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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN
THÁI BÌNH DƯƠNG

31/21 Kha Vạn Cân - P. Hiệp Bình Chánh - Q. Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 08. 3726 9701 - Fax: 08. 3726 9872

Website: www.ppigroup.com.vn – email:info@ppigroup.com.vn

Số: 01/ BB-ĐHĐCĐ.2011 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2011

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TH ƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2011, phiên h ọp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2011 Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương được tổ chức:
- Bắt đầu từ 9giờ 00 tại
- Hội trường A Nhà khách T78 – số 145 Lý Chính Thắng – P.7 – Quận 3 – Tp.HCM

I. Thành phần tham dự Đại hội:
- Cổ đồng sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần  Phát triển hạ tầng và

Bất động sản Thái Bình Dương tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham
dự Đại hội 06/04/2011 .

II. Thủ tục Đại hội:
Phần nghi thức:

- Ông Thái Bình Phương thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Ông Nguyễn Hoàng Long thay mặt Ban kiểm tra thành phần cổ đông tham dự Đại

hội đọc Biên bản kiểm tra thành phần cổ đông.
Kết quả: số cổ đông tham dự đại hội l à 49 người; sở hữu, đại diện sở hữu và được ủy
quyền tổng cộng 9.868.498 cổ phần, chiếm 81,0 % tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết của Công ty.

- Ông Vũ Văn Tuấn giới thiệu và lấy ý kiến cổ đông thông qua quy chế tổ chức Đại
hội.
Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.

- Ông Thái Bình Phương giới thiệu và lấy ý kiến cổ đông thông qua danh sách Ban chủ
tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Ban chủ tọa:

- Ông Phạm Đức Tấn - Chủ tịch HĐQT – kiêm Tổng Giám đốc

- Ông Đặng Văn Phúc - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc

- Ông Đoàn Đức Vịnh - Ủy viên HĐQT,

Ban Thư ký:

- Ông Trần Hùng Nam

www.ppigroup.com.vn
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- Ông Hà Hữu Khương

Ban kiểm phiếu Đại hội :

- Ông  Nguyễn Hoàng Long

- Ông Nguyễn Ngọc Hân

- Ông Vũ Văn Tuấn

Tỷ lệ biểu quyết:100% đồng ý.
- Ông Đặng Văn Phúc đọc chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua ch ương trình với tỷ lệ 100 % đồng ý .

- Ông Phạm Đức Tấn, Chủ tọa Đại hội, đọc  bài phát biểu khai mạc đại hội.
Phần nội dung:
A. Ông Phạm Đức Tấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc báo cáo hoạt động của Hội đồng

quản trị trong năm 2010.
B. Ông Đặng Văn Phúc, Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng giám đốc báo

cáo trước Đại hội tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 20 10 và phương hướng
nhiệm vụ trong năm 2011.

Với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh (hợp nhất) năm 2010:
Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu Kế hoạch
2010

Thực hiện
2010

Tỷ lệ hoàn thành
kế hoạch

Giá trị đầu tư và giá trị sản
lượng thực hiện 520 467 89,81%

Tổng doanh thu 450 450,441 100,10%
Lợi nhuận sau thuế 39 39,475 101,22%

Kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) cho năm 2011:
Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu Kế hoạch 2011

Tổng giá trị đầu tư và sản lượng thi công 458
Tổng doanh thu 296
Lợi nhuận trước thuế 47
Lợi nhuận sau thuế 35,25

C. Ông Nguyễn Hoàng Long đọc biên bản kiểm tra thành phần cổ đông bổ sung tại thời
điểm hiện tại là 10 giờ 5 phút.
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Kết quả: số cổ đông tham dự đại hội l à  54 người; sở hữu, đại diện sở hữu và được ủy
quyền tổng cộng 9.905.420 cổ phần, chiếm 81,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của
Công ty. Tiếp theo Nguyễn Hoàng Long đọc báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010.

D. Ông Đặng Văn Phúc đọc Tờ tr ình các nội dung trình Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010  và
kế hoạch kinh doanh năm 2011;

2. Báo cáo hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010;

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010;

6. Chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010;

7. Định mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011; trích quỹ khen thưởng
phúc lợi cho cán bộ nhân viên năm 2011; trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ nhân viên khác nếu Công ty thực hiện
vượt mức kế hoạch năm 2011 về chỉ ti êu lợi nhuận sau thuế;

8. Định mức hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho Ban điều hành năm 2011;

9. Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT được tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc;
10. Lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo t ài chính năm 2011;

11. Chủ trương tăng vốn điều lệ từ 122 tỷ lên thành 200 tỷ đồng.

E. Đại hội tiến hành phần thảo luận:

Ông Lê Chí Hiếu (chủ tịch TDH) góp ý: Trong thời điểm khó khăn như hiện nay

PPI nên chọn lựa các dự án trọng điểm có vị trí xung quanh th ành phố Hồ Chí Minh

như: Khu Bến Lức – Long An và các quận Thủ Đức, Quận 9, Quận 2, Quận 12..

chuyển hướng đối với các dự án có vị trí quá xa. Về đầu t ư phát triển hạ tầng giao

thông, Chính phủ cũng thắt chặt đầu tư do đó PPI cũng nên chọn lựa đầu tư vào các

dự án mà Chủ đầu tư chuẩn bị tốt nguồn vốn, khối lượng lớn, thi công tập trung.

Ý kiến 1 của cổ đông: Trong tình hình thị trường bất động sản hiện nay, định h ướng

chiến lược của công ty sắp tới là gì? Làm chung cư, đất nền, làm hạ tầng hay chúng

ta đi làm nghề khác…?

Ông Phạm Đức Tấn Trả lời:

Ngay từ khi cổ phần hóa, hội đồng quản trị v à ban điều hành đã xác định chiến lược đa

dạng hóa sản phẩm, công ty đã định hướng phát triển hai dòng sản phẩm chính là:

- Đầu tư & kinh doanh BĐS
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- Đầu tư và thi công hạ tầng giao thông

Từ 2 định hướng trên công ty đã thực hiện thành công bước đầu các mục tiêu đề ra.

Về đầu tư và kinh doanh bất động sản:

- Công ty đã thực hiện tốt 2 dự án dân cư đô thị: KDC Vĩnh Phú 2, KDC Bến Lức - giai

đoạn 1.

- Công ty đã nghiên cứu đi trước đón đầu thực hiện trên 10 dự án BĐS. Hiện nay, chúng

ta còn có 230.309m2 (23ha) đất sạch.

- Ngoài sản phẩm đất nền, công ty đã triển khai các dự án chung cư cao tầng tại khu vực

Tp. HCM. Trong đó 1 dự án đã hoàn chỉnh, 1 dự án đã thi công phần móng cọc thử.

Đầu tư và thi công hạ tầng giao thông:

- Công ty đã đầu tư vào 3 công ty chuyên ngành v ề xây dựng hạ tầng trong hệ thống của

PPI. Hàng năm mỗi công ty này có thể làm ra từ 100 - 150 tỷ đồng sản lượng. Tuy tỷ

suất lợi nhuận không cao nhưng là những công trình được nhà nước cấp vốn ngân sách,

có trong tay các công ty xây dựng hạ tầng làm cho PPI chủ động hơn trong công việc

XD hạ tầng các khu dân cư, đô thị và nhờ đó chi phí thấp hơn.

- Tình hình kinh tế đất nước có những diễn biến bất ổn, chịu những tác động rất lớn của

cuộc suy thoái kinh tế thế giới. Công ty chúng ta đ ã điều chỉnh chiến lược, tăng trưởng

không phải là mục tiêu hàng đầu mà ổn định, phát triển bền vững v à lợi nhuận mới là

mục tiêu ưu tiên. Từ đó PPI đã cắt giảm đầu tư vào các dài hạn, dàn trải, ưu tiên cho các

dự án có khả năng thu hồi vốn nhanh, tăng c ường liên doanh liên kết, phát triển dự án ở

giai đoạn đầu để đảm bảo dòng tiền và ổn định lợi nhuận. đồng thời, công ty tập trung

kiện toàn bộ máy tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, giảm chi phí để SXKD hiệu quả.

Ý kiến 2 của cổ đông: Tôi đã mua cổ phiếu PPI lúc giá 42.000 đ/CP, mặc d ù giá

cổ phiếu giảm nhưng tôi cũng quyết định giữ để đầu tư dài hạn nhưng giờ cổ phiếu PPI đã

về đến giá 13.000đ/CP vậy x in hỏi Ban lãnh đạo Công ty tôi có nên bán cổ phiếu ra không?

Ông Đoàn Đức Vịnh trả lời:
- Trong thời gian qua thị trường chứng khoán gặp nhiều khó khăn giá các cổ phiếu của các

công ty niêm yết trên cả hai sàn đều mất giá khoảng 50% - 60% và cổ phiếu PPI cũng

không thể là một ngoại lệ.
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- Việc quyết định có bán cổ phiếu v ào lúc này hay không phụ thuộc rất nhiều vào niềm tin

của Nhà đầu tư vào nền kinh tế vĩ mô và sự phục hồi của thị trường tài chính nói chung

và thị trường chứng khoán nói riêng.

- Nhưng theo tôi cổ phiếu PPI đã giảm hơn rất nhiều so với giá trị thật (giá trị sổ sách) do

đó tôi sẽ không bán ra vào thời điểm này, ngược lại nếu có điều kiện tài chính thì đây là

thời điểm tốt để tôi mua cổ phiếu PPI để đầu t ư dài hạn.

Ý kiến 3 của cổ đông: Hiện nay công ty đang vay nợ bao nhiêu? Với tình hình hiện

nay chúng ta lấy tiền từ đâu ra để trả lãi Ngân hàng?

Ông Đặng Văn Phúc trả lời:

Về số liệu nợ vay của công ty, chúng tôi đ ã công bố trên báo cáo tài chính, đề nghị

quý cổ đông xem thêm.

Về vấn đề kinh doanh sản phẩm của công ty: mặc dù chúng ta cũng gặp khó khăn

chung do tình hình kinh tế vĩ mô diễn biến khó lường nhưng không phải sản phẩm của công

ty không bán được như quý cổ đông nhận định. Thực tế công ty chúng ta đang kinh doanh 4

dự án, các dự án của chúng ta đều bán rất tốt,  v ì có vị trí tốt, giá cả hợp lý, thí dụ nh ư dự án

KDC Bến Lức giai đoạn I đạt 99%, chung c ư Newtown Apartment đạt 90%.

Thực tế đến nay, chúng tôi vẫn đang kiểm soát tốt về nợ, khả năng trả nợ gốc và lãi.

Về chiến lược kinh doanh của công ty, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiến h ành cơ

cấu lại các dự án đang triển khai đầu t ư có chọn lọc, lựa chọn các dự án có khả năng thu hồi

vốn nhanh, không đầu tư dàn trải, có thể liên doanh liên kết với các đối tác có  tiềm lực về tài

chính, thu hồi lại một phần vốn đã đầu tư để cơ cấu lại nợ vay, tiết kiệm chi phí v à giảm tỷ

lệ nợ vay để giảm lãi vay ngân hàng.

Ý kiến 4 của cổ đông: Hiện tại PPI có quỹ đất tương đối nhiều và một số lợi thế nhất định

so với các công ty bất động sản khác có cùng quy mô về vốn. Với giá cổ phiếu PPI thấp nh ư

hiện nay thì HĐQT công ty có sợ mình bị thâu tóm như Descon và Công ty BT Châu Th ới

620 (BT6)…hay không?

Ông Đoàn Đức vịnh trả lời: Đúng là PPI có tương đối nhiều đất sạch tại các vị trí tốt, đây

là lợi thế và là tài sản lớn của Công ty, thế nhưng Công ty còn có một tài sản lớn hơn và

đáng giá hơn đó chính nguồn nhân lực của công ty và các đối tác chiến lược. Và họ cũng

đồng thời cổ đông của PPI đang sở hữu tr ên 65% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Vì vậy,

tôi nghĩ rằng cổ đông nội bộ, cổ đông chiến l ược cùng với HĐQT sẵn sàng chào đón những
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cổ đông mới có thiện chí, b ình đẳng về quyền lợi góp phần xây dựng Công ty phát triển bền

vững.

Ý kiến 5 của cổ đông: Trong tờ trình của Hội đồng quản trị có nội dung tr ình chủ trương

tăng vốn điều lệ từ 122 tỷ lên thành 200 tỷ đồng, trong khi vừa qua chúng ta ch ưa hoàn

thành tăng vốn đợt 2. Vậy xin ông chủ tịch cho biết kế hoạch tăng vốn đợt tới có khả năng

thành công không ?

Ông Phạm Đức Tấn trả lời: Việc tăng vốn điều lệ xuất phát từ nhu cầu vốn để thực hiện kế

hoạch sản xuất kinh doanh, trong khi các nguồn vốn tín dụng khó khăn, hạn mức eo hẹp, l ãi

suất tăng cao, không thể huy động vốn tín dụng để thực hiện các dự án.

Mặt khác quy mô vốn của một  công ty bất động sản như công ty chúng ta hiện nay

là rất khiêm tốn. Vấn đề là chọn phương án và thời điểm cho phù hợp.

Hiện nay, HĐQT mới chỉ xin chủ tr ương khi thời điểm phù hợp chúng tôi sẽ xây

dựng phương án chi tiết và trình đại hội cổ đông phê duyệt

Ý kiến 6 của cổ đông:

1. Xin hỏi khoản người mua trả tiền trước chênh lệch rất nhiều từ 80 tỷ đầu năm cuối năm

chỉ còn 15 tỷ vậy tiến trình đặt cọc và bán hàng của công ty mình như thế nào (Công nợ

phải thu và tỷ trọng chênh lệch nhiều giữa năm 2009 và năm 2010)

2. Công ty thực hiện kinh doanh trên hai lĩnh vực chính là kinh doanh bất động sản và xây

dựng tôi thấy tỷ trọng lợi nhuận trên doanh thu lĩnh vực xây lắp chỉ đạt 3% trong khi doanh

thu lĩnh vực này chiếm tới trên 50% tổng doanh thu của công ty, vậy xin cho biết công ty có

những chính sách gì đối với lĩnh vực kinh doanh này. (Lĩnh vực xây lắp tỷ trọng lợi nhuận

thấp)

3. Hình như tiến đội dự án Bến lức giai đoạn 1 tiến độ hơi chậm có thể dẫn đến công ty bị

phạt theo hợp đồng thì công ty giải quyết như thế nào? Tôi thấy tiến độ thi công của cả dự

án Bến Lức 2 ở khu vực này cũng chậm vậy việc thực hiện ghi doanh thu v à lợi nhuận ở dự

án Bến Lức 2 sẽ như thế nào?  ( Tiến độ thi công các dự án chậm)

4. Chúng ta có các dự án có nhiều tiềm năng, nhưng hình như chúng ta chưa biết cách quảng

bá tiếp thị như các công ty bất động sản khác. Ví dụ như việc đăng quảng cáo trên dọc quốc

lộ 1A và tổ chức cho khách hàng đi tham quan dự án như công ty Đất Xanh đã thực hiện.

(Chính sách khách hàng, tiếp thị chào bán).
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Ông Đặng Văn Phúc trả lời:

Cảm ơn ý kiến đóng góp của cổ đông, tuy cổ đông có nói l à đặt câu hỏi nhưng chúng ta đều

thấy rằng đây là ý kiến phản ánh đóng góp và xây dựng công ty và tôi xin trả lời như sau:

1. Khoản tiền ứng trước giảm nhiều so với đầu năm là do: chúng ta đang có 2 dự án thuộc

diện được chuyển nhượng đất nền, theo hợp đồng với các nh à đầu tư thì chúng ta phải ghi

nhận số tiền ứng trước của nhà đầu tư đến khi đủ điều kiện bàn giao nền thì được ghi nhận

doanh thu thì khoản tiền đã ứng trước sẽ  được ghi nhận như một phần thanh toán. Năm

2008, 2009, và 2010 chúng ta đ ã thực hiện bàn giao một lượng lớn nền đất cho khách hàng

điều này tất yếu làm giảm khoản tiền ứng trước và làm tăng công nợ khoản phải thu.

2. Theo số liệu sổ sách thì lợi nhuận của công trình giao thông không được cao trước tiên là

do đơn giá được xây dựng trên định mức của Nhà nước (kể cả phần lợi nhuận) và còn phải

giảm giá để trúng thầu. Nên các dự án này đương nhiên có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn bên

bất động sản, nhưng nguồn lợi nhuận từ xây lắp rất ổn định.  Mặt khác cơ cấu tổ chức của

PPI bao gồm các công ty thành viên là những đơn vị trực tiếp thi công các dự án giao thông

do PPI làm tổng thầu. Đối với PPI ngoài lợi nhuận như cổ đông nhận thấy thì PPI còn được

nhận một phần lợi nhuận tăng thêm từ việc nhận cổ tức từ công ty thành viên thông qua việc

đầu tư vốn vào các công ty này.

3. Dự án Bến Lức giai đoạn 1 đã được thi công gần như hoàn thiện và chúng tôi đã và đang

thực hiện các thủ tục để giao nền cho khách hàng, tuy nhiên các thủ tục về đất đai thì cổ

đông cũng biết rất nhiều khâu và cũng mất nhiều thời gian, ngoài ra cũng cần có sự phối

hợp của khách hàng, hiện nay chúng tôi có một số khách h àng đã đủ điều kiện bàn giao mà

chúng tôi không thể liên lạc được hoặc do lý do tài chính họ không phản hồi thông tin với

công ty. Về dự án này chúng tôi chưa chậm tiến độ đối với khách hàng.

4. Về công tác tiếp thị quảng bá sản phẩm bất động sản th ì PPI thực sự chưa nhiều kinh

nghiệm, tuy vậy các dự án mà PPI đã triển khai thi công đều được bán gần hết. Chúng tôi rất

trân trọng ý kiến đóng góp của cổ đông và  sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc học hỏi và hợp tác với

các công ty dịch vụ bất động sản khác trong công tác tiếp thị, quảng bá và phân phối sản

phẩm của PPI cũng như là dịch vụ với các công ty bạn.

Ý kiến 6 của cổ đông: Vừa qua, Bộ xây dựng kiến nghị Chính phủ xóa bỏ h ình thức phân

lô bán nền, bán nhà xây thô tại các dự án phát triển nhà ở. Theo ông thì tình hình thị trường

BĐS sẽ diễn biến như thế nào?

Ông Phạm Đức Tấn trả lời :
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Thực ra trước đây tại điều 7 của thông t ư 16/2010 hướng dẫn thực hiện nghị định

71/2010/NĐ-CP có quy định rằng: Chủ đầu tư không được chuyển nhượng quyền sử dụng

đất dưới hình thức bán nền chưa xây dựng nhà ở tại các thành phố, thị xã.

Đối với các khu vực  khác thì chủ đầu tư được thực hiện chuyển nhượng quyền sử

dụng đất theo hình thức bán nền nhưng phải có đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật .

Nếu kiến nghị của Bộ xây dựng đ ược Chính phủ chấp thuận th ì:

- Trước mắt, không hấp dẫn nhà đầu tư, bởi lẽ các dự án đầu tư phải sử dụng số vốn

lớn hơn, nhưng lại kém tính thanh khoản hơn, bởi vì thường rất lâu thì hạ tầng kỹ

thuật và hạ tầng xã hội mới đồng bộ.

Vì vậy không thể thu hút được nhà đầu tư, trong thị trường vốn như hiện nay thì điều đó lại

khó khăn hơn.

Kết thúc phần thảo luận, ông Phạm Đức Tấn đ ã cảm ơn các cổ đông và phát biểu:

“Công ty sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông, đồng thời bổ sung vào kế hoạch

sản xuất kinh doanh của Công ty”

F. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình:

1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc:
100% cổ đông tham dự đồng ý.

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị:
100% cổ đông tham dự đồng ý.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát:
100% cổ đông tham dự đồng ý.

4. Thông qua báo cáo tài chính đ ã kiểm toán năm 2010:

100% cổ đông tham dự đồng ý.
5. Thông qua phương án phân ph ối lợi nhuận năm 2010:

100% cổ đông tham dự đồng ý.
6. Chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010

100% cổ đông tham dự đồng ý.
7. Định mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011; trích quỹ khen th ưởng

phúc lợi cho cán bộ nhân viên năm 2011; khen thưởng vượt kế hoạch năm
2011(nếu có):
100% cổ đông tham dự đồng ý.

8. Định mức hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho Ban điều h ành năm 2011
100% cổ đông tham dự đồng ý.

9. Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT được tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc :
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