại 
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Do đó, Công ty bị chi phối bởi nhiều văn bản luật 
khác nhau như: Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế,…Ngoài ra, Công ty hoạt 
động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng công nghiệp và bất động sản dân dụng nên cũng chịu 
ảnh hưởng từ các văn bản pháp luật có liên quan như Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Môi 
trường,… Những thay đổi trong hệ thống pháp luật, sẽ có nhiều tác động đến tình hình quản trị 
cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty. Sonadezi Long Bình luôn tuân thủ nghiêm ngặt 
các quy định của Luật, chủ động nghiên cứu, bổ sung kịp thời và đưa ra các biện pháp ứng phó 
hợp lý nhằm tận dụng mọi cơ hội và giảm thiểu rủi ro từ những thay đổi pháp lý này.

Rủi ro pháp luật

Rủi ro đặc thù
Là Doanh nghiệp hoạt động trong ngành bất động sản khu công nghiệp, Sonadezi Long Bình 
luôn chú trọng đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; cụ thể, các yếu tố như thay đổi 
khung giá đất, tiến độ bồi thường, thủ tục hành chính,... có tác động đáng kể đến hoạt động 
đầu tư phát triển dự án mới của Công ty. Để giảm thiểu ảnh hưởng của các rủi ro khách quan 
này đến hoạt động kinh doanh của Công ty, Sonadezi Long Bình luôn chủ động tìm giải pháp 
tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi 
dự án mới được triển khai.

Tại các dự án khu công nghiệp và trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp, các nhân 
tố phát sinh như nước thải, chất thải, khí thải,... có khả năng phát tán không mong muốn ra môi 
trường. Do đó, để hạn chế tối đa rủi ro ô nhiễm này, Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp 
luật về bảo vệ môi trường, giám sát chặt chẽ công tác vận hành nhà máy XLNT. Chủ động phối 
hợp với cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác BVMT tại các doanh nghiệp, 
đồng thời liên kết với các đơn vị chuyên ngành về dịch vụ môi trường, trong đó đối tác lớn nhất là 
SVD - một thành viên của Tổng Công ty Sonadezi, để thực hiện phân loại chất thải tại nguồn, tiến 
hành xử lý đúng quy trình, góp phần giữ môi trường luôn xanh - sạch - đẹp. Ngoài ra, Công ty cũng 
thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo về việc nâng cao ý thức tiết kiệm nguồn nguyên liệu và 
bảo vệ môi trường của cán bộ công nhân viên.

Rủi ro môi trường

Ngoài các rủi ro đã trình bày trên, Công ty còn chịu một số rủi ro mang tính bất khả kháng như thiên 
tai, hỏa hoạn, dịch bệnh... Những rủi ro này ít khi xảy ra nhưng nếu xảy ra có thể tác động lớn đến 
hoạt động của Công ty. Vì vậy, để giảm thiểu các tổn thất không đáng có, Công ty đã thành lập các 
đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành tại các dự án công ty đang quản lý, đồng thời hằng năm 
Công ty luôn tổ chức các buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy và thường xuyên bảo trì trang thiết 
bị nhằm ứng phó tốt với các tình huống xấu có thể xảy ra. 

Rủi ro khác
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH “

STT Chỉ tiêu
Thực hiện năm 

2019
Kế hoạch năm 

2020
Thực hiện năm 

2020

Tỷ lệ 
TH2020/
TH2019

Tỷ lệ 
TH2020/
KH2020

1 Doanh thu 347.515.711.077 353.400.000.000 365.274.678.726 105,11% 103,36%

2 Chi phí 228.057.327.460 232.765.000.000 225.954.672.586 99,08% 97,07%

3 Lợi nhuận trước thuế 119.458.383.617 120.635.000.000 139.320.006.140 116,63% 115,48%

4 Thuế TNDN 22.495.020.726 22.539.000.000 26.393.940.895 117,33% 117,10%

5 Lợi nhuận sau thuế 96.583.500.868 98.096.000.000 112.926.065.245 116,92% 115,12%

Xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các tập đoàn công nghiệp lớn trên thế giới sau cuộc chiến thương mại Mỹ 
- Trung và cú sốc nguồn cung bất động sản khi dịch Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc năm 2020 đã giúp ngành bất 
động sản khu công nghiệp Việt Nam phát triển theo hướng rất tích cực. Bên cạnh tiềm năng phát triển lớn của ngành, 
với định hướng đúng đắn của Hội đồng Quản trị cùng sự quyết tâm, nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán 
bộ nhân viên, Sonadezi Long Bình tiếp tục duy trì đà tăng trưởng dương, kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong năm đều 
tăng so với năm 2019, hoàn thành và vượt kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau:

Năm 2020, kết quả hoạt động của Sonadezi Long Bình ghi nhận doanh thu tăng 5,11% so với năm 2019 và đạt 
103,36% so với kế hoạch. Doanh thu từ các sản phẩm, dịch vụ của Công ty tăng trưởng tốt, chi phí quản lý doanh 
nghiệp ổn định nên chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty tăng so với cùng kỳ năm 2019. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của 
Công ty năm 2020 được ghi nhận tăng 16,92% và vượt đến 15,12% so với kế hoạch.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo yếu tố
 ĐVT: đồng

STT Chỉ tiêu
Năm 2019 Năm 2020 % Tăng/

GiảmGiá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

1
Doanh thu từ kinh doanh hạ tầng 
khu công nghiệp

202.981.637.521 59,59% 215.855.023.665 61,52% 6,34%

2 Doanh thu kinh doanh nước sạch 84.924.329.525 24,93%   78.449.033.515 22,36% -7,62%

3 Doanh thu từ cho thuê văn phòng 30.482.843.872 8,95% 32.977.731.546 9,40% 8,18%

4 Doanh thu từ bất động sản dân dụng 13.977.711.817 4,10% 14.906.020.001 4,25% 6,64%

5 Doanh thu góp vốn  HTKD kho ICD     8.270.911.029 2,43%     8.686.929.412 2,48% 5,03%

Tổng 340.637.433.764 100,00% 350.874.738.139 100,00% 3,01%

Lĩnh vực kinh doanh hạ tầng năm 2020 với 04 KCN bao gồm Biên 
Hòa 2, Gò Dầu, Thạnh Phú, Xuân Lộc hoạt động ổn định, hiệu quả; 
từ đó mang lại doanh thu gần 215,86 tỷ đồng, tăng 6,34% so với 
cùng kỳ và chiếm 61,52% doanh thu của Công ty. 
Ngoài ra, sản phẩm nhà xưởng, văn phòng cho thuê, đất nền và 
các hoạt động khác mang lại doanh thu trên 56,57 tỷ đồng. Trong 
đó, đáng chú ý là hoạt động cho thuê văn phòng tại Tòa nhà Son-
adezi Long Bình với tỷ lệ lấp đầy sau 02 năm đưa vào vận hành là 
83%; đây là một kết quả khả quan và cũng là động lực thúc đẩy việc 
vận hành và khai thác sản phẩm văn phòng cho thuê một cách hiệu 
quả, góp phần tăng trưởng doanh thu trong những năm tiếp theo.

Trong thời gian tới, việc tiếp tục tập trung phát triển đa dạng nhà 
xưởng xây sẵn cho thuê hoặc xây theo  yêu cầu khách hàng tại 
KCN Thạnh Phú (Vĩnh Cửu, Đồng Nai) và KCN Châu Đức (Bà Rịa 
- Vũng Tàu) là bước đi chiến lược để chủ động đón làn sóng dịch 
chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á, trong 
đó Việt Nam được đánh giá là điểm đến an toàn, hấp dẫn. Theo đó, 
khi các nhà xưởng xây sẵn này được xây dựng hoàn thiện và đưa 
vào hoạt động ổn định hứa hẹn sẽ mang lại những kết quả kinh 
doanh tốt cho Công ty.
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Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành Chức vụ

1 Bà Lương Minh Hiền Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

2 Ông Nguyễn Bá Chuyên Phó Tổng Giám đốc

3 Bà Đặng Thị Ngọc Hà Phó Tổng Giám đốc

4 Bà Lê Thị Ngọc Sáu
Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính – Kế 
toán

Thông tin Ban điều hành

Bà LƯƠNG MINH HIỀN
TV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, cử nhân Luật

Kinh nghiệm công tác:

09/1997 – 12/2005: Phó phòng/Trưởng phòng 
Xí nghiệp Hạ tầng KCN Biên Hòa 2

01/2006 – 06/2007: Phó Giám đốc Xí nghiệp Hạ 
tầng KCN Biên Hòa 2

07/2007 – 12/2007: Phó Tổng Giám đốc Công 
ty CP Dịch vụ Sonadezi

01/2008 – 4/2015: Thành viên HĐQT/ Tổng 
Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Sonadezi

04/2015 – đến nay: Thành viên HĐQT/ Tổng 
Giám đốc Công ty CP Sonadezi Long Bình

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu:
303.324 cổ phần, chiếm 1,01% số lượng cổ 
phiếu đang lưu hành của Công ty

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu: 
4.500.000 cổ phần, chiếm 15% số lượng cổ 
phiếu đang lưu hành của Công ty.

Ông NGUYỄN BÁ CHUYÊN
Phó Tổng Giám đốc

Kinh nghiệm công tác:

2001 – 2003: Nhân viên Phòng quản lý đô thị 
quận 8, TP. HCM

2003 – 2005: Chỉ huy trưởng kiêm đội trưởng 
số 2 Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa, Tổng công 
ty Tín Nghĩa.

2005 – 2012: Trưởng phòng kỹ thuật Công ty 
CP Sonadezi An Bình
2012 – 2017: Trưởng phòng kỹ thuật Công ty 
CP Sonadezi Long Bình

2017 – nay: Phó tổng giám đốc Công ty CP 
Sonadezi Long Bình

07/2020 – nay: TV HĐQT Công ty CP Sonadezi 

Bình Thuận

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu:
170.300 cổ phần, chiếm 0,57% số lượng cổ 
phiếu đang lưu hành của Công ty

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu: 
0 cổ phần

Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ Quản lý xây dựng dân dụng và công 
nghiệp
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Bà ĐẶNG THỊ NGỌC HÀ
Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD, Thạc sĩ 
kỹ thuật Quản lý môi trường; Cử nhân Hóa

Kinh nghiệm công tác:
2002 - 2004: Nhân viên - Xí nghiệp Dịch vụ 
KCN Sonadezi
2006 - 2007: Phụ trách PTN - Xí nghiệp Dịch vụ 
KCN Sonadezi
2007 - 2008: Nhân viên dự án - Công ty Phát 
triển KCN Biên Hòa
2008 - 2009: Nhân viên - Xí nghiệp Dịch vụ 
KCN Sonadezi
2009 - 2011: Nhân viên - Công ty CP Sonadezi 
Long Bình
2011 - 2012: Phó phòng Kỹ thuật - Công ty CP 
Sonadezi Long Bình
2012 - 2016: Phó phòng kinh doanh  - Công ty 
CP Sonadezi Long Bình
2016 - 2020: Trưởng phòng kinh doanh  - Công 
ty CP Sonadezi Long Bình
2020 đến nay: Phó Tổng Giám đốc  - Công ty 
CP Sonadezi Long Bình

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu:
6.500 cổ phần, chiếm 0,02% số lượng cổ phiếu 
đang lưu hành của Công ty

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu: 
 0 cổ phần

Bà LÊ THỊ NGỌC SÁU 
Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng tài chính 
kế toán 

Đến hết ngày 31/12/2020, tình hình nhân sự của Công ty cụ thể như sau:

Tính chất phân loại 2019 2020

Phân loại theo giới tính

Nam 72 69

Nữ 27 28
Phân loại theo trình độ lao động

Trình độ Đại học, Cao đẳng 60 60
Trình độ Trung cấp 32 31
Trình độ lao động phổ thông 7 6

Phân loại theo tính chất lao động
Trực tiếp sản xuất 15 13
Không trực tiếp sản xuất 84 84

Thu nhập bình quân

Thông tin Ban điều hành

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Năm 2021 
(Dự kiến)

Tổng số lượng người 
lao động (người)

89 92 94 97 102

Thu nhập bình quân 
(triệu đồng)

19,9 16,3 16,8 19,8 19,1

Kinh nghiệm công tác:
1993 - 1999: Nhân viên kế toán Công ty Phát triển 
KCN Biên Hòa.
2000: Nhân viên Xí nghiệp hạ tầng KCN Gò Dầu 
thuộc Công ty Phát triển KCN Biên Hòa.
2000-2001: Phụ trách kế toán Xí nghiệp hạ tầng KCN 
Gò Dầu thuộc Công ty Phát triển KCN Biên Hòa.
2002: Nhân viên kế toán Xí nghiệp Dịch vụ KCN 
Sonadezi trực thuộc Công ty Phát triển KCN Biên 
Hòa.
2002-2003: Phụ trách kế toán Xí nghiệp Dịch vụ 
KCN Sonadezi trực thuộc Công ty Phát triển KCN 
Biên Hòa.
2003-2007: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng kế 
toán Xí nghiệp Dịch vụ KCN Sonadezi trực thuộc 
Công ty Phát triển KCN Biên Hòa.
2008 - 2009: Phó phòng tài chính kế toán Xí nghiệp 
Dịch vụ KCN Sonadezi trực thuộc Công ty Phát triển 
KCN Biên Hòa.
2009 - 2011: Phó phòng tài chính kế toán Công ty 
CP Sonadezi Long Bình.
2011 - nay: Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài 
chính kế toán Công ty CP Sonadezi Long Bình.

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu:
3.500 cổ phần, chiếm 0,01% số lượng cổ phiếu 
đang lưu hành của Công ty

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu: 
0 cổ phần

Trình độ chuyên môn: 
Thạc sĩ QTKD, Cử nhân kinh tế
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Năm 2020, Sonadezi Long Bình tiếp tục đầu tư, quản lý và khai thác các dự án sau: KCN Biên Hòa 2, 
KCN Gò Dầu, KCN Xuân Lộc, KCN Thạnh Phú, KDC Trảng Bom. 

Ngoài ra, trong năm, Công ty đã thực hiện triển khai 2 dự án lớn bao gồm: Dự án “Nhà xưởng cho 
thuê tại KCN Châu Đức”  và “Nhà máy xử lý nước thải KCN Xuân Lộc – giai đoạn 2”.

KCN CHÂU ĐỨC
Dự án “Nhà xưởng cho thuê tại KCN Châu Đức” tại KCN Châu Đức, xã Suối 
Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Mục tiêu đầu tư:

Quy mô giai đoạn 1:
• Khai thác quỹ đất 41.520,5 m2, bố trí 04 khu nhà xưởng 

với diện tích khoảng 5.200 m2/cái
• Diện tích đất xây dựng: 22.790,2 m2

Xây dựng cụm nhà xưởng đa dạng về diện tích, công năng và 
hoàn chỉnh các công trình phụ trợ đi kèm với mục đích cho 
các nhà đầu tư thuê/mua lại để sản xuất và kinh doanh

Tiến độ thực hiện: năm 2020 – 2022

Tổng mức đầu tư:  gần 110 tỷ đồng

KCN XUÂN LỘC
Nhà máy xử lý nước thải KCN Xuân Lộc – giai đoạn 2, công suất 1.500 m3/
ngày đêm.

Mục tiêu đầu tư
Công trình được xây dựng để xử lý nước thải phát sinh của 
Khu công nghiệp Xuân Lộc, nhằm tránh những tổn hại về 
môi trường, phòng tránh những rủi ro về sức khỏe cán bộ 
và công nhân viên đang làm việc tại đây cũng như sức khỏe 
nhân dân tại khu vực lân cận.
Nhằm đáp ứng  nhu cầu khách hàng trong khu công nghiệp,   
tại giai đoạn 2, công trình được đầu tư đồng bộ với giai đoạn 
1 hiện hữu nhằm nâng cao năng suất để đáp ứng nhu cầu 
khách hàng trong khu công nghiệp.
Ngoài những mục tiêu trên, công trình còn giúp đẩy nhanh 
công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường của mọi người 
đang sinh sống tại địa phương. Thiết bị lựa chọn cho công 
trình phải phù hợp môi trường nước thải, có độ bền cao, các 
linh kiện phải dễ dàng bảo trì, bảo dưỡng và thay thế.

Tổng mức đầu tư: gần 34 tỷ đồng

Công suất: 1.500 m3/ngày đêm

Tiến độ thực hiện: năm 2020 – 2021
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Khu công nghiệp Biên Hòa 2

Tổng số lao động: 58.860 người
Thu hút: 130 dự án

Ngành nghề thu hút: Cơ khí, điện tử, may mặc, thực phẩm, dược 
phẩm, trang sức, vật liệu xây dựng cao cấp,…

Khách hàng tiêu biểu: Fujitsu, Meggit, Nestle, Mabuchi, C.P, Taekwang 
Vina, Cargill, Hisamitsu, …

KCN Biên Hoà 2 đã lấp đầy nên hoạt động của các doanh nghiệp 
ổn định, do đó năm 2020 công ty tiếp tục tái đầu tư, nâng cấp chỉnh 
trang cơ sở hạ tầng KCN, thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng nhằm 
nâng cao chất lượng các dịch vụ hạ tầng cung cấp cho khách hàng 
Trong năm, đã cho thuê nhà xưởng mở rộng 19A, nâng tỷ lệ khai thác 
các nhà xưởng đạt 100%.

Năm 2021, Công ty tiếp tục thực hiện công tác chỉnh trang hình ảnh 
và duy tu bảo trì định kỳ với các hạng mục sau:
• Cải tạo, thay mới tủ điện, đồng hồ tại trạm tăng áp, đèn led chiếu 

sáng và các thiết bị đóng cắt điều khiển hệ thống chiếu sáng;
• Lắp đặt camera an ninh KCN;
• Sửa chữa hệ thống hạ tầng KCN bao gồm: đường dây và đầu 

cáp ngầm HTCS, đường giao thông, hệ thống nước mưa, hệ 
thống nước thải, vỉa hè, biển báo giao thông, bảng tên nhà máy, 
bảng tên đường, hàng rào, tuyến ống cấp nước và cụm máy bơm 
chính,…

Năm thành lập: 
1995

Địa điểm: Phường An Bình, Phường Long 
Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Diện tích KCN: 400,73 ha
Diện tích đất CN: 283,86 ha
Tỷ lệ lấp đầy: 100%

Tổng vốn đầu tư:
 2.283 triệu USD
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Khu công nghiệp Gò Dầu

Ngành nghề thu hút: Là khu công nghiệp có hệ thống cảng nội khu hoàn 
chỉnh với công suất 30.000 DWT và gần nguồn cung cấp khí gas tự nhiên 
từ Bà Rịa – Vũng Tàu nên KCN Gò Dầu tập trung thu hút các ngành công 
nghiệp hoá chất & nhiên liệu, công nghiệp sản xuất gốm sứ & vật liệu xây 
dựng, phân bón,...

Khách hàng tiêu biểu: Shell Việt Nam, Gốm sứ Toàn Quốc (Chuan Kuo), 
TPC Vina, LG Vina, TPC Vina,…

Năm 2020, bên cạnh các hoạt động quản lý, cải tạo và bảo dưỡng định kỳ 
hạ tầng KCN để đảm bảo hoạt động ổn định cho khách hàng, công ty cũng 
đã triển khai lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống giám sát camera an ninh 
của khu công nghiệp.

Năm 2021, công ty tiếp tục thực hiện các công tác cải tạo sửa chữa và bảo trì 
định kỳ nhằm nâng cấp toàn diện hình ảnh KCN, cụ thể:
• Sửa chữa hệ thống hạ tầng KCN: đường giao thông, hàng rào, tuyến 

ống cấp nước sạch, hệ thống nước mưa - nước thải, vỉa hè, biển báo 
giao thông, bảng tên nhà máy, bảng tên đường, hàng rào,…và thay thế 
đèn led chiếu sáng các tuyến đường còn lại tại KCN;

• Lắp đặt bổ sung trụ nước chữa cháy.

Tổng số lao động: 4.650 người
Thu hút: 28 dự án

Năm thành lập: 
1996

Địa điểm: 
Quốc lộ 51, Xã Phước Thái, 
Huyện Long Thành, Đồng Nai

Diện tích KCN: 182,2 ha
Diện tích đất CN: 151,1 ha

Tổng vốn đầu tư:
629 triệu USD

Tỷ lệ lấp đầy: 100%
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Khu công nghiệp Xuân Lộc

Ngành nghề thu hút: Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng; Chế 
biến nông lâm sản; Sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp; Sản xuất 
trang thiết bị, dụng cụ y tế và Sản xuất bao bì. 
Sản phẩm cung cấp: Đất công nghiệp
Tiện ích: Trường mầm non Dona Standard ngay trong khuôn 
viên đất dịch vụ khu công nghiệp.

Năm 2020, công ty đã hoàn tất việc thi công đường số 4 nối ra 
đường số 1 & Nguyễn Thị Minh Khai đảm bảo hạ tầng kết nối để 
khai thác quỹ đất còn trống.

Năm 2021, Công ty cho thuê 100% diện tích đất công nghiệp, đồng 
thời tập trung vào các kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp 
hình ảnh KCN thông qua các công tác sửa chữa hệ thống hạ tầng 
KCN; ban gạt mặt bằng, lắp hàng rào và trồng bổ sung cây xanh.

Tổng số lao động:24.530 người
Thu hút: 10 dự án

Năm thành lập: 
2006

Địa điểm: 
Xã Xuân Tâm, Xã Xuân Hiệp, 
Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

Diện tích KCN: 108,8 ha
Diện tích đất CN: 70,5 ha
Tỷ lệ lấp đầy: 88%

Tổng vốn đầu tư:
83,5 triệu USD
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Khu công nghiệp Thạnh Phú

Ngành nghề thu hút: Công nghiệp sản 
xuất hàng tiêu dùng, sản xuất khai thác 
vật liệu xây dựng, công nghiệp lắp ráp 
điện tử, công nghiệp bao bì.

Sản phẩm cung cấp: 
• Đất công nghiệp
• Nhà xưởng công nghiệp

Năm 2020, Công ty tiếp tục công tác bồi 
thường GPMB, đầu tư xây dựng hạ tầng 
nội khu và đã khai thác 100% các phần 
diện tích đủ điều kiện cho thuê. 

Năm 2021, ngoài việc tập trung đẩy nhanh 
giải phóng mặt bằng để tăng quỹ đất sạch, 
công ty triển khai đầu tư xây dựng cụm 
nhà xưởng cho thuê.

Tổng số lao động: 28.690 người
Thu hút: 23 dự án

Năm thành lập: 
2006

Địa điểm: 
Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh 
Cửu, Đồng Nai

Diện tích KCN: 177,2 ha
Diện tích đất CN: 130,1ha

Tổng vốn đầu tư:
181 triệu USD

Tỷ lệ lấp đầy: 60%
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Dự án khu dân cư Trảng Bom

Dự án đã được hoàn tất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đang khai thác dự án.

Năm khởi công: 
2010

Địa điểm: Thị trấn Trảng Bom, 
huyện Trảng Bom, tỉnhĐồng Nai

Diện tích: 87,557,1 m2

Quy mô dự án: 330 nền và căn hộ

Tổng mức đầu tư dự án: 
366.702 triệu đồng
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

ĐVT:đồng

STT Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020
Tăng/
Giảm

1 Tổng giá trị tài sản 978.822.498.824  1.195.322.028.055 22,12%

2 Doanh thu thuần 340.547.433.764 350.874.739.139 3,03%

3
Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh 

118.360.998.909 138.020.439.090 16,61%

4 Lợi nhuận khác 1.097.384.708 1.299.567.050 18,42%

5 Lợi nhuận trước thuế 119.458.383.617 139.320.006.140 16,63%

6 Lợi nhuận sau thuế 96.583.500.868 112.926.065.245 16,92%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020 Tăng/Giảm

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 2,04 2,38 0,34

Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,94 2,33 0,38

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số nợ/ Tổng tài sản % 45,66 52,62 6,96

Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu % 84,02 111,04 27,03

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 15,04 22,99 7,95

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,38 0,34 -0,04

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ 
Doanh thu thuần (ROS)

% 28,36 32,18 3,82

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ 
Vốn chủ sở hữu (ROE)

% 18,16 19,94 1,78

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ 
Tổng tài sản (ROA)

% 9,87 9,45 -0,42

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

% 34,76 39,34 4,58

“
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Trong các năm qua, hệ số thanh toán của Công ty có 
biến động nhưng nhìn chung đều có sự gia tăng qua 
từng năm. Điều này cho thấy khả năng thanh toán 
của Công ty ngày càng vững mạnh. Cụ thể, khả năng 
thanh toán trong ngắn hạn của Công ty tăng lên 2,38 
lần, sau khi loại bỏ hàng tồn kho thì chỉ tiêu này vẫn 
duy trì ở mức cao tương đương 2,33 lần.

Năm 2020, tài sản ngắn hạn của Công ty tăng 21,61% 
so với năm 2019, đạt mức 276,2 tỷ đồng. Các hợp 
đồng cho thuê mới cùng các khoản khách hàng trả 
trước tiền thuê mặt bằng công nghiệp cho nhiều năm 
đã tạo nên nguồn tiền dồi dào cho Công ty trong khi 
nhu cầu về vốn lưu động trong năm không cao, vì thế 
công ty đã chủ trương gia tăng khoản tiền gửi ngắn 
hạn với thời gian đáo hạn không quá 12 tháng đã làm 
cho tài sản ngắn hạn của Công ty tăng lên.

Nợ ngắn hạn của Công ty trong năm 2020 duy trì ổn 
định với mức tăng nhẹ 4,6 tỷ đồng tương ứng 4,16%. 
Hạ tầng KDC Trảng Bom đến cuối năm 2020 cơ bản 
đã xây dựng hoàn thiện, trong năm 2020 đã bàn giao 
sản phẩm cho khách hàng dẫn đến hàng tồn kho trong 
năm giảm 4,5 tỷ đồng tương ứng mức giảm 40,93% 
so với cùng kỳ năm 2019.

Trong năm, Công ty ký kết thêm hợp đồng cho thuê 
đất mới cùng các khoản khách hàng trả trước tiền 
thuê mặt bằng công nghiệp cho nhiều năm đã làm cho 
doanh thu chưa thực hiện tăng, từ đó khiến tổng nợ 
năm 2020 tăng 182 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. 
Đồng thời, tổng tài sản năm 2020 tăng 216,53 tỷ đồng 
so với cùng kỳ năm trước. 

Theo đó, với sự sự tăng trưởng cao trong giá trị tổng 
tài sản và tổng nợ trong khi vốn chủ sở hữu của Công 
ty vẫn giữ ở mức ổn định khiến cho các chỉ tiêu về cơ 
cấu vốn của Công ty tăng so với năm 2019. Cụ thể, 
hệ số nợ trên tổng tài sản tăng nhẹ 6,69% và hệ số nợ 
trên vốn chủ sở hữu tăng mạnh ở mức 27,03%.

Năm 2020, các chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
của Công ty có sự biến động, trong khi vòng quay 
hàng tồn kho tăng 7,95 vòng thì tỷ số doanh thu 
thuần trên tổng tài sản giảm 0,04 vòng.

Nguyên nhân của sự gia tăng vòng quay hàng 
tồn kho là do hàng tồn kho giảm nhanh hơn so 
với mức giảm của giá vốn hàng bán. Cụ thể, giá 
vốn hàng bán trong năm giảm 3,33 tỷ đồng trong 
khi hàng tồn kho giảm 4,5 tỷ đồng. Ở một khía 
cạnh khác, mức tăng trưởng của tổng tài sản 
nhanh hơn so với sự gia tăng của doanh thu nên 
tỷ số vòng quay tổng tài sản của Công ty giảm 
so với cùng kỳ.

Năm 2020, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh với mức tăng 16,34 tỷ đồng, tương ứng 16,92%, điều 
này làm cho các chỉ tiêu về tỷ suất sinh lợi của Công ty tăng so với năm 2019. Riêng tỷ suất sinh lợi 
trên tổng tài sản giảm 0,42% do sự gia tăng của lợi nhuận sau thuế chậm hơn so với tổng tài sản. Từ 
các số liệu mang tính tích cực trên, Công ty vẫn đang duy trì mức sinh lời ổn định. Trong thời gian tới, 
khi các chiến lược kinh doanh và quyết định đầu tư bắt đầu được nghiên cứu và triển khai, các chỉ tiêu 
về khả năng sinh lợi hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Chỉ tiêu  về khả năng thanh toán

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Chỉ tiêu  về khả năng sinh lời

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH “
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Số lượng cổ đông

Vốn điều lệ 300.000.000.000 đồng

Số lượng cổ phiếu 30.000.000 cổ phiếu

Cổ phiếu phổ thông 30.000.000 cổ phiếu

Cổ phiếu ưu đãi 0 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu chuyển 
nhượng tự do 30.000.000  cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu bị hạn 
chế chuyển nhượng 0 cổ phiếu

Danh sách cổ đông lớn

Cổ đông Số lượng
cổ phiếu Tỷ lệ

Tổng Công ty Sonadezi 13.867.000 46,22%

Công Ty Cổ Phần 
Sonadezi Long Thành 2.521.456 8,40%

Tổng cộng 16.388.456 54,63%

STT Cổ đông
Số lượng cổ 

đông
Số lượng cổ phần 

năm giữ
Tỷ lệ năm giữ

1 Nhà nước 1 900.000 3,00%

2 Cổ đông trong nước 0,00%

Tổ chức 9 18.895.738 62,99%

Cá nhân 261 10.204.262 34,01%

3 Cổ đông nước ngoài 0,00%

Tổ chức 0 0 0,00%

Cá nhân 0 0 0,00%

Tổng cộng 271 30.000.000 3,00%

Cơ cấu cổ đông 

TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG

 

Tổng Công ty Sonadezi  

Công Ty Cổ Phần Sonadezi Long Thành

8,40%

46,22%
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Nguồn năng lượng Sonadezi Long Bình sử dụng chủ yếu là nguồn điện thắp sáng cho khu công 
nghiệp. Công ty luôn quan tâm đến việc tiết kiệm năng lượng và sử dụng nguồn năng lượng hiệu 
quả, điều này không chỉ góp phần giảm chi phí cho Công ty mà còn phù hợp với mục tiêu của 
Chính phủ, đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Vì vậy, Sonadezi Long Bình thường xuyên nghiên cứu, đề ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng 
như thay thế hệ thống chiếu sáng tại một số tuyến đường trong khu công nghiệp bằng đèn LED, 
nghiên cứu để triển khai áp dụng, lắp đặt thí điểm hệ thống điện năng lượng mặt trời tại một số 
công trình…; luôn chú trọng kiểm soát chặt chẽ việc tiêu thụ nhiên liệu, năng lượng nhằm giảm 
thiểu chi phí, tăng hiệu quả hoạt động, góp phần bảo vệ môi trường sống.

Với mạng lưới đường ống cung cấp nước sạch khá rộng lớn cho 2 KCN (KCN Biên Hòa 2 và Gò 
Dầu), việc kiểm soát tốt nhằm đảm bảo tính ổn định và giảm thiểu hao hụt, tiết kiệm nước là mục 
tiêu ưu tiên của Sonadezi Long Bình trong công tác vận hành các khu công nghiệp.
Bộ phận kỹ thuật của Công ty theo dõi đồng hồ nước hằng ngày nhằm hạn chế và ngăn chặn các 
bất thường xảy ra, kiểm tra định kỳ các thiết bị đo, đường ống dẫn nước nhằm kiểm soát tỷ lệ hao 
hụt và cung cấp đầy đủ lượng nước cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất trong khu công 
nghiệp.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng KCN, Sonadezi Long Bình luôn hoạch định 
chiến lược phát triển và triển khai hoạt động của Công ty theo nguyên tắc phát triển kinh tế phải 
gắn liền với bảo vệ môi trường. Do đó, ngoài việc tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại các dự án 
cũng như tại trụ sở làm việc của Công ty, Sonadezi Long Bình đã thực hiện nghiêm túc và bài bản 
các hoạt động xử lý chất thải và nước thải; đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và địa 
phương về bảo vệ môi trường.
Hiện nay, tất cả các KCN của Sonadezi Long Bình đều có nhà máy xử lý nước thải tập trung với 
tổng mức đầu tư hơn 114 tỷ đồng, tổng công suất xử lý đạt 10.000 m3, áp dụng các công nghệ xử 
lý hiện đại để tiếp nhận và xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của các khu công nghiệp. Công 
tác giám sát vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung tại các KCN tuân thủ theo đúng quy định 
của pháp luật nhằm đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đều đạt Quy chuẩn xả thải.
Công ty thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 
việc bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong các KCN do Công ty quản lý.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tiêu thụ năng lượng

Tiêu thụ nước

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường
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Chính sách lao độngChính sách lao động

Sonadezi Long Bình đề cao vai trò của đội ngũ nhân sự trong nguồn lực phát triển của Công ty. Do vậy, Công ty luôn 
dành sự ưu tiên đầu tư cho CBNV thông qua các chính sách đào tạo, lương thưởng, phúc lợi phù hợp,.. Cụ thể:

Trong thời gian qua, nhằm mục tiêu nâng cao năng lực của  
ông ty, lực lượng lao động của Sonadezi Long Bình luôn được 
đào tạo bài bản và được tạo mọi điều kiện thuận lợi để nâng 
cao trình độ chuyên môn, trình độ nghiệp vụ và các kỹ năng bổ 
trợ khác,… Bên cạnh những chương trình đào tạo nâng cao 
chuyên môn, Công ty thường xuyên tổ chức kiểm tra năng lực 
để đánh giá chất lượng nhân viên hàng năm nhằm đảm bảo 
đáp ứng yêu cầu về công việc cho mỗi vị trí cũng như tạo nguồn 
nhân lực kế thừa cho định hướng phát triển trung và dài hạn 
của Sonadezi Long Bình.

Trong năm 2020, đã có 94 CBNV được tham gia đào tạo theo 
các khóa đào tạo bắt buộc theo quy định của Pháp luật như: 
huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động, huấn luyện sơ cứu, 
cấp cứu, kỹ thuật an toàn vận hành thiết bị nâng,…; có hơn 50 
CBNV được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và nhiều lớp bổ 
sung khác. 

Ngoài các chế độ lương thưởng, hằng năm, Công ty duy trì tổ chức các hoạt động du lịch, chăm sóc sức khỏe 
cho toàn thể CBNV. Đặc biệt, để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe người lao động, góp phần 
ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty đã xây dựng và duy trì bếp ăn tập thể để cung cấp bữa ăn 
chất lượng cho người lao động. Theo đó, nhân viên phục vụ tại bếp ăn của Công ty luôn được kiểm tra, khám 
sức khỏe định kỳ hàng năm và đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; được tập huấn, huấn luyện công tác an 
toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu. Bếp ăn của Công ty luôn được Ban lãnh đạo quan tâm 
đầu tư trang thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn vệ sinh thực phẩm và tạo không gian xanh, sạch, đẹp.

Công ty xây dựng chế độ lương thưởng , đãi 
ngộ, phúc lợi xứng đáng, đảm bảo cho người 
lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo 
quy định của Nhà nước. Công ty luôn đảm 
bảo duy trì mức lương tốt nhất – cao hơn 
lương tối thiểu vùng – cho CBNV, cân nhắc 
nâng lương cho người lao động dựa trên kết 
quả thực hiện công việc, kết quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh và mức lương thị trường. 
Theo đó, từ nhiều năm qua, Công ty đã áp 
dụng các chương trình KPI, 3P nhằm đánh 
giá năng lực và trả lương cho CBNV một cách 
công bằng và chính xác nhất.

Bên cạnh đó, nhằm khuyến khích toàn thể 
người lao động làm việc tích cực, nâng cao 
năng suất lao động và cống hiến cho sự phát 
triển của Công ty, Công ty có chính sách 
thưởng cho các cá nhân, tập thể đóng góp 
vào kết quả kinh doanh của Công ty: thưởng 
trong các dịp lễ, tết, thưởng cho các danh 
hiệu chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến,…

Chính sách đào tạo

Chính sách lương thưởng

Chế độ phúc lợi khác

Sonadezi Long Bình luôn cố gắng tạo môi trường làm việc hiện đại, năng động, dân chủ, giàu bản sắc và 
chia sẻ. Với nỗ lực này, Sonadezi Long Bình đã được Tổng công ty Sonadezi khen thưởng là đơn vị tiêu biểu 
trong việc quan tâm đến các chế độ phúc lợi cho người lao động năm 2020. Theo đó, Công ty  thường xuyên 
tổ chức chương trình đối ngoại theo quý với người lao động nhằm kịp thời ghi nhận các ý kiến, đề đạt và giải 
pháp, tháo gỡ các băn khoăn, vướng mắc trong công việc; thường xuyên tổ chức các hoạt động xây dựng tinh 
thần làm việc nhóm, các chương trình thể dục -  thể thao – văn nghệ,.. để CBNV có cơ hội giao lưu, gắn kết.
Ngoài ra, Công ty triển khai kế hoạch bảo hộ lao động phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong sản xuất kinh doanh: 
mua sắm, cấp phát, sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động; công tác kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động được 
thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Công ty.
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Trách nhiệm đối với 
cộng đồng địa phương

Sonadezi Long Bình là doanh nghiệp đi đầu trong việc đồng hành 
cùng nhà đầu tư trong KCN chăm lo phúc lợi cho người lao động. 
Tiêu biểu là công trình Trường mẫu giáo Dona Standard, ngôi 
trường dành cho 2.000 cháu là con của công nhân đang làm việc 
tại Công ty Dona Standard (KCN Xuân Lộc).

Trong năm 2020, Công ty đã tham gia ủng hộ kinh phí phòng 
chống dịch Covid, ủng hộ đồng bào miền Trung trong cơn lũ lịch 
sử, trao học bổng cho học sinh nghèo và tài trợ phòng học máy vi 
tính cho trường học ... với tổng kinh phí khoảng 2.0 tỷ đồng.

Bên cạnh nỗ lực sản xuất, kinh doanh, Sonadezi Long Bình đã 
thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội thông qua nhiều 
chương trình từ thiện – xã hội ý nghĩa. Trong đó, nổi bật là chương 
trình Vạn tấm lòng vàng, chương trình tài trợ kinh phí khám chữa 
bệnh cho bệnh nhân nghèo, tài trợ kinh phí cải tạo hạ tầng giao 
thông nông thôn, cải thiện chất lượng cuộc sống cho cư dân khu 
vực gần KCN/KDC và trên địa bàn tỉnh nói chung,..



6059

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh                 61

Tình hình tài chính                                                                                63

Những cải tiến trong năm                                                                     67

Kế hoạch phát triển trong tương lai                                                    68

Báo cáo trách nhiệm môi trường xã hội                                              69

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ 
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC3



6261

Thuận lợi
Là địa phương thuộc khu vực Đông Nam Bộ, vùng kinh tế 
trọng điểm phía Nam, Đồng Nai có khá nhiều ưu thế để đầu 
tư, đặc biệt là ưu thế về thời tiết, vị trí chiến lược, giao thông 
thuận lợi, cơ sở hạ tầng tốt cùng sự hỗ trợ thường xuyên 
từ chính quyền địa phương. Công nghiệp là ngành kinh tế 
mũi nhọn của tỉnh Đồng Nai trong nhiều năm qua 32 khu 
công nghiệp (KCN) được thành lập với tổng diện tích đất 
10.222,27 ha, bao gồm: 31 KCN đi vào hoạt động, 1 KCN 
trong giai đoạn thu hồi đất, đầu tư xây dựng hạ tầng.
Cộng hưởng với các lợi thế trên, trong thời gian tới khi sự 
phát triển về hệ thống hạ tầng với nhiều công trình trọng 
điểm quốc gia như Sân bay Quốc tế Long Thành, các tuyến 
đường cao tốc kết nối khu vực cũng như các KCN, khu đô 
thị lân cận; hệ thống cảng nước sâu,… Đồng Nai có thể 
được xem là điểm dừng chân mang lại nhiều lợi thế cho 
các nhà đầu tư.

Khó khăn
Trước cơ hội đón đầu làn sóng đầu tư mới, nhu 
cầu về Bất động sản khu công nghiệp là tương 
đối lớn, tuy nhiên quỹ đất công nghiệp sẵn sàng 
cho thuê của Công ty không đủ đáp ứng, điều 
này đặt ra nhiều thách thức trong công tác tìm 
kiếm phát triển các dự án mới.
Mặt khác tiến độ bồi thường tại KCN Thạnh Phú 
còn chậm do gặp nhiều khó khăn trong công tác 
đền bù giải tỏa; chi phí bồi thường giải phóng 
mặt bằng, đầu tư xây dựng tăng dẫn đến chi phí 
đầu tư cho dự án này khá cao.

Đánh giá kết quả HĐ SXKD

ĐÁNH GIÁ 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH “

Về công tác triển khai dự án
Bên cạnh nỗ lực quản lý, khai thác hiệu quả các dự án 
KCN Biên Hòa 2, KCN Gò Dầu, KCN Xuân Lộc, KDCTrảng 
Bom, trong năm 2020, Sonadezi Long Bình tập trung nguồn 
lực khắc phục khó khăn trong giải phóng mặt bằng để đẩy 
nhanh tiến độ dự án và tiếp tục triển khai công tác đầu tư 
hạ tầng kỹ thuật tại KCN Thạnh Phú.

Sau hơn 10 năm hoạt động với sự phát triển 
năng động và đề cao trách nhiệm với khách 
hàng, cổ đông, CB-CNV, địa phương và xã hội, 
Sonadezi Long Bình đã tạo dựng được nền 
tảng phát triển vững chắc, vươn lên trở thành 
một trong những doanh nghiệp mạnh trong lĩnh 
vực bất động sản khu công nghiệp tại Đồng Nai. 
Đồng thời, khẳng định thương hiệu Sonadezi 
Long Bình trong cộng đồng doanh nghiệp Đồng 
Nai cũng như uy tín đối với cộng đồng nhà đầu 
tư trong và ngoài nước.
Năm 2020, Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai 
nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng 
quản trị, các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh 
doanh theo đúng quy định của Pháp luật và Điều 
lệ công ty với kết quả như sau: Doanh thu năm 
2020 đạt 365,27 tỷ đồng, tăng 5,11% so với năm 
2019 và vượt 3,36% so với kế hoạch. Lợi nhuận 
sau thuế đạt 112,93 tỷ đồng, tăng 16,92% so với 
năm 2019 và vượt 15,12% so với kế hoạch.

ĐVT: đồng

Stt Chỉ tiêu
Thực hiện năm 

2019
Kế hoạch năm 

2020
Thực hiện năm 

2020
Tỷ lệ TH2020/

TH2019
Tỷ lệ TH2020/

KH2020

1 Doanh thu 347.515.711.077 353.400.000.000 365.274.678.726 105,11% 103,36%

2 Chi phí 228.057.327.460 232.765.000.000 225.954.672.586 99,08% 97,07%

3
Lợi nhuận 
trước thuế 

119.458.383.617 120.635.000.000 139.320.006.140 116,63% 115,48%

4 Thuế TNDN 22.495.020.726 22.539.000.000 26.393.940.895 117,33% 117,10%

5
Lợi nhuận
 sau thuế 

96.583.500.868 98.096.000.000 112.926.065.245 116,92% 115,12%

Bên cạnh đó, Sonadezi Long Bình đã tập trung 
tối đa mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển 
mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản khu 
công nghiệp. Đồng thời, Công ty chú trọng tìm 
kiếm các giải pháp để nâng cao chất lượng sản 
phẩm – dịch vụ, chất lượng chăm sóc khách 
hàng và tiết kiệm chi phí; chuyên nghiệp hóa 
và hướng đến chuẩn mực quốc tế trong quản 
trị, điều hành và từng khâu trong vận hành khai 
thác; luôn duy trì được sự tin tưởng, ủng hộ của 
các khách hàng hiện hữu, đồng thời nỗ lực phát 
triển khách hàng mới; tiếp tục đầu tư mới, tái 
đầu tư, quản lý hiệu quả các dự án và tiếp tục 
phát triển chất lượng nguồn nhân lực.

Trong bối cảnh năm 2020 chịu sự tác động mạnh mẽ của đại 
dịch Covid 19 đã có sự ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế 
toàn thế giới, các doanh nghiệp VN nói chung cũng như đối với 
Sonadezi Long Bình. Trước tình hình đó, HĐQT luôn chủ động 
nắm bắt diễn biến để đưa ra những chỉ đạo kịp thời, cùng với 
trách nhiệm và nỗ lực điều hành hiệu quả của BTGĐ và sự quyết 
tâm, đồng thuận của toàn thể CB-CNV, Sonadezi Long Bình đã 
hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội 
đồng Cổ đông giao phó.
Có thể nói, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 đã ghi nhận 
sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Sonadezi Long Bình. Trong đó, 
việc phấn đấu tăng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, gia 
tăng doanh thu từ hoạt động tài chính và cắt giảm chi phí hoạt 
động là những nỗ lực nổi bật, góp phần quan trọng tạo nên hiệu 
quả hoạt động của Sonasezi Long Bình trong năm 2020.

Phương hướng hoạt động 2021
Dự án Khu công nghiệp:
Cho thuê 100% diện tích đất công nghiệp còn lại tại KCN Xuân Lộc.
Tập trung công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại KCN Thạnh Phú và khai thác phần diện tích đất công nghiệp đủ 
điều kiện cho thuê.

Kinh doanh nhà xưởng:
Đầu tư xây dựng & cho thuê Nhà xưởng trên các khu đất khai thác tại KCN Thạnh Phú và Châu Đức.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tài sản
Cơ cấu và tình hình biến động tài sản của công ty như sau:

Tại ngày 31/12/2019 Tại ngày 31/12/2020 % tăng/
giảmCHỈ TIÊU Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 227.116.234.693 23,20% 276.189.260.282 23,11% 21,61%

1
Tiền và các khoản tương 
đương tiền 

 35.319.256.238 3,61% 80.496.797.700 6,73% 127,91%

2 Đầu tư tài chính ngắn hạn  106.000.000.000 10,83% 137.000.000.000 11,46% 29,25%

3
Các khoản phải thu ngắn 
hạn 

71.582.289.677 7,31% 49.409.288.289 4,13% -30,98%

4 Hàng tồn kho 10.978.569.496 1,12% 6.485.392.287 0,54% -40,93%

5 Tài sản ngắn hạn khác 3.236.119.282 0,33% 2.797.782.006 0,23% -13,55%

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 751.706.264.131 76,80% 919.132.767.773 76,89% 22,27%

1
Các khoản phải thu dài 
hạn 

91.470.000.000 9,34% 91.470.000.000 7,65% 0,00%

2 Tài sản cố định 303.997.635.749 31,06% 338.397.296.400 28,31% 11,32%

3 Bất động sản đầu tư 59.389.175.524 6,07% 58.174.814.896 4,87% -2,04%

4 Tài sản dở dang dài hạn 1.337.704.411 0,14% 4.455.255.428 0,37% 233,05%

5 Đầu tư tài chính dài hạn - 0,00% 40.000.000.000 3,35% -

6 Tài sản dài hạn khác 295.511.748.447 30,19% 386.635.401.049 32,35% 30,84%

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 978.822.498.824 100% 1.195.322.028.055 100% 22,12%

ĐVT: đồng

2020

Tổng tài sản của Công ty tăng liên tục trong giai đoạn 2016 – 2020 và đạt 1.195,32 tỷ đồng tại thời 
điểm cuối năm 2020, tăng 22,12% so với thời điểm 31/12/2019. Nguyên nhân chủ yếu của sự tăng 
trưởng này là do tài sản dài hạn tăng 167,43 tỷ tương ứng 22,27%, trong đó tài sản cố định tăng 
34,42 tỷ đồng và tài sản dài hạn khác tăng 99,12 tỷ đồng; đồng thời tài sản ngắn hạn cũng tăng 
49,10 tỷ đồng tương ứng với mức tăng 21,62%.
Trong năm 2020, giá đất KCN cho thuê đã tăng mạnh cùng với việc gia tăng thêm khách hàng mới 
đã giúp doanh nghiệp tăng tăng nguồn tiền của Công ty. Cụ thể, khoản tiền gửi ngân hàng của SZB 
tăng vọt đến 76,18 tỷ đồng, trong đó, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng tăng 60 tỷ đồng và 
tiền gửi có thời gian đáo hạn dưới 01 năm tăng 31 tỷ đồng. 
Ở một khía cạnh khác, các mục còn lại trong cơ cấu tài sản ngắn hạn của Công ty đều có xu hướng 
giảm; trong đó, khoản trả trước ngắn hạn của Công ty cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất – Huyện 
Vĩnh Cửu năm 2020 giảm 37,18 tỷ đồng tương ứng với mức giảm 61,19% so với năm 2019. Tuy 
nhiên, do mức sụt giảm của các khoản mục này thấp hơn so với mức tăng trưởng trong khoản tiền 
gửi nên tài sản ngắn hạn của  Công ty vẫn tăng và duy trì mức ổn định trên 23% tổng tài sản. 
Bên cạnh đó, tài sản dài hạn của SZB luôn duy trì ở mức cao, chiếm 76,89% tổng tài sản năm 
2020. Trong năm, các hoạt động xây dựng tại KCN Xuân Lộc, KCN Thạnh Phú và đặc biệt là việc 
xây dựng mới Nhà xưởng mở rộng đường 19A, quy mô 4.551 m2 tại KCN Biên Hòa 2 đã cơ bản 
hoàn thành, điều này khiến cho tài sản cố định của Công ty tăng 34,4 tỷ đồng tương ứng với mức 
tăng 11,32%. 
Năm 2020, để tăng hiệu quả sử dụng đất công nghiệp và đón đầu làn sóng đầu tư mới, SZB đã 
dành một phần quỹ đất tại tại KCN Thạnh Phú (Vĩnh Cửu, Đồng Nai) và KCN Châu Đức (Bà Rịa - 
Vũng Tàu) để tiến hành phát triển nhà xưởng cho thuê. Theo đó, chi phí trả trước đền bù giải phóng 
mặt bằng năm 2020 tăng 91,12 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 30,84%.
Ngoài ra, trong năm 2020, việc Công ty thực hiện đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Sonadezi 
Bình Thuận đã làm cho khoản đầu tư tài chính dài hạn của SZB tăng 40 tỷ đồng.

Năm 2019 Năm 2020

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

23,20%76,80% 23,11%76,89%
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Nợ phải trả
Cơ cấu và tình hình biến động nợ phải trả của công ty như sau:

CHỈ TIÊU
 Tại ngày 31/12/2019 Tại ngày 31/12/2020 % tăng/

giảmGiá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

I. NỢ NGẮN HẠN 111.306.470.442 24,91%  115.931.652.843 18,43% 4,16%

1 Phải trả người bán ngắn hạn 26.303.759.328 5,89% 31.174.958.399 4,96% 18,52%

2
Người mua trả tiền trước 
ngắn hạn 

15.060.072.453 3,37% 15.406.086.429 2,45% 2,30%

3
Thuế và các khoản phải nộp 
Nhà nước 

5.597.357.461 1,25% 7.183.674.402 1,14% 28,34%

4 Phải trả người lao động 4.749.832.161 1,06% 7.560.327.918 1,20% 59,17%

5 Chi phí phải trả ngắn hạn 18.993.101.150 4,25% 15.203.453.720 2,42% -19,95%

6
Doanh thu chưa thực hiện 
ngắn hạn 

16.705.153.569 3,74% 20.304.017.598 3,23% 21,54%

7 Phải trả ngắn hạn khác 1.219.769.344 0,27% 1.384.386.159 0,22% 13,50%

8
Vay và nợ thuê tài chính 
ngắn hạn 

1.195.000.000 0,27% 1.434.000.000 0,23% 20,00%

9 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 21.482.424.976 4,81%  16.280.748.218 2,59% -24,21%

II. NỢ DÀI HẠN 335.600.821.698 75,09%  512.992.385.339 81,57% 52,86%

1
Người mua trả tiền trước dài 
hạn 

281.318.182 0,06% 281.318.182 0,04% 0,00%

2
Doanh thu chưa thực hiện 
dài hạn 

317.414.617.516 71,02% 493.718.531.157 78,50% 55,54%

3 Phải trả dài hạn khác 9.099.886.000 2,04% 11.621.536.000 1,85% 27,71%

4
Vay và nợ thuê tài chính dài 
hạn 

8.805.000.000 1,97% 7.371.000.000 1,17% -16,29%

TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ 446.907.292.140 100,00% 628.924.038.182 100,00% 40,73%

Đơn vị: đồng

2020

Tổng nợ phải trả của SZB năm 2020 được ghi nhận là 628, 92 tỷ đồng, tăng 40,73% so với cùng kỳ năm 
2019, nguyên nhân của sự tăng trưởng này là do sự tăng lên của nợ dài hạn.
Nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong cơ cấu nợ phải trả của Công ty, đồng thời khoản mục này 
luôn duy trì ở mức ổn định với mức tăng nhẹ 4,16%, tương ứng 4,63 tỷ đồng.
Mặc khác, nợ dài hạn chiếm tỷ trọng cao (81,57%) trong cơ cấu nợ phải trả của Công ty, nợ dài hạn năm 
2020 tăng 177,39 tỷ đồng tương ứng với mức tăng 52,86% so với năm 2019. Nguyên nhân của sự tăng 
trưởng mạnh mẽ này là do sự gia tăng trong khoản doanh thu chưa thực hiện; cụ thể, Công ty ký kết 
các hợp đồng cho thuê đất dài hạn với các khoản thu trước tiền thuê mặt bằng công nghiệp cho nhiều 
năm đã làm cho doanh thu chưa thực hiện tăng Theo đó, doanh thu chưa thực hiện năm 2020 tăng trên 
176,3 tỷ đồng tương ứng với mức tăng 55,54%. Đây là dòng tiền vào lớn và được Công ty sử dụng phân 
bổ vào các khoản đầu tư tài chính và xây dựng nhà xưởng.

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

Năm 2019 Năm 2020

24,91%75,09% 18,43%81,57%
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Cải tiến là một trong các yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy hiệu quả vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh 
cũng như chất lượng sản phẩm dịch vụ. Hiện nay, cùng với việc vận hành thành công hệ thống tích hợp PAS 
99, Công ty Sonadezi Long Bình đã và đang nỗ lực chuẩn hóa toàn diện hệ thống quản lý, phát triển sản phẩm 
- dịch vụ theo chiều sâu, chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tạo tiền đề cho sự tăng trưởng ổn định 
và bền vững. Theo đó, Công ty luôn quan tâm, khích lệ, tạo điều kiện để CBNV đóng góp các sáng kiến, cải 
tiến trên cơ sở quan sát và kinh nghiệm rút ra từ thực tế công việc, giúp nâng cao hiệu quả và hoàn thiện quy 
trình hoạt động và chất lượng dịch vụ.

Công ty luôn đánh giá cao đóng góp của cá nhân cũng như tập thể cán bộ nhân viên. Đồng thời có chính sách 
phù hợp giúp phát huy hiệu quả nhất các sáng kiến/cải tiến đã được đề xuất.

Tính đến nay, đội ngũ CBNV của SZB đã có 66 sáng kiến cải tiến. Trong đó có thể kể đến các sáng kiến tiêu 
biểu như: Cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước KCN Gò Dầu theo hướng bền vững, Giải pháp xây dựng mô 
hình thuỷ lực giúp vận hành hiệu quả hệ thống cấp nước, Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thông tin khách hàng 
và các dự án,Cải tiến chế độ điều khiển hệ thống điện chiếu sáng khu công nghiệp,Xây dựng Hệ thống quản 
lý thông tin, dữ liệu đất đai;… 

Trong các năm gần đây, cùng với định hướng của Tổng công ty Sonadezi trong việc triển khai ứng dụng công 
nghệ kỹ thuật số trong hoạt động sản xuất kinh doanh,  CBNV Sonadezi Long Bình đã đề xuất các sáng kiến 
cải tiến áp dụng công nghệ số vào các quy trình đấu thầu, quản lý dự án nhằm nâng cao hiệu quả và chất 
lượng công việc. Riêng trong năm 2020, CBNV Công ty đã có 09 sáng kiến, cải tiến được công nhận và áp 
dụng trong sản xuất, kinh doanh. 

NHỮNG CẢI TIẾN TRONG NĂM

KẾ HOẠCH 
PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

• Nổ lực hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra nhằm duy 
trì sự tăng trưởng bền vững; nâng cao giá trị doanh nghiệp, giá trị cổ phiếu; tối ưu hóa giá trị 
mang lại cho khách hàng, cổ đông, CBNV và cộng đồng – xã hội.

• Chú trọng việc chuẩn hóa toàn diện hệ thống quản lý, phát triển sản phẩm – dịch vụ theo 
chiều sâu, đào tạo phát triển nguồn lực chất lượng cao nhằm tăng cường chất lượng sản 
phẩm dịch vụ, chất lượng chăm sóc khách hàng; từ đó góp phần nâng cao uy tín thương hiệu 
Sonadezi Long Bình nói riêng và Sonadezi nói chung.

• Cải thiện công tác quản lý và vận hành các KCN hiện hữu, đồng thời, không ngừng tìm kiếm 
và nghiên cứu phát triển các dự án mới. Trong đó, việc khai thác KCN Thạnh Phú và triển 
khai đầu tư xây dựng các dự án tại KCN Châu Đức được ưu tiên thực hiện.

• Động viên, khuyến khích toàn thể CBNV phát huy tối đa các sáng kiến/cải tiến vào thực tế 
công việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, cả về số lượng lẫn chất lượng, từ 
đó góp phần xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh.
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BÁO CÁO 

TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI

Các chỉ tiêu về môi trường
Công ty thực hiện đầy đủ công tác bảo vệ môi trường tại những dự án đang quản 
lý, thường xuyên giám sát việc thực hiện yêu cầu bảo vệ môi trường đối với các 
doanh nghiệp trong KCN.
Thực hiện xây dựng hạ tầng KCN theo đúng quy hoạch được duyệt, đảm bảo diện 
tích cây xanh, hệ thống thu gom nước mưa tách riêng hoàn toàn với hệ thống thu 
gom nước thải, trồng cây xanh dọc các tuyến đường tạo cảnh quan và giảm ô 
nhiễm môi trường.
Triển khai xây dựng các công trình phòng ngừa ứng phó sự cố tại các nhà máy xử 
lý nước thải trong Khu công nghiệp để đề phòng khi phát sinh sự cố trong quá trình 
vận hành Nhà máy xử lý nước thải.

Người lao động
Với quan điểm “Người lao động là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển 
bền vững của Công ty”, Sonadezi Long Bình luôn quan tâm, chăm sóc và phát triển 
đội ngũ nhân sự. Cụ thể:
• Thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về an toàn lao động, tiền lương, 

bảo hiểm, tổ chức khám sức khỏe định kỳ,…cho CBNV.
• Ban lãnh đạo luôn tạo điều kiện để người lao động phát triển năng lực và phát 

huy hết khả năng trong một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
• Chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động: tổ chức cho CBNV tham quan 

du lịch, ngày 1/6 và tết trung thu cho con em CBNV vui chơi, tặng quà cho người 
lao động nhân ngày lễ tết,…

• Không ngừng cải cách chính sách lương thưởng, phúc lợi, để góp phần nâng 
cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

• Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm và khuyến khích CBNV tham gia các hoạt 
động thi đua khen thưởng để tạo động lực phát triển cho doanh nghiệp. 

Trách nhiệm cộng đồng
Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội là một trong những mục tiêu quan trọng trong 
chiến lược phát triển bền vững của Sonadezi Long Bình. Do đó, cùng với nỗ lực 
phát triển hoạt động kinh doanh, để góp phần cùng địa phương, tổ chức hội đoàn 
thực hiện công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, Sonadezi Long Bình đã tích 
cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện, xã hội.
Năm 2020, Công ty đã thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa như: tham gia ủng hộ 
kinh phí phòng chống dịch Covid, ủng hộ đồng bào miền Trung trong cơn lũ lịch sử; 
trao phòng máy tin học cho trường Thạnh Phú; hỗ trợ học bổng cho học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách; hỗ trợ viện phí 
cho bệnh nhân nghèo,...
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Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc “

Năm 2020, Sonadezi Long Bình tiếp tục duy trì tốt sự tăng trưởng, đây cũng 
là thành quả có nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để Công ty thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra trong nhiệm kỳ 2019- 2024.

Năm 2020, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã đặt ra những 
biến động và thách thức trong hoạt động điều hành doanh nghiệp đối với 
BanTổng Giám đốc. Trong hoàn cảnh đó, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động 
nắm bắt tình hình để đưa ra các điều chỉnh phù hợp cho doanh nghiệp dưới 
sự chỉ đạo, giám sát của HĐQT. Với sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và 
linh hoạt trong hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và nỗ lực tiết 
giảm chi phí, năm 2020 Sonadezi Long Bình đã đạt được kết quả kinh doanh 
cao hơn so với kế hoạch được đề ra trong năm. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế 
đạt 112,93 tỷ đồng, tăng16,92% so với năm 2019 và vượt 15,12% so với kế 
hoạch.

• Trong năm 2020, Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các chủ trương của Hội đồng quản 
trị theo Nghị quyết được ban hành, phù hợp với điều lệ của Công ty, quy định của Pháp luật 
và đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông.

• Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 
đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua, thường xuyên báo cáo, trao đổi với Hội đồng 
quản trị và có những điều chỉnh kịp thời đảm bảo thực hiện mục tiêu với kết quả cao nhất.
Hội đồng quản trị đánh giá cao sự điều hành linh hoạt, quyết liệt, kịp thời của Ban Tổng giám 
đốc để đạt được những kết quả kinh doanh tốt. Ban Tổng Giám đốc cũng đã thực thi một 
cách hiệu quả các Nghị quyết của HĐQT, quản trị và điều hành chuyên nghiệp; tăng cường 
đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng đến khâu quy hoạch và bồi dưỡng đội ngũ kế cận; tiếp 
tục nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý, vận hành các dự án; không ngừng nâng cao 
chất lượng sản phẩm, dịch vụ và chăm sóc khách hàng, qua đó nâng cao uy tín và thương 
hiệu sonadezi Long Bình.

• Các hoạt động về môi trường được triển khai tốt, tích cực tham gia nhiều hoạt động mang 
lại lợi ích cho xã hội và cộng đồng.

• Ban Tổng Giám đốc tuân thủ và thực hiện đúng các quy định về quản trị công ty, tổ chức Đại 
hội dồng cổ đông theo quy định; tổ chức các phiên họp HĐQT; họp giao ban định kỳ; thực 
hiện tốt các quy định về lao động, chính sách lương thưởng,…

• Đối với công tác đầu tư dự án, Ban Tổng Giám đốc tính toán kỹ lưỡng và triển khai linh hoạt 
nhằm đảm bảo cân đối giữa tính hiệu quả của dự án và chi phí sử dụng vốn, đảm bảo dòng 
tiền đáp ứng kịp thời theo tiến độ xây dựng của dự án. Phối hợp, hỗ trợ trong công tác công 
bố thông tin theo quy định của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

• Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo tăng cường hoạt động quản trị rủi ro và quản trị tập trung. Công 
tác tuyển dụng, phân công, bổ nhiệm nhân sự hợp lý, đảm bảo đúng người đúng việc, tạo ra 
hiệu quả công việc cao. Xây dựng môi trường làm việc năng động, khoa học, đảm bảo việc 
làm và thu nhập ổn định cho CBNV.

• Với cơ cấu tổ chức được HĐQT phê duyệt gồm 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám 
đốc, Ban Tổng Giám đốc phát huy được năng lực quản lý, điều hành và phụ trách có hiệu 
quả các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh.

• Hội đồng quản trị ghi nhận Ban Tổng Giám đốc có sự chuẩn bị chu đáo phương án ứng 
phó trước những biến động khó lường trên thị trường nói chung và những khó khăn đặc thù 
ngành nói riêng. Ban Tổng Giám đốc nắm bắt những chuyển biến về kinh tế vĩ mô, kịp thời 
đưa ra những quyết sách, tạo động lực cho tập thể CBNV cùng chung sức, đoàn kết, nhất trí 
đưa Công ty vượt qua mọi khó khăn.

• Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc thể hiện được năng lực tốt, tinh thần trách nhiệm cao, thực 
hiện các biện pháp kịp thời, đồng bộ, linh hoạt giúp Công ty duy trì hoạt động một cách an 
toàn, ổn định và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao.
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Kế hoạch và định hướng 
Năm 2021, hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu kinh 
doanh được ĐHĐCĐ phê duyệt; triển khai đúng tiến độ các dự án trọng điểm và 
các mục tiêu năm 2021. Cụ thể:

• Về quản trị doanh nghiệp, Công ty triển khai cập nhật những thay đổi trong 
Luật doanh nghiệp 2020, đặc biệt là các quy định về công ty cổ phần từ 2021 
để đáp ứng chuẩn mực về quản trị DN theo luật định. Trong đó, việc đảm bảo 
các quyền của cổ đông, ĐHĐCĐ, hoạt động kiểm toán nội bộ... cần được chú 
trọng thực hiện.

• Về triển khai kinh doanh dự án, Công ty tập trung khai thác hiệu quả quỹ 
đất còn trống và đủ điều kiện cho thuê tại các KCN; đẩy nhanh công tác bồi 
thường giải phóng mặt bằng đối với 40 ha còn lại tại KCN Thạnh Phú để tăng 
quỹ đất sạch trong thời gian sớm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

• Công ty tiếp tục tìm kiếm và phát triển dự án mới. Đây là nhiệm vụ trọng 
tâm mà Công ty cần nhiều nỗ lực để thực hiện nhằm tạo tiền đề tăng trưởng 
trong giai đoạn tới.

Đánh giá về các mặt hoạt động của công ty

Hội đồng quản trị nỗ lực hoàn thành kết quả sản xuất kinh doanh với lợi nhuận vượt kế hoạch đề 
ra, đảm bảo việc làm cho người lao động và quyền lợi của các cổ đông thông qua việc chia cổ 
tức ổn định hàng năm.
Trong quá trình thực hiện quyền hạn và trách nhiệm, Hội đồng quản trị luôn tuân thủ Điều lệ, 
thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong việc thực hiện 
các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm, xem xét 
cẩn trọng, đưa ra các khuyến nghị, chỉ đạo để Ban Tổng Giám đốc điều hành một cách tốt nhất 
nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của các bên liên quan;
Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, 
thường xuyên báo cáo, trao đổi với Hội đồng quản trị và có những điều chỉnh kịp thời đảm bảo 
đạt được mục tiêu với hiệu quả các nhất.
Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ, thực hiện mối quan hệ quản trị - điều 
hành theo đúng Điều lệ và các Quy chế nội bộ.
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Kế hoạch và định hướng năm 2021

Giải pháp thực hiện để đạt được kế hoạch

Để đạt được kế hoạch năm 2021, Công ty tập trung thực hiện các giải pháp sau:

• Tiếp tục ứng dụng công nghệ kỹ thuật số chú trọng vào hoạt động marketing 
nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác kinh doanh tiếp thị. Đẩy mạnh việc 
thực hiện xây dựng mạng lưới liên kết với các tổ chức tư vấn môi giới, tham 
gia các hoạt động xúc tiến đầu tư… nhằm đem đến cho khách hàng thông 
tin đầy đủ, đáng tin cậy về Công ty và sản phẩm, qua đó tạo cơ hội để thu hút 
đầu tư.

• Cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
• Chủ động nắm bắt diễn biến thị trường để đưa ra các giải pháp kịp thời, linh 

hoạt và phù hợp cho doanh nghiệp.
• Sử dụng các nguồn vốn sản xuất kinh doanh và vốn đầu tư hợp lý đạt hiệu 

quả kinh tế nhằm mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.
• Nghiên cứu, tìm kiếm phát triển các dự án mới thông qua hình thức góp vốn, 

liên kết đầu tư.
• Tạo lập mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan chính quyền tại địa phương để thúc 

đẩy việc thực hiện nhanh chóng các thủ tục liên quan đến dự án của công ty.
• Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực theo định hướng 

phát triển của công ty.
• Tuân thủ pháp luật, hoàn thiện hệ thống quản trị công ty, tích cực tham gia 

các hoạt động cộng đồng, nâng cao trách nhiệm với xã hội nhằm nâng cao uy 
tín thương hiệu và lợi thế cạnh tranh cho công ty trên thị trường.
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Thông tin thành viên HĐQT

Ông TRẦN THANH HẢI
Chủ tịch HĐQT

Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh kỹ sư xây dựng

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu:
0 cổ phần

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu: 
7.867.000 cổ phần, chiếm 26,22% số lượng cổ phiếu 
đang lưu hành

Thời gian Đơn vị công tác 

1994 – 1995 Nhân viên Phòng thiết kế - kỹ thuật XN XLCN - Công ty Phát triển KCN Biên Hòa

1995 – 2000
Nhân viên bộ phận phát triển Hạ tầng phòng kinh doanh - Công ty Phát triển KCN 
Biên Hòa

2000 – 2002 Tổ trường tổ phát triển hạ tầng phòng kinh doanh - Công ty Phát triển KCN Biên Hòa

2002 Phó phòng kinh doanh - Công ty Phát triển KCN Biên Hòa 

2003 Phó phòng phụ trách kỹ thuật – Công ty Phát triển KCN Biên Hòa 

2004 – 2005 Phó Giám đốc Xí nghiệp Phát triển nhà Sonadezi - Công ty Phát triển KCN Biên Hòa

2005 Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP địa ốc Sonadezi 

2006 – 2007 Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Sonadezi Long Thành 

2007
Chuyên viên Phòng dự án - Công ty Phát triển KCN Biên Hòa 
Tổng Giám đốc - Công ty CP Phát triển Hạ tầng Sonadezi
Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Sonadezi Châu Đức

2007 – 2008
Trưởng Ban Chuẩn bị dự án, Phát triển Hạ tầng, 
Giám đốc Ban quản lý dự án - Công ty Phát triển KCN Biên Hòa

2008 – 2010 Phó TGĐ - Công ty Phát triển KCN Biên Hòa

2010 Phó TGĐ - Tổng Công ty phát triển Khu công nghiệp

2010 – 2016 Thành viên HĐQT, phó TGĐ Tổng Công ty phát triển KCN 

2014 - đến nay Thành viên HĐQT - Công ty CP đầu tư QL 91 Cần Thơ – An Giang

2016 - đến nay Thành viên HĐQT, phó TGĐ - Tổng Công ty cổ phần phát triển Khu công nghiệp

2016 - đến nay Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Cảng Đồng Nai

2016 - 2019 Thành viên HĐQT - Công ty CP Dầu khí ĐTKT Cảng Phước An

2019- đến nay Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Sonadezi Long Bình

Ông PHẠM VĂN TỈNH
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm công tác:
1995 – 1998: Nhân viên Phòng Tư vấn Đầu tư, Công 
ty Phát triển KCN Biên Hòa
(Công ty PT KCN BH)
1998 – 2002: Tổ trưởng Tổ tổng hợp - Xí nghiệp Hạ 
tầng KCN Gò Dầu, Công ty PT KCN BH
2002 – 2003: Trưởng Đại diện KCN Gò Dầu – Xí 
nghiệp Hạ tầng KCN Biên Hòa, Công ty PT KCN BH
2003 – 2004: Phó Giám đốc - Xí nghiệp dịch vụ quản 
lý môi trường Sonadezi, Công ty PT KCN BH
2004 – 2006: Phó Giám đốc - Xí nghiệp Dịch vụ KCN 
Sonadezi, Công ty PT KCN BH
2006 – 2012: Phó Hiệu trưởng - Trường cao đẳng 
Công nghệ và quản trị Sonadezi
2012 – 2015: Chánh văn phòng - Tổng công ty Phát 
triển KCN
2015 – 2017: Trưởng phòng HCNS – Xí nghiệp dịch 
vụ KCN Giang Điền, Chi nhánh Tổng công ty CP Phát 
triển KCN
2017 - đến nay: Giám đốc HCNS - Công ty CP 
Sonadezi Giang Điền
2019- đến nay: Thành viên HĐQT - Công ty CP 
Sonadezi Long Bình

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu:
0 cổ phần
Số lượng cổ phần đại diện sở hữu: 
0 cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Ông TRẦN THANH HẢI Chủ tịch HĐQT

2 Ông PHẠM VĂN TỈNH Thành viên HĐQT độc lập

3 Bà LƯƠNG MINH HIỀN Thành viên HĐQT kiêm TGĐ

4 Ông PHẠM ANH TUẤN Thành viên HĐQT

5 Ông NGUYỄN NGỌC ĐẠI Thành viên HĐQT

Danh sách thành viên HĐQT

“
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Ông NGUYỄN NGỌC ĐẠI
Thành viên HĐQT 

Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm công tác:

2000: Nhân viên Phòng kinh doanh - Công ty 
Phát triển KCN Biên Hòa (PT KCN BH) 
2002 : Nhân viên phát triển hạ tầng, Phòng kinh 
doanh - Công ty PT KCN BH, Nhân viên tiếp thị 
tư vấn đầu tư - Công ty PT KCN BH 
2002 –2004 : Nhân viên Phòng kế toán – Thống 
kê - Công ty PT KCN BH 
2004 – 2005 : Nhân viên Phòng kinh doanh - 
Công ty PT KCN BH 
2005 – 2007: Phó Phòng kiêm phụ trách Phòng 
hợp tác QT và quan hệ doanh nghiệp - Trường 
Cao đẳng CN&QT Sonadezi
2007 – 2011: Phó trưởng phòng bán hàng kiêm 
Phụ trách phòng bán hàng Phó Giám đốc sàn 
giao dịch BĐS Sonadezi
2011 – 2014 : Phó Giám đốc Xí nghiệp DV KCN 
Giang
2015 – 2015: Phó Phòng kinh doanh Công ty 
Sonadezi – Tổng
2015 – 2016: Phó Ban QTTH, trợ lý HĐQT Ban 
Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Sonadezi
2016 - 4/2020: Trợ lý, thư ký HĐQT, Ban Tổng 
Giám đốc – Tổng Công ty Sonadezi
2019 - đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị - 
Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình
04/2020 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty 
CP Dịch vụ Sonadezi

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu:
0 cổ phần

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu:
0 cổ phần

Ông PHẠM ANH TUẤN
Thành viên HĐQT 

Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ Tài chính

Kinh nghiệm công tác:

2003; Chuyên viên Phòng kinh doanh - Công ty 
PT KCN Biên Hòa, Trưởng Phòng Kinh doanh – Xí 
nghiệp phát triển Nhà Sonadezi
2004 – 2006: Giám đốc kinh doanh - Công ty CP 
Sonadezi Long Thành
2006 – 2007: Giám đốc tài chính - Công ty CP Son-
adezi Long Thành
2007 – 2009: Giám đốc kinh doanh - Công ty CP 
Sonadezi Long Thành
2009 – 2015: Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP 
Sonadezi Long Thành
2010 – 2015: Kiêm nhiệm Giám đốc Sàn Giao dịch 
BĐS Sonadezi Long Thành - Công ty CP Sonadezi 
Long Thành
2010 – 2015: Ủy viên HĐQT - Công ty CP Sona-
dezi Long Thành
2015 - đến nay: Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT - 
Công ty CP Sonadezi Long Thành
2007 - 04/2020: Thành viên Hội đồng quản trị Công 
ty CP Dịch vụ Sonadezi
2016 - đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công 
ty cổ phần Sonadezi Long Bình
2016 - đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công 
ty cổ phần Sonadezi Châu Đức
04/2020 - đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CP 
Cấp nước Đồng Nai

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu:
0 cổ phần

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu: 
2.521.456 cổ phần, chiếm 8,40% số cổ phiếu đang 
lưu hành của Công ty
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Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buổi họp 

HĐQT tham dự
Tỷ lệ 

tham dự họp
Lý do không tham dự

1 Ông Trần Thanh Hải Chủ tịch 4 4/4

2 Bà Lương Minh Hiền Thành viên 4 4/4

3 Ông Phạm Anh Tuấn Thành viên 4 4/4

4 Ông Nguyễn Ngọc Đại Thành viên 4 4/4

5 Ông Phạm Văn Tỉnh Thành viên 4 4/4

Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT

STT
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung

1 07/NQ-SZB-HĐQT 03/03/2020 Thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐ 2020

2 08/NQ-SZB-HĐQT 03/03/2020
Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên có 
liên quan

3 09/NQ-SZB-HĐQT 24/03/2020 Kế hoạch SXKD năm 2020

4 10/QĐ-HĐQT-SZB 24/03/2020 Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị công ty

5 11/QĐ-SZB-HĐQT 24/03/2020 Ban hành quy chế Công bố thông tin

6 12/NQ-HĐQT-SZB 24/03/2020 Thông qua các nội dung họp HĐQT lần 4 nhiệm kỳ III (2019-2024)

7 13/NQ-HĐQT-SZB 25/03/2020
Về chủ trương góp vốn Xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tân 
Đức

8 15/NQ-HĐQT-SZB 22/04/2020 Chi trả cổ tức năm 2019

9 16/NQ-HĐQT-SZB 22/04/2020
Thay đổi quy mô xây dựng công trình nhà xưởng cho thuê số 2 
KCN Thạnh Phú

10 17/NQ-HĐQT-SZB 22/04/2020 Thay đổi dự án nhà xưởng KCN Châu Đức

STT
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung

11 18/NQ-SZB-HĐQT 21/05/2020 Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

12 19/NQ-SZB-HĐQT 22/05/2020 Chủ trương giao dịch, ký kết hợp đồng với bên liên quan

13 20/NQ-SZB-HĐQT 16/01/2020 Chi thưởng HĐQT BKS người quản lý công ty năm 2019

14 21/QĐ-SZB-NS 25/02/2020
Ban hành quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo quản lý Công 
ty

15 22/QĐ-SZB-KT 20/03/2020
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu. Lập hồ sơ thiết 
kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình Nhà xưởng cho 
thuê số 1, KCN Châu Đức.

16 23/QĐ-SZB-NS 29/04/2020
Ban hành danh sách quy hoạch bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo giai 
đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025

17 24/QĐ-SZB-NS 04/05/2020 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

18 25/QĐ-HĐQT-SZB 01/06/2020
Về việc cử nhân sự đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty 
CP Sonadezi Long Bình tại Công ty CP Sonadezi Bình Thuận

19 26/QĐ-SZB-KT 16/07/2020

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây lắp công trình đường 
giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải Đường số 4 
(đoạn từ đường 1 đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) KCN Xuân 
Lộc

20 27/QĐ-SZB-KT 10/08/2020
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu; Thi công công 
trình; Cải tạo đường số 1 KCN Gò Dầu

21 28/QĐ-SZB-KT 04/09/2020
Thành lập tổ thẩm định dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN 
Thạnh Phú

22 28A/QĐ-SZB-KT 25/09/2020
Thành lập tổ thẩm định dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ 
thuật KCN Xuân Lộc (điều chỉnh)

23 28B/QĐ-SZB-KT 25/09/2020
Thành lập tổ thẩm định dự án Nhà xưởng cho thuê KCN Châu 
Đức, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

24 29/QĐ- HĐQT- SZB 30/09/2020
Thông qua chủ trương đầu tư Nhà máy xử lý nước thải KCN 
Xuân Lộc giai đoạn 2

25 30/QĐ-SZB-KT 05/10/2020 Phê duyệt dự toán chi phí duy tu hạ tầng KCN Gò Dầu

26 31/QĐ-SZB-KT 16/10/2020
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu, duy tu hạ tầng 
KCN Gò Dầu

27 32/QĐ-SZB-HĐQT 16/11/2020
Phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN 
Thạnh Phú

28 33/QĐ-SZB-KT 30/11/2020
Phê duyệt dự toán chi phí duy tu hạ tầng KCN Biên Hòa 2; TP. 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

29 34/QĐ-SZB-KT 11/12/2020
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, duy tu hạ tầng KCN Biên 
Hòa 2, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
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BAN KIỂM SOÁT

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Ông ĐẶNG HẢI BẰNG Trưởng Ban kiểm soát

2 Ông NGUYỄN CÔNG HIẾU Thành viên Ban kiểm soát

3 Bà NGUYỄN KHẢ PHƯƠNG THU Thành viên Ban kiểm soát

Danh sách thành viên BKS

Thông tin thành viên BKS

Ông ĐẶNG HẢI BẰNG
Trưởng Ban kiểm soát

Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, 
cử nhân Kế toán

Kinh nghiệm công tác:
2008 - 2017
Nhân viên kế toán – Công ty CP dịch vụ Sonadezi

2017- đến nay 
Trưởng Ban kiểm soát - Công ty CP Sonadezi 
Long Bình

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu:
0 cổ phần

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu: 
1.500.000 cổ phần, chiếm 5,00% số cổ phiếu 
đang lưu hành của Công ty

Các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT Thành viên BKS Chức vụ
Số buổi họp 

BKS tham dự
Tỷ lệ 

tham dự họp
Lý do 

không tham dự

1 Ông Đặng Hải Bằng Trưởng BKS 2/2 100% -

2 Ông Nguyễn Công Hiếu Thành viên BKS 2/2 100% -

3 Bà Nguyễn Khả Phương Thu Thành viên BKS 2/2 100% -

Ông NGUYỄN CÔNG HIẾU
Thành viên Ban kiểm soát

Trình độ chuyên môn: 
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, cử nhân kế toán

Kinh nghiệm công tác:
2011 – 2017: Nhân viên kế toán - Tổng Công ty cổ 
phần Phát triển KCN
2017 : Nhân viên kế toán - Công ty CP Sonadezi Gi-
ang Điền
2017 – 2019: Nhân viên kế toán - Tổng Công ty cổ 
phần Phát triển KCN
2018- đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát - Công ty 
CP Sonadezi Long Bình
2019- đến nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ 
phần Cấp nước Đồng Nai.

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu:
0 cổ phần

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu: 
0 cổ phần

BÀ NGUYÊN KHẢ PHƯƠNG THU
Thành viên Ban kiểm soát

Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân Kinh tế Tài chính - Ngân hàng

Kinh nghiệm công tác:
2008 -2013 : Nhân viên - Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh 
Đồng Nai
2014 - đến nay : Phó phòng - Quỹ Đầu tư phát triển 
tỉnh Đồng Nai
2016 - đến nay : Thành viên Ban Kiểm soát - Công ty 
CP Sonadezi Long Bình

Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu:
0 cổ phần

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu: 
0 cổ phần
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Hoạt động 
của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát hoạt động gồm 03 thành viên, 
trong đó Trưởng Ban Kiểm soát hoạt động 
chuyên trách tại Công ty, 02 thành viên còn lại 
hoạt động kiêm nhiệm. Trong năm 2020, Ban 
kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp với nội 
kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất 
kinh doanh năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020. 

Các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 
2020 đã thực hiện cụ thể như sau:

• Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2019 và 6 
tháng đầu năm 2020, kiểm tra chứng từ, phân 
tích đánh giá, dự báo tình hình tài chính, khả 
năng bảo toàn và phát triển vốn của Công ty. 

• Kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, 
chế độ và chi trả lương cho người lao động. 

• Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung 
thực và mức độ cẩn trọng trong công tác 
quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. 

• Giám sát việc thực hiện theo pháp luật Nhà 
nước, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
và HĐQT.

• Phối hợp đóng góp ý kiến xây dựng các 
Quy chế tại Công ty để làm cơ sở pháp 
lý cho công tác quản lý, điều hành hoạt 
động sản xuất kinh  doanh của Công ty. 

• Thực hiện việc giám sát, Ban Kiểm soát đã 
tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT, xem xét 
các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Tổng 
giám đốc ban hành trong quá trình quản 
trị Công ty để đảm bảo xây dựng đúng định 
hướng, chủ trương điều hành của Công ty.

Các thù lao và lợi ích

“

ĐVT: đồng

STT Họ và tên Chức danh Thù lao Lương 

1 Hội đồng Quản trị

Ông Trần Thanh Hải Chủ tịch HĐQT  224.520.000 

Bà Lương Minh Hiền
Thành viên HĐQT, 
Tổng Giám đốc

 207.488.000  1.140.220.538 

Ông Nguyễn Ngọc Đại Thành viên HĐQT  179.616.000 

Ông Phạm Văn Tỉnh Thành viên HĐQT  179.616.000 

Ông Phạm Anh Tuấn Thành viên HĐQT  207.488.000 

2 Ban Kiểm soát

Ông Đặng Hải Bằng Trưởng Ban kiểm soát  869.004.902 

Ông Nguyễn Công Hiếu
Thành viên 
Ban kiểm soát

 103.744.000 

Bà Nguyễn Khả Phương Thu 
Thành viên 
Ban kiểm soát

 103.744.000 

3 Ban điều hành

Ông Nguyễn Bá Chuyên Phó Tổng Giám đốc  1.019.042.946 

Bà Đặng Thị Ngọc Hà Phó Tổng Giám đốc  446.056.649 

Bà Lê Thị Ngọc Sáu Kế toán trưởng  960.595.836 

Các giao dịch, thù lao và lợi ích
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Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ
Giao dịch giữa công ty và người có liên quan của Công ty; hoặc giữa công
 ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT
Tên tổ chức/

cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty 

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 

Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch

Ghi 
chú

5

Công ty 
TNHH MTV 
Dịch vụ Bảo 
vệ Sonadezi

Người có liên 
quan của TV 
HĐQT

3601635899
29/4/2009
Sở kế hoạch 
& Đầu tư Đồng Nai

Mua dịch vụ bảo vệ tài 
sản, đảm bảo an ninh 
trật tự tại các KCN, trị giá 
6.789.494.113 đồng

6

Công ty 
Cổ phần 
Môi trường 
Sonadezi 

Cổ đông 
lớn (TCT 
Sonadezi) nắm 
giữ >50% vốn

3600274914
7/8/2008
Sở kế hoạch 
&Đầu tư Đồng Nai

Mua dịch vụ thu gom 
rác thải sinh hoạt, trị giá 
55.616.000 đồng

7

Trường 
cao đẳng 
công nghệ 
và quản trị 
Sonadezi

Cổ đông 
lớn (TCT 
Sonadezi) nắm 
giữ 40% vốn

3600788797
1/3/2006
Cục thuế Đồng Nai

Bán nước sạch, trị giá 
493.674.300 đồng 

8

Trường 
cao đẳng 
công nghệ 
và quản trị 
Sonadezi

Cổ đông 
lớn (TCT 
Sonadezi) nắm 
giữ 40% vốn

3600788797
1/3/2006
Cục thuế Đồng Nai

Mua dịch vụ đào tạo, trị 
giá 9.000.000 đồng 

STT
Tên tổ chức/

cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty 

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 

Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch

Ghi 
chú

1

Công ty 
CP Dịch vụ 
Sonadezi

Người có liên 
quan của TV 
HĐQT

3600890938
15/5/2007
Sở kế hoạch 
&Đầu tư Đồng Nai

Bán nước sạch, cho thuê 
nhà máy XLNT và sử dụng 
hạ tầng, giá trị 6.371.182.700 
đồng

2

Công ty 
CP Dịch vụ 
Sonadezi

Người có liên 
quan của TV 
HĐQT

3600890938
15/5/2007
Sở kế hoạch & 
Đầu tư Đồng Nai

Mua dịch vụ lập BC giám 
sát chất lượng MT KCN 
Xuân Lộc, Thạnh Phú, Biên 
Hòa 2, Gò Dầu; chi phí vận 
hành bảo dưỡng thiết bị, 
vận chuyển chất thải giá trị 
1.600.441.596 đồng

3

Công ty CP 
cấp nước 
Đồng Nai

Người có liên 
quan của TV 
HĐQT

3600259296
8/10/1998
Sở kế hoạch 
&Đầu tư Đồng Nai

Mua nước sạch, giá trị 
54.255.597.093 đồng

4

Công ty CP 
cảng Đồng 
Nai

Người có liên 
quan của TV 
HĐQT

3600334112
19/03/2016
Sở Kế hoạch & 
Đầu tư Đồng Nai

Bán nước sạch, giá trị: 
2.146.378.290 đồng
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH6



9493 Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty



9695 Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
SONADEZI 
LONG 
BÌNH

Digitally signed by 
CÔNG TY CỔ PHẦN 
SONADEZI LONG BÌNH 
DN: c=VN, st=Đồng Nai, 
l=Biên Hòa, cn=CÔNG 
TY CỔ PHẦN SONADEZI 
LONG BÌNH, 
0.9.2342.19200300.100.
1.1=MST:3601867699 
Date: 2021.03.19 
09:14:02 +07'00'

Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty
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Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty



10099 Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty



102101 Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty



104103 Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty



106105 Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty



108107
Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty



110109 Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty



112111
Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty



114113
Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty



116115
Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty



118117
Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty



120119
Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty



122121 Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty



124123
Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty



126125
Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty



128127
Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty
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