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Cổ phiếu của Tập đoàn đã chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 
Hồ Chí Minh kể từ ngày 26. 6. 2018 theo Quyết định số 212/QĐ-SGDHCM do Giám đốc 
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 19. 6. 2018.

Thông tin cổ đông

Công ty Cổ phần       
Tập đoàn Yeah1

Thông tin liên lạc của Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư:
Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư – Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1
Địa chỉ:191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Email: ir@yeah1.vn
Website: www.yeah1group.com
Trang Quan hệ Cổ đông: www.yeah1group.com/investor_relations

Mã chứng khoán

Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính

Năm tài chính kết thúc ngày

Giá đóng cửa điều chỉnh
(từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021)

YEG

Công ty TNHH PwC
(Việt Nam)

31.12

Thấp nhất: 14.900 VNĐ/ cổ phiếu
Cao nhất: 46.800 VNĐ/ cổ phiếu

3



Thông điệp của Chủ tịch HĐQT

Kính gửi: Quý cổ đông, Quý đối tác và Nhà đầu tư cùng toàn 
thể thành viên của Tập đoàn Yeah1

Năm 2021 tiếp tục là một năm không chỉ thách thức đối với mọi mặt đời sống 
xã hội nói chung mà còn là “sự tồn sinh” nói riêng đối với chính mỗi người, trong 
đó có cả từng thành viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Yeah1”). Đại 
dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng khiến thành phố Hồ Chí Minh - đầu tàu 
kinh tế của cả nước và cũng là địa điểm kinh doanh chính của công ty, đối mặt 
với tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, từ giãn cách xã hội đến giãn cách nghiêm 
ngặt trong suốt 5 tháng liên tục. Điều này chắc chắn ảnh hưởng tới sức khoẻ thể 
chất và cả tinh thần của các thành viên Yeah1, cũng như công việc kinh doanh 
của hầu hết các công ty trong Tập đoàn. Trong đó, thương mại đa kênh - một 
trong những mảng được Yeah1 ấp ủ là hướng đi mới tạo nên những sự đột phá 
đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi hầu hết các hoạt động phân phối, buôn bán 
bị ngưng trệ không lối thoát.công tác phát tiền hỗ trợ đợt 3 cho 7,3 triệu người 
dân thành phố với tổng kinh phí lên tới 7.300 tỷ đồng. Từ sự chỉ đạo quyết liệt 
của Uỷ ban Nhân dân Thành phố trong việc ứng dụng công nghệ, hệ thống nền 
tảng An sinh xã hội đã đóng góp vào sự thành công chung trong công tác chăm 
lo an sinh xã hội cho người dân được nhanh chóng và đúng người đúng đối 
tượng. Bên cạnh đó, Tập đoàn Yeah1 cũng tổ chức thực hiện các chương trình 
khác nhằm hỗ trợ đến người dân trong đợt dịch như “San sẻ yêu thương – chung 
tay vượt qua đại dịch”, trợ giá 50% hàng tiêu dùng thiết yếu; “Thành phố Nghĩa 
tình - Kết nối yêu thương”, hỗ trợ túi nghĩa tình, chi phí sinh hoạt cho người dân 
khó khăn chịu ảnh hưởng bởi Covid-19. 

Với triết lý kinh doanh cốt lõi - Phụng sự cộng đồng, chúng tôi nhận thấy những 
thách thức chính là cơ hội để cùng “chung lưng đấu cật” với Thành phố thân 
yêu vượt qua đại dịch.
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Thông điệp của Chủ tịch HĐQT

 Với “khối tài sản ròng” về truyền thông và công nghệ được gây dựng trong suốt 15 năm, Tập 
đoàn Yeah1 đã đồng hành với Uỷ Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các Sở, Ban ngành 
trong những hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 ở giai đoạn khó khăn ấy. Khi cả thế giới 
ngủ, thì “cỗ máy truyền thông” của Yeah1 vẫn sáng đèn – câu nói này luôn đúng trong lúc cả 
thành phố “ngủ đông”.  Chỉ sau 2 tuần, Tập đoàn Yeah1 đã xây dựng thành công nền tảng 
công nghệ An sinh xã hội đầu tiên, ngay lập tức kết nối toàn bộ hệ thống an sinh xã hội của 22 
Quận, Huyện, Thành phố Thủ Đức và 312 Xã, Phường, Thị trấn. Hệ thống nền tảng này khi 
đi vào hoạt động đã giúp cho việc cứu trợ hàng triệu túi an sinh cho người dân được kịp thời. 
Điểm nhấn đáng chú ý đó là Tập đoàn Yeah1 đã vận hành hệ thống nền tảng An sinh phục 
vụ cho công tác phát tiền hỗ trợ đợt 3 cho 7,3 triệu người dân thành phố với tổng kinh phí lên 
tới 7.300 tỷ đồng. Từ sự chỉ đạo quyết liệt của Uỷ ban Nhân dân Thành phố trong việc ứng 
dụng công nghệ, hệ thống nền tảng An sinh xã hội đã đóng góp vào sự thành công chung 
trong công tác chăm lo an sinh xã hội cho người dân được nhanh chóng và đúng người đúng 
đối tượng. Bên cạnh đó, Tập đoàn Yeah1 cũng tổ chức thực hiện các chương trình khác nhằm 
hỗ trợ đến người dân trong đợt dịch như “San sẻ yêu thương – chung tay vượt qua đại dịch”, 
trợ giá 50% hàng tiêu dùng thiết yếu; “Thành phố Nghĩa tình - Kết nối yêu thương”, hỗ trợ túi 
nghĩa tình, chi phí sinh hoạt cho người dân khó khăn chịu ảnh hưởng bởi Covid-19. 

Khởi đầu là công ty truyền thông kỹ thuật số với sứ mệnh kết nối cộng đồng bằng những 
nội dung nguyên bản, chúng tôi càng nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của những thông 
điệp được truyền tải mỗi ngày đến người dân đặc biệt trong giai đoạn “cách ly và cô lập” do 
Covid-19. Chính vì vậy, chủ động truyền thông tích cực là kim chỉ nam cũng là những gì mà 
khối Digital Media của Tập đoàn đã thực hiện ngay từ những ngày đầu khi dịch bùng phát.

Tôn vinh câu chuyện đẹp, phát hành các bản tin, video cổ động, cảnh giác mùa dịch, cổ vũ 
tuyến đầu … là những chủ đề chính được xuất bản trên hệ thống nền tảng đa kênh của Tập 
đoàn Yeah1.
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Hơn 150 ngàn nội dung tích cực truyền thông phòng, chống dịch đã đạt hơn 1 tỷ 500 lượt 
xem, hơn 2 tỷ lượt tiếp cận, gần 50 triệu lượt tương tác. Đặc biệt, ngay trong giai đoạn giãn 
cách nghiêm ngặt (23/8 – 30/9), Tập đoàn Yeah1 tham gia hỗ trợ sản xuất chương trình “Dân 
hỏi – Thành Phố trả lời” với Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông 
tin Truyền thông và Sở Thông tin Truyền Thông TP.HCM. 21 số phát sóng Dân hỏi – Thành 
phố trả lời đã đạt hơn 10 triệu 753 ngàn lượt xem, 172 ngàn lượt người xem trực tiếp chương 
trình là con số cao nhất, các video clip phái sinh đã đạt hơn 55 triệu lượt tiếp cận. Chương 
trình đã nhận được Giải nhì – giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Có 
thể nói đây là một dấu ấn lớn trong hoạt động truyền thông chính trị của Thành phố, khi lần 
đầu tiên mạng xã hội được sử dụng là một kênh truyền thông chính thống và “tháo gỡ” được 
nhiều vấn đề trong công tác phòng, chống dịch thời điểm đó. Và tập đoàn Yeah1 vinh dự 
được đồng hành và đóng góp những sức mạnh nội tại của mình hoà chung vào dòng chảy 
của sự phát triển Thành phố.

Thông điệp của Chủ tịch HĐQT

Phụng sự cộng đồng nhưng không quên nhiệm vụ, “cỗ máy truyền thông” của Yeah1 chưa bao giờ ngừng phát triển và lợi nhuận ở mảng kinh doanh này đạt doanh 
thu 310 tỷ đồng, tăng trưởng 174% so năm 2020 là minh chứng rõ rệt nhất. Năm 2021 cũng ghi nhận thành tựu lớn khi Yeah1 eDigital lên hạng Top 5 APAC và Top 1 
Việt Nam công ty truyền thông kỹ thuật số (thống kê dựa trên tổng số lượng người xem trên các nền tảng trực tuyến lớn như Facebook, YouTube, TikTok) nhờ các nội 
dung nguyên gốc “tỷ view”.  Mỗi tháng, lượng nội dung nguyên gốc xuất bản trên gần 200 kênh tự sở hữu trên 3 nền tảng lớn đang thu về gần 4 tỷ views. Bên cạnh đó, 
việc sở hữu Big Cat Entertainment cuối năm 2021 đã sáp nhập thêm vào hệ thống hàng loạt kênh giải trí YouTube tỷ lượt xem, củng cố hệ sinh thái cốt lõi 3C của khối 
Digital Media. 

Cuối cùng, tin rằng bằng tâm thế sẵn sàng chấp nhận thử thách và theo đuổi đến cùng con đường “phụng sự cộng đồng” của toàn bộ nhân viên Yeah1 cùng những cơ 
hội đang có trong tay, chúng tôi nỗ lực và tràn đầy quyết tâm tạo nên những đột phá trong thời gian tới.

Thay mặt HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể nhân viên, các đối tác và các cổ đông đã luôn đồng hành cũng như đóng góp 
cho sự phát triển của Tập đoàn. Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu cũng như đóng góp vào việc gia tăng giá trị cho các cổ đông. 
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Kết quả hoạt động kinh doanh nổi bật

Thương mại truyền trông

Tivi

Nội dung

trên TikTok

trên Facebook

trên Website

trên YouTube

điểm bán

Kênh truyền hình
hợp tác

Kênh truyền hình
sở hữu

Video sản xuất

người dùng cuối

Fan

Fan

Lượt hiển thị

Lượt view

Fanpage sở hữu

Sở hữu

Kênh đối tác

Lượt view

Đối tác

Kênh sở hữu

Fanpage đối tác

Lượt view Kênh sở hữu

drop points

Nhà sản xuất

447 nghìn

3 1

4.548

21 triệu 22

125 triệu 29 tỷ 780

20 tỷ

9 tỷ

7.3 tỷ 24 55

23.300

4.7 triệu320

Top 7
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Tóm tắt thông tin tài chính 2016-2021

Chỉ tiêu 2017 2018 2019 2020 2021 So với năm 
2020

Tổng doanh thu 840 1.677 1.452 1.219 1.080 -11%

Lợi nhuận trước thuế 96 215 (386) (168) 98 -159%

Lợi nhuận trước thuế 82 163 (383) (180) 30 -117%
Lợi nhuận phân bổ cho chủ sở hữu 

Công ty mẹ 59 141 (385) (182) 20 -111%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ) 5.312 4.816 (12.685) (6.069) 633 -110%

Tổng tài sản 657 1.962 1.515 1.385 1.372 -1%

Nợ phải trả 325 404 494 505 495 -2%

Vốn chủ sở hữu 333 1.558 1.021 880 878 0%

Vốn góp cổ phần 238 313 313 313 313 0%

Vốn chủ sở hữu/ Tổng tài sản 51% 79% 67% 64% 64% 1%

Tổng nợ phải trả/ Tổng tài sản 49% 21% 33% 36% 36% -1%

ROE 25% 10% -37% -20% 3% -1%

ROA 13% 8% -25% -13% -13% 2%

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản (hợp nhất đã kiểm toán)
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Tóm tắt thông tin tài chính 2016-2021
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Lịch sử hình thành và phát triển
Thông tin chung
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Lịch sử hình thành và phát triển
Thông tin chung

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (YEG) là một công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp số 0304592171 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12 tháng 

9 năm 2006.

Cổ phiếu của Công ty đã chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2018 theo Quyết định số 212/QĐ-SGDHCM do Giám đốc Sở Giao dịch 

Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 19 tháng 6 năm 2019.

YEG khởi đầu là trang thông tin điện tử www.yeah1.com chuyên cung cấp thông tin giải trí cho giới trẻ, 

do ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống cùng cộng sự sáng lập. Doanh thu ban đầu của Tập đoàn chỉ vỏn 

vẹn 150 USD cùng xấp xỉ 40 ngàn lượt xem.

Tuy khởi đầu khiêm tốn nhưng chỉ trong 2 năm sau, Tập đoàn đã thành lập được cộng đồng thông tin 

giải trí lớn nhất Việt Nam với hơn 400 nghìn người dùng, gấp 10 lần so với khi thành lập. Cùng năm 

đó, Tập đoàn cũng thành lập Yeah1TV, một kênh truyền hình chuyên cung cấp thông tin giải trí được 

phát trên toàn quốc, bước đầu mở rộng mạng lưới hoạt động của Tập đoàn lên các loại hình truyền 

thông khác.

Năm 2010, Tập đoàn tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động trên truyền hình bằng việc mở thêm 2 

kênh mới là Yeah1Family hướng tới đối tượng là các hộ gia đình trẻ Việt Nam và kênh iMovieTV phát 

sóng các bộ phim chất lượng cao cho giới trẻ. Bằng những bước tiến đáng kể trên, Tập đoàn cũng đạt 

mốc 2 triệu lượng người dùng trong năm 2010, đánh dấu sự phát triển vững mạnh của Yeah1.
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Tuy nhiên, Giga1 đã nhanh chóng có những thành tựu nhất định, ví dụ như số lượng người 

dùng có sự tăng trưởng nhanh chóng và hiện đạt 4,7 triệu người dùng. Giga1 cũng tự hào là 

một trong 12 doanh nghiệp số xuất sắc Make in Vietnam đồng hành cùng Chính phủ trong 

Chương trình Hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước nói chung tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch 

Covid-19. Trải qua 5 tháng gồng mình chống dịch, thay vì co cụm Tập đoàn phát huy tối đa 

tiềm lựu trong mảng kinh doanh truyền thông, công nghệ và thương mại, hỗ trợ đắc lực cho 

UBND TP Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh xây dựng hệ thống nền 

tảng công nghệ An sinh xã hội để thực hiện các dự án lớn như: phát tiền hỗ trợ đợt 3 cho 7,3 

triệu người dân, hỗ trợ túi an sinh, nghĩa tình. Mặc khác, trên nền tảng truyền thông số, Yeah1 

cung cấp các giải pháp kỹ thuật và nhân sự cùng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin 

điện tử, Sở Thông tin Truyền thông Thành phố  thực hiện Chương trình “Dân hỏi – Thành phố 

trả lời”.

Sang đến năm 2017, Tập đoàn tiếp tục mở rộng mạng lưới dịch vụ, trở thành đối tác duy nhất 

của Google tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á thông qua Công ty con Netlink, cung cấp 

dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho hơn 600 trang website toàn thế giới. Bên cạnh đó, mảng 

dịch vụ giải trí trên YouTube cũng phát triển mạnh mẽ, đạt kỷ lục 56 tỷ lượt xem, trở thành đối 

tác đa kênh lớn thứ 6 của YouTube trên toàn cầu, với 12 kênh vàng (trên 1 triệu người theo 

dõi) và 280 kênh bạc (trên 100 nghìn người theo dõi). Với những kết quả ấn tượng trên, Tập 

đoàn đang đẩy mạnh sang đầu tư các thị trường Phillipine, Indonesia và Thái Lan thông qua 

việc sáp nhập với các công ty giải trí ở các thị trường này.

Trong năm 2018, Tập đoàn tiếp tục vững bước trên con đường phát triển của mình, củng cố vị 

thế hệ sinh thái truyền thông hàng đầu tại việt nam và hướng đến trở thành một trong những 

hệ sinh thái truyền thông lớn nhất tại Đông Nam Á.

Năm 2018 cũng đã đánh dấu một bước ngoặc lịch sử trong tiến trình hình thành và phát triển 

của Tập đoàn Yeah1. Cổ phiếu của Tập đoàn Yeah1 đã chính thức niêm yết trên sở giao dịch 

chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, trở thành doanh nghiệp truyền thông đầu tiên niêm yết trên 

sàn chứng khoán tại Việt Nam. điều này tạo cảm hứng và thúc đẩy các doanh nghiệp khởi 

nghiệp ở lĩnh vực truyền thông Việt Nam mạnh dạn vươn xa không chỉ ở thị trường nội địa mà 

còn hướng đến tầm cỡ quốc tế.

Sang năm 2019, dù kết quả kinh doanh chưa đạt kỳ vọng do sự cố YouTube, tuy nhiên Tập 

đoàn Yeah1 đã tập trung tìm giải pháp và hướng đi phù hợp. Các hoạt động tái cấu trúc, củng 

cố bộ máy và định hướng lại các mảng kinh doanh đã mạnh mẽ được triển khai trong năm 

2019 nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho đà phục hồi từ năm 2020.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã có ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động và kết quả kinh doanh 

năm 2020. Trong năm, việc dồn lực để phát triển hạ tầng, đầu tư vào con người, PR và mar-

keting,…cho mảng kinh doanh mới – Thương mại đa kênh Giga1 là khá cao. 

Lịch sử hình thành và phát triển
Thông tin chung
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Ngành nghề kinh doanh
Thông tin chung

Hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - 
Công ty con, Tập đoàn tập trung vào các 
mảng kinh doanh bao gồm:

Và các hoạt động viễn thông khác.

Quảng cáo, 
hoạt động sáng 
tác, nghệ thuật, 
giải trí.

Bán buôn 
và các hoạt 
động có 
liên quan.

Sản xuất và 
phát hành phim 
điện ảnh.

Tổ chức, giới 
thiệu và xúc tiến 
thương mại, hoạt 
động hậu kỳ.

Sản xuất phim 
video, chương 
trình truyền 
hình.
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Thông tin về cổ phần và cổ đông
Thông tin chung

Cổ phần và cơ cấu cổ đông

Tại ngày 28/02/2022, số lượng cổ phần của Công ty như sau:

Vốn điều lệ đăng ký     312,799,680,000 

Vốn thực góp của cổ đông      312,799,680,000 

Tổng khối lượng cổ phần đã phát hành và niêm yết   31,279,968 

Loại cổ phần       Phổ thông 

Số lượng cổ phiếu quỹ      -   

Mệnh giá cổ phần      10,000 

Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành     31,279,968 

Giá trị vốn hóa trên thị trường (06/04/2021)    839,867,140,800 

Thống kê danh sách cổ đông  

(theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2022)  

    Số lượng cổ phần  Tỷ lệ sở hữu (%)

Cổ đông lớn (>= 5%)  14,983,345   47.9%

- Trong nước   8,515,904   27.2%

- Nước ngoài   6,467,441   20.7%

Cổ phiếu quỹ   -      0.0%

Cổ đông khác (<5%)  16,296,623   52.1%

- Trong nước   14,689,776   47.0%

- Nước ngoài   1,606,847   5.1%

Tổng cộng   31,279,968   100.0%

Trong đó:  

- Trong nước   23,205,680   74.2%

- Nước ngoài   ,074,288   25.8%

Thống kê danh sách cổ đông lớn (>=5%)  

(theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2022)  

      Số lượng cổ phần  Tỷ lệ sở hữu (%)

Nguyễn Ảnh Nhượng Tống   4,034,600   12.90%

Trần Uyên Phương    4,481,304   14.33%

Ancla Assets Limited    3,419,249   10.93%

DFJ VinaCapital Venture Investment Ltd  3,048,192   9.74%
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Giới thiệu nhân sự chủ chốt
Thông tin chung

Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 

06/02/2007

và tái bổ nhiệm ngày 10/4/2018

Kinh nghiệm nghề nghiệp

• Từ năm 2006 - nay: Chủ tịch HĐQT Công 

ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

• Từ năm 2012 – nay: Ủy Viên Ban chấp hành 

TW Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam

• Từ năm 2014-2017: Ủy viên Ban chấp 

hành Hội doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh

• Từ năm 2011-2016: Phó Chủ tịch Hiệp Hội 

Thương Mại Điện Tử Việt Nam

Nhiệm vụ chính tại Tập đoàn Yeah1

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Yeah1

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu 

quyết của Công ty  tại ngày 31/12/2021: 

7.731.408 cổ phần, chiếm 24,71%.

Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 

06/02/2007 và tái bổ nhiệm ngày 

10/4/2018

Kinh nghiệm nghề nghiệp

• Từ năm 2012 – nay: Tổng Giám đốc Công 

ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

• Từ năm 2006 – 2012: Giám đốc kinh doanh 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

• Từ năm 2004 – 2006: Giám đốc Công ty 

TNHH Viet’s Top

Nhiệm vụ chính tại Tập đoàn Yeah1

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Yeah1

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu 

quyết của Công ty tại ngày 31/12/2021: 

344.296 cổ phần, chiếm 1,1%.

Hội đồng quản trị

Ông

ĐÀO PHÚC TRÍ
Phó Chủ tịch HĐQT

Ông

NGUYỄN ẢNH
NHƯỢNG TỐNG
Chủ tịch HĐQT
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Giới thiệu nhân sự chủ chốt
Thông tin chung

Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 

27/4/2017 và tái bổ nhiệm ngày 

10/4/2018

Chức vụ công tác hiện nay

Tổng Giám đốc Vinacapital

Kinh nghiệm nghề nghiệp

• Từ năm 2003 – nay: Tổng Giám đốc 

Vinacapital Group

• Từ năm 1998 – 2003: Phó Tổng Giám đốc 

Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

• Từ năm 1996 – 1998: Giám đốc Ngân hàng 

Deutsche Bank Group Việt Nam

• Từ năm 1994 – 1996: Trưởng phòng Coo-

pers & Lybrand – AISC Việt Nam

• Từ năm 1990 – 1994: Chuyên viên            

Coopers & Lybrand, Canada

Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 

14/4/2008 và tái bổ nhiệm ngày 10/4/2018 

(có đơn từ nhiệm ngày 16/02/2022)

Chức vụ công tác hiện nay

Giám đốc đầu tư Vinacapital

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở tổ chức khác

• Giám đốc Công ty Cổ phần GAPIT

• Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần 

TS24

Kinh nghiệm nghề nghiệp

• Từ năm 2006 – nay: Giám đốc Đầu tư 

Vinacapital

• Từ năm 2004 – 2006: Giám đốc Công ty 

TNHH Quang Dũng

• Từ năm 1994  - 2004: Giám đốc Tư vấn 

cao cấp quản trị doanh nghiệp Công ty 

TNHH PwC (Việt Nam)

Ông

HOÀNG ĐỨC TRUNG
Thành viên HĐQ
không điều hành

Hội đồng quản trị

Ông

DON DI LAM
Thành viên HĐQ
không điều hành
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Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 

10/4/2018 (ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm vào 

ngày 27/4/2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ)

Chức vụ công tác (đến ngày 29/01/2021)

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Yeah1

Kinh nghiệm nghề nghiệp

• Từ năm 2018 – nay Thành viên HĐQT 

độc lập – Công ty Perennial Energy

• Từ năm 2018 – nay: Giám đốc Đại diện 

khu vực SEA – Tập đoàn London Stock 

Exchange

• Từ năm 2016 – 2017: Tư vấn – Công ty 

SilvaStar Capital

• Từ năm 2014 – 2016: Giám đốc thị 

trường vốn: Bank of America Merrill 

Lynch, Singapore

• Từ năm 2010 – 2014: Giám đốc thị 

trường vốn: Bank of America Merrill 

Lynch, Hong Kong

• Từ năm 2006 – 2009:

Chuyên viên phân tích – Bank of America 

Merrill Lynch, Sydney

Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT:

10/4/2018

Chức vụ công tác hiện nay

Giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Đăng

Kinh nghiệm nghề nghiệp

• Từ năm 2014 – nay: Luật sư điều hành 

Công ty Luật TNHH Pháp Đăng

• Từ năm 2011 – 2014: Legal Counsel: 

Bình Thiên An (BTADA) – Kusto Group

• Từ năm 2008 – 2010:  Legal Assosiate 

VCI

• Từ năm 2005 – 2008: Chuyên viên Phòng 

Thương mại Petro Vietnam Drilling

• Từ năm 2004 – 2005: Trợ lý Giám đốc 

Phát triển Kinh doanh Chiến lược khu vực 

CATBD Linde Gas AG 

• Từ năm 2003 – 2004: Chuyên viên pháp 

chế ICT Vũng Tàu

Hội đồng quản trị

Ông

PUNNYA NIRAAN
DE SILVA
Thành viên HĐQT

Ông

TRẦN QUỐC BẢO
Thành viên độc lập HĐQT
Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
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Giới thiệu nhân sự chủ chốt
Thông tin chung

Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 

10/4/2008

Chức vụ công tác hiện nay

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Trí Tri

Kinh nghiệm nghề nghiệp

• Từ năm 2006 – nay: Chủ tịch HĐQT 

Công ty Cổ phần Trí Tri

• Từ năm 2009 – 2009: Kiêm nhiệm 

CEO Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn 

giúp Công ty vượt qua khó khăn và 

khủng hoảng

• Từ năm 1997 – 2006: Giám đốc tiếp 

thị, giám đốc mãi vụ Elides P/S Unile-

ver Việt Nam

• Năm 1996: Trưởng bộ phận Marketing 

Công ty hóa phẩm P/S

• Năm 1995: Kỹ sư phòng Kỹ thuật 

Công ty hóa phẩm P/S

• Từ năm 1989 – 1994: Kỹ sư công nghệ 

trưởng VTB, JVC; Kỹ sư cơ điện Sony 

VN

Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 

10/4/2018

Chức vụ công tác hiện nay

• Giảng viên đại học kinh tế luật – Đại học 

quốc gia Tp.HCM

• Chủ tịch Hiệp hội thương mại điện tử Việt 

Nam

Kinh nghiệm nghề nghiệp

• Năm 2010:  Phó Chủ tịch Chi hội từ thiện 

Hiểu Về Trái Tim – Hội bảo trợ bệnh nhân 

nghèo Tp.HCM

• Từ năm 2007 – 2009: Giám đốc CTTT-TT 

(C.I.O) Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng

• Từ năm 2002 – 2006: Giám đốc điều 

hành Công ty TNHH CNTT G.O.L

• Từ năm 1994 – 2002: Phó Giám đốc 

Công ty Weixin Cargo Services

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác

Chủ tịch Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam

Hội đồng quản trị

Ông

 LÝ TRƯỜNG CHIẾN
Thành viên độc lập HĐQT

Ông

NGUYỄN
NGỌC DŨNG
Thành viên độc lập HĐQT
Thành viên Ủy ban Kiểm toán
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Giới thiệu nhân sự chủ chốt
Thông tin chung

Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT: 

28/4/2021

Chức vụ công tác hiện nay

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính – Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

Kinh nghiệm nghề nghiệp

• 2021 – nay: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính – Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

• Từ tháng 02/2020 – 03/2021:  Phó Giám đốc Đầu tư - Quỹ Đầu tư Việt Nam - Oman

• Từ tháng 12/2010 – 02/2013:  Nhà phân tích đầu tư tại Duxton Asset Management – Singapore

• Từ tháng 03/2013 – 11/2014:  Nhà phân tích đầu tư tại One Tree Partners – Singapore

• Từ tháng 12/2014 – 08/2016: Trưởng Quản lý danh mục đầu tư tại One Tree Partners – Singapore

• Từ tháng 10/2016 – 04/2017:  Giám đốc Đầu tư tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (“Techcom Capital”)

• Từ tháng 04/2017 – 02/2020: Giám đốc khối Ngân hàng đầu tư – Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC)

Hội đồng quản trị

Ông

NGUYỄN
QUANG VINH
Thành viên HĐQT
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Giới thiệu nhân sự chủ chốt
Thông tin chung

Kinh nghiệm nghề nghiệp

• Từ năm 2012 – nay: Tổng Giám đốc 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

• Từ năm 2006 – 2012: Giám đốc kinh 

doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Yeah1

• Từ năm 2004 – 2006: Giám đốc Công 

ty TNHH Viet’s Top

(miễn nhiệm từ ngày 16/02/2022)

Kinh nghiệm nghề nghiệp

• Từ 2020 – nay: Phó Tổng Giám đốc 

điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Yeah1

• Từ 2017 – 2019: Giám đốc điều hành 

của CMG.ASIA

• Từ 2015 – 2016: Giám đốc điều hành 

– Country Manager tại Viber Việt Nam

• Từ 2011 – 2013: Phó Chủ tịch của 

Riverorchid Vietnam

• Từ 2007 – 2011: Account Director tại 

DDB

Ông

ĐÀO PHÚC TRÍ
Tổng Giám Đốc

Bà

NGUYỄN ĐẶNG 
QUỲNH ANH
Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành

Ban điều hành
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Giới thiệu nhân sự chủ chốt
Thông tin chung

(bổ nhiệm từ ngày 30/3/2021)

Kinh nghiệm nghề nghiệp

• 2021 – nay: Phó Tổng Giám đốc phụ trách 

Tài chính – Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

• Từ tháng 02/2020 – 03/2021:  Phó Giám 

đốc Đầu tư - Quỹ Đầu tư Việt Nam - Oman

• Từ tháng 12/2010 – 02/2013:  Nhà phân 

tích đầu tư tại Duxton Asset Management – 

Singapore

• Từ tháng 03/2013 – 11/2014:  Nhà phân 

tích đầu tư tại One Tree Partners – Singa-

pore

• Từ tháng 12/2014 – 08/2016:  Trưởng 

Quản lý danh mục đầu tư tại One Tree Part-

ners – Singapore

• Từ tháng 10/2016 – 04/2017: Giám đốc 

Đầu tư tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ 

Thương (“Techcom Capital”)

• Từ tháng 04/2017 – 02/2020: Giám đốc 

khối Ngân hàng đầu tư – Công ty Cổ phần 

Chứng khoán TP.HCM (HSC)

Kinh nghiệm nghề nghiệp

• Tổng Giám đốc Yeah1 Entertainment, 

quản lý 3 trong 4 kênh giải trí nổi bật 

của Tập đoàn Yeah1 gồm Yeah1TV, 

Yeah1 Family và iMovie;

• Giám đốc điều hành của ON+ Media 

Corporation, công ty chuyên về quảng 

cáo và thiết kế trên máy tính;

• Thành viên ban đầu của Tập đoàn 

Yeah1 từ năm 2007 với hiểu biết sâu 

rộng về truyền thông kỹ thuật số và 

giải trí truyền hình và quảng cáo;

• Quản trị viên web Yeah1 Music (2007), 

Điều hành diễn đàn ảnh (2008), Biên 

tập viên Yeah1TV (2009), Giám đốc 

sáng tạp (2011), Giám đốc dự án các 

kênh Yeah1 Family (2012), Giám đốc 

điều hành (từ 2013).

Ông

NGUYỄN
QUANG VINH
Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính

Ông

NGUYỄN VŨ NGHỊ
Phó Tổng Giám Đốc Nội Dung

Ban điều hành
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Giới thiệu nhân sự chủ chốt
Thông tin chung

(Bổ nhiệm từ ngày 16/02/2022)

Kinh nghiệm nghề nghiệp

• 2022 – nay: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Vận Hành – Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

• Từ tháng 2020 – 2021:  Giám Đốc Công Nghệ Thuơng Mại và Đổi Mới – Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

• Từ tháng 2017 – nay:  Nhà sáng lập, Tổng Giám Đốc – Công ty Cổ phần SAASPIENS tại ViệtNam; cung cấp các giải 

pháp chuyển đổi số cho Ngân hàng và các tổ chức tài chính phục vụ khối khách hàng SMEs.

• Từ tháng 2010 – nay:  Nhà sáng lập, Tổng Giám Đốc – Công ty Cổ phần Innovative Consulting tại ViệtNam và Cam-

bodia; cung cấp các giải pháp chuyển đổi số  ERP, CRM cho Doanh Nghiệp.

• Từ tháng 2005-2009: Giám Đốc Công Nghệ và Kinh Doanh Chuyển Đổi Số – Công ty Cổ phần VNS Hàn Quốc

Ban điều hành

Ông

LÊ MINH NHẬT TÍN
 Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành
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Sơ đồ hệ thống công ty con
Sơ đồ tổ chức và cơ cấu quản lý

Các công ty con Các công ty liên kết

YEG

CTCP Appnews
Việt Nam

CTCP Đầu tư Việt Nam 
Giải Trí

CTCP Công nghệ Tự 
động Kolorlife

CTCP Giải trí 100 Độ

CTCP Công nghệ Truyền 
thông Số 1

CTCP Công nghệ Ting 
Việt Nam

CTCP Zmedia

CTCP Tập đoàn Care

CTCP Công nghệ Thương 
mại GIGA1

CTCP Your Entertainment Platform

CTCP Siêu sao
Yeah1

CT TNHH Trung tâm Công nghệ và 
Chuyển đổi số

CT TNHH Thương mại Yeah1

CTCP Đầu tư và Sản xuất 
phim Đại sứ trẻ

CTCP Phát triển Thương 
hiệu Yeah1

CTCP YAG
Entertainment

CTTNHH Yeah1 Network 
Việt Nam

CTCP Zeroz
Creative

CTCP Quảng cáo Truyền 
thông TNT

CTCP Giải trí Yeah1

70% 13,4%

34,99%

29,99%

49,99%

20%

24,99%

99,98%

99,99%

99,98%

50,98%

51%

50,99%

67%

99%

99.7%

99.9%

94.05%

99.63%

99%
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Sơ đồ tổ chức và bộ máy quản lý
Sơ đồ tổ chức và cơ cấu quản lý

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Tài chính Tuyển dụng Hành chính

Quan hệ truyền thông

CNTTChính sách nhân sự

Đào tạo và phát triển

Kế toán

Quan hệ đầu tư

NHÂN SỰ PHÁP CHẾPHÒNG BAN KHÁC

KIỂM TOÁN NỘI BỘ

ỦY BAN KIỂM TOÁN

ĐHĐCĐ

HĐQT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
Báo cáo Ban Tổng Giám đốc

Năm 2021, với sự lây lan mạnh mẽ của đại dịch Covid-19, là một năm 

đầy khó khăn và thách thức gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động 

kinh doanh của Tập đoàn. Doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.079 tỷ đồng, 

sụt giảm 11,4% so với năm 2020 và chỉ đạt được 40% kế hoạch đề ra là 

2.710 tỷ đồng. Cơ cấu doanh thu có sự dịch chuyển mạnh, trong đó chủ 

yếu là tăng trưởng của mảng kỹ thuật số với 887 tỷ đồng, chiếm tỉ trọng 

82% trên tổng doanh thu so với con số 68% trong năm 2020. Mảng 

truyền hình truyền thống và bán lẻ đóng góp lần lượt là 101 tỷ đồng và 

83 tỷ đồng, giảm tương ứng 24% và 32% so với cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam, Tập 

đoàn Yeah1 lãi gần 30 tỷ đồng sau thuế trong năm 2021, gấp gần 5 lần 

so với kế hoạch 4 tỉ lợi nhuận sau thuế đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự tăng trưởng 

vượt bậc của mảng truyền thông kỹ thuật số, cũng như việc thoái vốn 

đầu tư ở một số công ty con trong kỳ đã giúp Tập đoàn hoàn thành và 

vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra. Tuy vậy, mảng kinh doanh bán lẻ mới gặp 

rất nhiều thách thức khi mở rộng tìm kiếm thị trường, đối tác, mặc dù 

đã phát sinh doanh thu bước đầu nhưng chưa thể bù đắp được chi phí 

trong thời gian ngắn. Thêm vào đó, sự khủng hoảng chung của nền kinh 

tế dưới tác động của đại dịch Covid-19, các biện pháp giãn cách xã hội 

nhằm phòng chống dịch đã làm ngưng trệ hoạt động kinh doanh của 

mảng này.

Phân tích tình hình tài chính
Doanh thu thuần

(tỷ đồng) 2021 2020 % Tăng/
(Giảm)

Quảng cáo truyền thông 
tảng kỹ thuật số 887 832 7%

Quảng cáo truyền hình 101 133 -24%

Bán lẻ 83 122 -32%

Dịch vụ và thương mại 
truyền thông 9 109 -92%

Trò chơi điện tử trực tuyến 0 24 -100%

Tổng cộng 1.080 1.219 -11%

Quảng cáo truyền thông tảng kỹ thuật số

Quảng cáo truyền hình

Bán lẻ

Dịch vụ thương mại truyền thông

82%

9%

8%
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Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 trong 2 năm vừa qua, Công ty đã có những thay đổi trong việc vận hành bộ máy quản trị và tái cấu trúc tập đoàn theo hướng tinh gọn và 

hiệu quả. Tuy biên lợi nhuận gộp vẫn đang ở mức thấp so với những năm 2017-2018, biên lợi nhuận sau thuế và EBIT trên doanh thu trong năm 2021 đã có những cải thiện đáng kể, tương ứng 

là 3% và 11%.  Tỷ số biên lợi nhuận qua các năm của Tập đoàn như sau:

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
Báo cáo Ban Tổng Giám đốc

Đánh giá khả năng sinh lời

840

2017 2018 2019 2020 2021

1.677

1.452

1.219
1.080

2017 2018 2019 2020 2021

82
163

383 180 30

29%

13%
10%

2017

HIỆU SUẤT SINH LỜI

2018 2019 2020 2021

10%

-25% -15%

3%
14%

-26%

-13%

11%

34%

5% 3% 3%

Lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế

EBIT
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Về việc quản lý nguồn vốn
Vòng quay vốn lưu động luôn được Tập đoàn duy trì ở mức cao và ổn định qua các năm. Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2021 đạt 2,81 lần, tăng nhẹ so với năm 2020 (ở mức 2,26 lần) Ngoài ra, 

Tập đoàn cũng phân tán rủi ro bằng cách gửi tiền tại ngân hàng với kỳ hạn linh hoạt nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn lưu động của Tập đoàn tại mọi thời điểm.

Nợ phải thu khách hàng
Với tỷ trọng 10,34% trên tổng tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu khách hàng được theo dõi và quản lý một cách chặt chẽ nhằm đảm bảo khả năng thu hồi nợ cũng như bổ sung kịp thời nguồn 

vốn lưu động cho hoạt động của Tập đoàn. Vòng quay khoản phải thu cũng được cải thiện từ 4,35 lần trong năm 2020 lên 5,43 lần trong năm 2021 nhờ những thay đổi tích cực trong chính 

sách quản lý công nợ với khách hàng.

Nợ phải trả
Nợ phải trả chỉ chiếm 36% trên tổng nguồn vốn cho thấy khả năng thanh khoản tốt của Tập đoàn. Tập đoàn hiện đang duy trì số ngày phải trả cho nhà cung cấp ở mức ổn định qua các năm với 

mục tiêu là luôn giữ vững mối quan hệ hợp tác lâu dài với tất cả các nhà cung cấp bên cạnh việc đảm bảo thanh khoản vốn cho Tập đoàn

2017 2018 2019 2020 2021

CÁC CHỈ SỐ VỐN LƯU ĐỘNG

60
59

37 37 31 27 22

45

67

84

67

3538
48 47

Số ngày phải trả bình quân

Số ngày phải thu bình quân

Số ngày HTK bình quân

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
Báo cáo Ban Tổng Giám đốc
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Bên cạnh các công bố thông tin theo quy định, các cổ đông còn được 

tìm hiểu và cập nhật các hoạt động cũng như định hướng chiến lược của 

Tập đoàn thông qua bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư. Bộ phận này luôn 

làm việc chặt chẽ với BTGĐ để đảm bảo việc cung cấp thông tin đến cổ 

đông một cách chính xác kịp thời.

Trong năm 2021, bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư đã thường xuyên trao 

đổi trực tuyến với nhiều quỹ/tổ chức trong và ngoài nước, cũng như tích 

cực tham dự các hội thảo của các công ty chứng khoán. Các bản tin về 

Tập đoàn cũng được gửi định kỳ tới cổ đông ngay khi Tập đoàn công bố 

báo cáo tài chính hoặc các thông tin bất thường về những chuyển biến 

trọng yếu trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

 

Thông tin liên lạc của bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư được trình bày trong 

phần Thông Tin Nhà Đầu Tư của Báo cáo thường niên này và cũng 

được cập nhật đầy đủ trong phần Quan hệ Nhà đầu tư trên trang thông 

tin điện tử của Tập đoàn theo đường dẫn: 

https://yeah1group.com/investor_relations

Trong năm vừa qua, Tập đoàn luôn tiếp tục tìm kiếm và hợp tác với các đối tác chiến lược trên khắp toàn cầu để nâng cao vị thế cạnh tranh cũng như mở rộng quy mô, lĩnh vực hoạt động của 

Tập đoàn ra toàn thế giới.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
Báo cáo Ban Tổng Giám đốc

Hoạt động quan hệ nhà đầu tư

Hoạt động quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác trên toàn cầu
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Hoạt động quảng cáo và xuất bản nội dung trên 
nền tảng kỹ thuật số

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
Báo cáo Ban Tổng Giám đốc

Hoạt động phát triển các mảng thương mại đa 
kênh

Theo đuổi mục tiêu công nghệ hóa bán lẻ, trên cơ sở hệ thống nền tảng và hệ sinh thái bán 

hàng đã xây dựng trong năm trước, năm 2021 là năm mở rộng đối tác, thị trường và bán hàng 

của mảng thương mại đa kênh. Mặc dù đại dịch làm ngưng trệ hơn 6 tháng hoạt động, mảng 

này cũng bắt đầu cho thấy những tín hiệu tích cực và dần hoàn thiện theo định hướng phát 

triển chiến lược chung của cả Tập đoàn. 

Công nghệ bán hàng Yeah1 không chỉ tạo ra cầu nối hiệu quả giữa người mua người bán 

mà còn được áp dụng thành công ngay trong cả các hoạt động hậu cần hỗ trợ chính quyền 

Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết các vấn đề phân phối và hỗ trợ người dân nhanh chóng 

trong năm đại dịch vừa qua. Đây là thành quả đáng khích lệ, là nổ lực rất lớn của cả Tập đoàn 

trong công tác hỗ trợ cộng đồng chung tay đẩy lùi đại dịch. 

Từ nền tảng đã tạo dựng trong năm 2020, mảng sản xuất và khai thác nội dung kỹ thuật số của Yeah1 có cơ sở để đầu tư phát triển mạnh mẽ hơn. Năm 2021, Yeah1 Digital đã có hệ thống 230 

kênh phân phối nội dung và khai thác doanh thu quảng cáo, với tổng số lượt theo dõi đạt hơn 230 triệu người, tăng trưởng 53% và mang về tổng hơn 35 tỷ lượt xem, tăng 57% so với năm 2020.

Với những con số ấn tượng này, Yeah1 Digital đứng ở vị trí số 1 Việt Nam trong bảng xếp hạng các công ty truyền thông về số lượt xem, thứ 5 ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương - trong bảng xếp 

hạng các công ty truyền thông kỹ thuật số. 

Để đạt được những vị trí này, công ty đã tổ chức sản xuất hơn 3370 nội dung nguyên bản trong riêng năm 2021 ngay cả trong điều kiện giãn cách nghiêm toàn thành phố. Lợi thế của ngành kinh 

doanh trên các nền tảng kỹ thuật số đã giúp công ty không những duy trì mà còn đạt được mức tăng trưởng ổn định tốt.
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Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
Báo cáo Ban Tổng Giám đốc

Năm 2021 là năm đánh dấu những hoạt động phi lợi nhuận, tạo 
dấu ấn đặc biệt của công ty khi tham gia hỗ trợ UBND TP Hồ 
Chí Minh tổ chức thành công loạt livestream "Dân hỏi - TP trả 
lời" trong điều kiện giãn cách, bằng những ảnh hưởng và kinh 
nghiệm tích lũy được trong lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số, 
công ty đã giúp thành phố triển khai hiệu quả trong việc tiếp 
cận và phân phối các thông tin đến người dân một nhanh chóng, 
tiếp đến là triển khai kịp thời các gói cứu trợ cho người dân toàn 
thành phố trong suốt mùa dịch, với con số ấn tượng gần 2 triệu 
người dân đã được tiếp cận và giúp đỡ nhanh chóng trong thời 
gian ngắn thông qua hiệu ứng từ chương trình. Công ty cũng 
đã nhận được bằng khen tặng của UBMTTQ TPHCM vì những 
đóng góp tích cực này.
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Về mảng dịch vụ hỗ trợ đối tác, năm 2021, Yeah1 Digital tiếp tục là đối tác chiến lược và đáng tin cậy 

của Tập Đoàn Meta (trước đây là Tập Đoàn Facebook) trong các chiến dịch hỗ trợ vì cộng đồng, bao 

gồm các chiến dịch:

She For Vietnam, Lễ ra mắt Messenger Bot Yêu thương và Tự do: hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tôn vinh 

phụ nữ và bảo vệ phụ nữ khỏi bạo hành gia đình. 

Lần đầu tiên hợp tác với nền tảng Instagram tổ chức chương trình Instagram vì Việt Nam và Học viện 

Instagram để đào tạo doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh trên nền tảng này

Chiến dịch Tiêm vắc xin - Vững niềm tin, hỗ trợ Bộ Y tế tuyên truyền về tiêm chủng Covid-19

Về phía các cơ quan nhà nước, năm 2021, lần đầu tiên, Yeah1 Digital kết hợp với Hiệp hội Internet Việt 

Nam để tổ chức ngày hội Internet hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Về khách hàng mới, công ty có thêm 1 khách hàng toàn cầu là Netflix. Hai bên đã cùng nhau thực hiện 

chuỗi chương trình "Vì An sinh thành phố" cùng thực hiện phân phát 5000 túi an sinh cho người dân 

thành phố hoạt động trong ngành công nghiệp sáng tạo đang gặp khó khăn vì dịch Covid-19, chuỗi 

Cin Talk về điện ảnh, khởi động, quản lý và vận hành Quỹ Vẻ đẹp điện ảnh cho những nhà làm phim 

yếu thế.

Công ty cũng đã được TikTok - một trong những nền tảng mạng xã hội đang phát triển hàng đầu hiện 

nay, vinh danh là một trong những kênh giải trí - tin tức phát triển nhất năm 2021 tại thị trường Việt Nam 

(cụ thể đứng top 3).

Ngoài ra, vào cuối năm 2021, ban lãnh đạo Công Ty Cổ Phần Yeah1 eDigital cũng đã vinh dự được vinh 

danh tại chương trình "Chứng nhận Xuất sắc - VIETNAM EXCELLENCE" ở hạng mục "Lãnh Đạo Đột 

Phá - Transformative Catalyst" do Tập Đoàn Anphabe phối hợp cùng các tổ chức uy tín hàng đầu như 

VCCI, AmCham, EuroCham, AusCham thẩm định và đánh giá nhằm ghi nhận các lãnh đạo và tổ chức 

điển hình, đã có những thành tựu xuất sắc trong việc chuyển hóa kinh doanh và truyền cảm hứng thay 

đổi cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
Báo cáo Ban Tổng Giám đốc
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Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
Báo cáo Ban Tổng Giám đốc

Quản lý lao động - tiền lương: 

Trong năm 2021, Tập đoàn tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban thuộc 

Công ty mẹ và các công ty thành viên, từng bước chuẩn hóa các bảng mô tả công việc và chính 

sách đãi ngộ phù hợp với thị trường lao động. Tập đoàn cũng đã xây dựng và cơ cấu lại toàn bộ 

vị trí nhân sự của cả Tập đoàn, xây dựng cơ chế đánh giá năng lực, cấp bậc, thang lương để kiện 

toàn bộ máy vận hành của Tập đoàn theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Công tác tuyển dụng:
Nhằm đảm bảo nhân sự chất lượng, Tập đoàn đã đa dạng việc tuyển dụng từ nhiều nguồn như 

thông qua giới thiệu nội bộ và sử dụng các gói tuyển dụng có chất lượng từ đơn vị uy tín.

Công tác đào tạo – phát triển: Việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực không chỉ được thực hiện 

thông qua các buổi đào tạo, chia sẻ định kỳ mà còn được thực hiện xuyên suốt trong các công 

việc hàng ngày. Trong năm 2019, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn đã hoàn thiện lộ trình phát triển 

bản thân cho các Giám đốc công ty, Giám đốc dự án và Giám đốc các khối/phòng ban.

Công tác đánh giá năng lực:
Tập đoàn đang từng bước xây dựng và hoàn thiện Bộ đánh giá năng lực nhân viên và đang triển 

khai đánh giá thử nghiệm năng lực đối với cấp Quản lý, từ đó nhân rộng mô hình này cho từng 

nhóm đối tượng phù hợp.

Nhân sự
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Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
Báo cáo Ban Tổng Giám đốc

Tập đoàn không chi trả cổ tức trong năm 2021.

Về chiến lược phát triển

Về cổ tức

Về hoạt động kinh doanh

Trong năm 2021, Tập đoàn đã tập trung vào việc tái cơ cấu các mảng kinh doanh/đơn 

vị thành viên để tập trung vào hai mảng kinh doanh cốt lõi: Truyền thông kỹ thuật số 

(Digital) và Thương mại đa kênh và tinh gọn bộ máy, tiểu ban để hoạt động 

hiệu quả hơn.

Phát triển bền vững

Hoạt động kinh doanh năm 2021 vẫn chú trọng vào việc phát triển mảng kinh doanh 

kỹ thuật số trên hai nền tảng chính là Facebook và Google, và chú trọng việc đa dạng 

các nền tảng hoạt động, giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào chính sách của các đối tác lớn.

Hoạt động sản xuất nội dung và phát triển các kênh tự sở hữu và vận hành cũng được 

đẩy mạnh. Trong năm 2021, Tập đoàn đã xây dựng và sản xuất nhiều nội dung nguyên 

bản và đã gặt hái những thành công, tạo nên những “cơn sốt” lượt xem trên các nền 

tảng Facebook Watch, YouTube cũng như liên tục xuất hiện trong Xu hướng Thịnh hành 

của những nền tảng trên. Cùng với đó, Công ty bắt đầu đẩy mạnh chiến lược thương mại 

hóa truyền thông với việc tận dụng sức mạnh công nghệ và truyền thông, tối ưu chi phí 

marketing, tăng doanh thu và chuyển lại một phần lợi ích đó cho người dùng.

Năm 2021, HĐQT đã xem xét điều chỉnh và ban hành các quy trình hoạt động nhằm 

đảm bảo sự ổn định trong vận hành và quá trình phát triển bền vững. Ngoài ra, HĐQT 

cũng chú trọng đầu tư và phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục nâng cấp hệ thống công 

nghệ thông tin nhằm đảm bảo tính bảo mật của thông tin trong cả Tập đoàn.
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Phương thức giám sát
HĐQT đã tiến hành giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc ở các nội 

dung dưới đây:

• Lập và triển khai kế hoạch cũng như các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã 

được ĐHĐCĐ phê duyệt cho năm 2021;

• Củng cố hệ thống kiểm soát và quản trị rủi ro;

• Lập và trình bày báo cáo tài chính;

• Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ kế thừa;

• Triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT.

HĐQT đã giám sát tính đầy đủ của các nội dung trên qua việc thiết lập chương 

trình làm việc của các cuộc họp HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT. HĐQT 

đã trao đổi, thảo luận, chất vấn Ban Tổng Giám đốc tại các cuộc họp HĐQT và qua 

trao đổi thư điện tử, điện thoại và tiếp xúc trực tiếp nhằm đảm bảo tính hiệu lực, 

hiệu quả, phù hợp và kịp thời.

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các 

nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2021 như sau:

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Kết quả giám sát
Căn cứ vào báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và thực tế tình hình thực hiện hoạt 

động kinh doanh, HĐQT ghi nhận kết quả đạt được như sau:

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các hoạt động theo ủy quyền, 

phù hợp với các nghị quyết của HĐQT. Mặc dù tình hình kinh doanh có nhiều 

biến động và bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid, Tập đoàn đã: (i) đa dạng 

hóa và phát triển hệ sinh thái truyền thông để cung cấp giải pháp toàn diện cho 

khách hàng, (ii) phát triển và mở rộng cộng đồng đặc biệt trên nền tảng kỹ thuật 

số; và (iii) tập trung triển khai và phát triển mảng thương mại đa kênh.

Hệ thống kiểm soát và quản lý: Tập đoàn luôn định hướng tuân thủ pháp luật và 

chính sách của các đối tác. Trong năm, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực cải tiến 

quy trình, nâng cao nhận thức của nhân viên về kiểm soát rủi ro trong mọi hoạt 

động của Tập đoàn.

Hệ thống báo cáo tài chính quý và cả năm được lập và công bố phù hợp với 

chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành. Trong 

năm, Tập đoàn chưa phát hiện các hành vi gian lận nào và không ghi nhận bất 

kỳ giao dịch bất thường nào với các bên liên quan.

Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực duy trì chính sách lương thưởng nhằm đảm bảo 

sự công bằng và hợp lý. Việc xây dựng và phát triển đội ngũ kế thừa luôn được 

chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cho sự phát triển không ngừng của 

Tập đoàn

Giám sát và đánh giá Ban Tổng Giám đốc
Báo cáo Ban Tổng Giám đốc
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Giám sát và đánh giá Ban Tổng Giám đốc
Báo cáo Ban Tổng Giám đốc

Năng lực và kỹ năng quản lý của Ban Tổng Giám đốc được đánh giá trên các khía 

cạnh sau:

• Chất lượng lãnh đạo và quản lý;

• Kiến thức và năng lực chuyên môn;

• Mối quan hệ với các thành viên của Ban Tổng Giám đốc;

• Mối quan hệ với nhân viên;

• Mối quan hệ với cộng đồng.

Các tiêu chí đánh giá của mỗi khía cạnh được chọn lọc từ kết quả đánh giá của lần 

gần nhất. Ngoài ra, năng lực và kỹ năng quản lý của Ban Tổng Giám đốc cũng được 

đánh giá qua kết quả khảo sát phong cách lãnh đạo và môi trường làm việc.

Kết quả: Theo kết quả đánh giá của HĐQT, dù kết quả kinh doanh không đạt được 

kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc đã tích cực 

xử lý và đề xuất các giải pháp, hướng đi phù hợp với tình hình mới, đảm bảo tuân 

thủ các quy định pháp luật hiện hành, chính sách của các đối tác và quy chế quản 

trị của Tập đoàn.

Hoạt động đánh giá của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Theo Quy chế quản trị của Tập đoàn, HĐQT thực hiện việc đánh giá Ban Tổng Giám đốc dựa trên các tiêu chí sau:

Việc thực hiện và kết quả của các mục tiêu quản lý và kinh doanh: Tiêu chí này được đánh giá qua kết quả việc thực hiện (i) các mục tiêu chung của Tập đoàn và (ii) mục tiêu chất lượng của khối, 

phòng phụ trách của từng Giám đốc Điều hành. Các mục tiêu về tài chính, khách hàng, quy trình và học hỏi phát triển đều được phân bổ tỷ lệ đóng góp một cách phù hợp cho từng vị trí có điều 

chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
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Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty con
Báo cáo Ban Tổng Giám đốc

Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2021, Tập đoàn có 11 công ty con, hoạt động chủ yếu 

trên 3 mảng kinh  doanh chính. Chi tiết như sau:

Mảng truyền thông truyền thống và truyền thông kỹ thuật số
Hiện tại, Tập đoàn Yeah1 đang điều hành và quản lý các công ty hoạt động trong mảng 

truyền thông truyền thống như Tivi; cung cấp các giải pháp chiến lược marketing toàn 

diện từ lên ý tưởng, tổ chức sự kiện, truyền thông trên các nền tảng kỹ thuật số, tivi…

;tham gia đầu tư và sản xuất các sản phẩm phim điện ảnh cũng như sở hữu mạng lưới 

những người có sức ảnh hưởng (“KOLs”). 

Tập đoàn hiện đang khai thác và vận hành kênh truyền hình Yeah1TV trên sóng VTV-

Cab. Hơn 2/3 lượt xem của kênh là phụ nữ trong độ tuổi 20 – 24. Nội dung của Yeah1 TV 

tập trung về trò chuyện trên sóng truyền hình, phong cách sống, chương trình vừa học 

vừa chơi, truyền hình thực tế, buổi biểu diễn âm nhạc, các phim truyền hình Việt Nam 

và thế giới. Thông qua đó, Tập đoàn cung cấp dịch vụ quảng cáo trên truyền hình lớn 

nhất cả nước, bao gồm việc cung cấp các khung giờ quảng cáo trên nhiều kênh truyền 

hình, hỗ trợ tư vấn và đưa ra giải pháp quảng cáo hiệu quả cho khách hàng, tài trợ và 

tổ chức các chương trình và sự kiện để đa dạng hóa phương thức quảng cáo, mua bán 

bản quyền phim, hợp tác khai thác các khung giờ cố định trên một số  kênh truyền hình. 

Tập đoàn cũng là đơn vị chuyên sản xuất các chương trình quảng cáo và tham gia vào 

các khâu sản xuất phim. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid, Công ty không thực 

hiện bất kỳ dự án về phim điện ảnh nào để hạn chế rủi ro.

Yeah1 đang hoạt động kinh doanh trên tất cả nền tảng kỹ thuật số và các kênh truyền thống. 

Dựa vào  nguồn lực sẵn có, Yeah1 đã và đang cung cấp các giải pháp quảng cáo toàn diện cho 

khách  hàng, bao gồm tổ chức sự kiện (“event”), chiến dịch quảng cáo số (“digital campaign”), 

chiến dịch phát sóng trực tiếp trên nền tảng kỹ thuật số (“live-stream”) cho các sự kiện lớn, 

sản xuất các sản phẩm âm  nhạc (“Music video”) và chương trình quảng cáo theo yêu cầu của 

khách hàng (“TVC” hoặc “viral clip”).

Yeah1 đang vận hành nền tảng tạo ứng dụng dành riêng cho các cơ quan báo  và tạp chí điện 

tử - Appnews, được Tập đoàn xây dựng và phát triển theo chủ trương của lãnh đạo Bộ TT&TT 

trong việc cung cấp cho các cơ quan báo chí những ứng dụng công nghệ mới hiện đại, góp 

phần thực  hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, truyền thông. Nền tảng Appnews Việt 

Nam được xây dựng như một sạp báo 4.0, người dùng có thể đọc báo, mua báo, tương tác 

ngay trên nền tảng một cách dễ dàng.

Tập đoàn đã phát triển thành công nền tảng DSP, viết tắt của Demand-Side Platform, là một 

hệ thống giúp người sử dụng có thể mua quảng cáo một cách tự động thông qua hình thức 

đấu giá RTB (realtime bidding). Mục tiêu của DSP là đấu thầu và hiển thị quảng cáo đến đúng 

mục tiêu và với mức giá thấp nhất có thể. Sử dụng DSP sẽ giúp bạn tiếp cận đến nhiều vị trí 

hơn từ nhiều Publisher hơn so với Ad Network.

Với mục tiêu trở thành công ty tiên phong trong ngành truyền thông kỹ thuật số, Yeah1 định 

hướng chiến lược phát triển Cộng đồng người xem, Nội dung nguyên bản và Đội ngũ sáng 

tạo. Trong năm 2021, tận dụng xu hướng bùng nổ xem video trên các nền tảng OTT, Yeah1 

đẩy mạnh phân phối và khai thác nội dung trên đa nền tảng như Facebook, Youtube, website, 

Tiktok... và đạt được những con số ấn tượng - số lượng kênh Youtube đạt 79 kênh và 7,9 tỷ 

lượt xem; vận hành 87 trang Facebook sở hữu 125 triệu người theo dõi, 29 tỷ lượt xem. Ngoài 

ra, Yeah1 được xếp hạng top 7 Châu Á Thái Bình Dương (APAC) về độ phủ sóng trên đa nền 

tảng, đồng thời xếp hạng top 10 toàn cầu trên Facebook.
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Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty con
Báo cáo Ban Tổng Giám đốc

Mảng Thương mại Truyền thông
Thừa hưởng thành quả từ nền tảng Giga1, Yeah1 CARE ra đời ngay sau khi 

TP.HCM xoá bỏ giãn cách xã hội suốt 5 tháng khi người dân đối diện với cuộc 

sống “HOÀN TOÀN MỚI” chứ không còn là “BÌNH THƯỜNG MỚI”.

Sự đứt gãy trong hệ thống phân phối hàng hóa cũng như cách mà người tiêu 

dùng đang tìm kiếm và mua bán hàng hóa đặt ra cơ hội cho Tập đoàn phải xây 

dựng một hệ thống cung cấp hàng hóa đáp ứng được nhu cầu của xã hội trong 

bối cảnh mới này. Cụ thể với các tiêu chí trọng tâm là: sản phẩm chất lượng 

(nguồn gốc xuất xứ rõ ràng), với giá cả phải chăng (tiết kiệm chi phí), được cung 

cấp tận nhà với thời gian phù hợp (thuận tiện và tránh nơi đông đúc), dựa trên nền 

tảng công nghệ (tránh tiếp xúc trực tiếp), nhưng vẫn nhận được sự chăm sóc tốt 

nhất ngay tại chính khu phố, cộng đồng của mình.  

Cụ thể, Care đã hỗ trợ người dân thành phố trong cả quá trình từ việc lựa chọn 

hàng hoá mua hàng, giao hàng, bảo hành, hậu mãi và cả cung cấp tín dụng mua 

hàng và các phương thức thanh toán linh hoạt. Thành quả là không chỉ hàng triệu 

giao dịch được xử lý thông qua hệ thống trong thời gian ngắn mà còn cho thấy nổ 

lực và quyết tâm hỗ trợ cộng đồng của toàn thể Tập đoàn Yeah1 trong bối cảnh 

đại dịch vừa qua.  HẠT NÊM 
TỪ THỊT
PHÚC NGƯ

67.000đ

Trọng lượng: 900gr

HẠT NÊM 
XƯƠNG HẦM 
ÔNG BẾP

67.000đ

Trọng lượng: 900gr

40.000đ

NƯỚC MẮM 
TÔM ÔNG BẾP
10 ĐẠM
Dung tích: 500ml

Tương ớt
Ông Bếp

Trọng lượng: 500gr

17.600đ
22.000đ

GIẢM 

20% Tương cà
Ông Bếp
Trọng lượng: 500gr

20.000đ
25.000đ

GIẢM 

20%
GIẢM 

15%Nước mắm
GODMAMA
Dung tích: 900ml

59.500đ
70.000đ

Nước mắm
Cốt nhĩ

GODMAMA
Dung tích: 500ml

110.500đ
130.000đ

GIẢM 

15%

16.1 - 30.1.2022

ĐẶT HÀNG TRƯỚC 15H30 NGÀY HÔM NAY SẼ NHẬN ĐƯỢC 
HÀNG NGÀY HÔM SAU TỪ 8:00 – 20:00
- HỖ TRỢ 15.000Đ CHO ĐƠN HÀNG TỪ 300.000Đ - 499.000Đ
- HỖ TRỢ: 25.000Đ CHO ĐƠN HÀNG DƯỚI DƯỚI 300.000Đ

CHO ĐƠN HÀNG 500.000Đ TRỞ LÊN
FREESHIP

1900633996
ĐỂ HƯỞNG ƯU ĐÃI THƯỜNG XUYÊN
ỨNG DỤNG CARE
TẢI NGAY 3%

988.000đ

XUÂN HẠNH PHÚC
*Quà Tết

768.000đ

XUÂN SUM VẦY
*Quà Tết

639.000đ

XUÂN YÊU THƯƠNG
*Quà Tết

XUÂN ĐẦM ẤM
*Quà Tết

860.000đ

GIA VỊ PHONG PHÚ, GIÁ RẺ MỖI NGÀY
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Các danh hiệu, giải thưởng nổi bật
Báo cáo Ban Tổng Giám đốc

Những sự kiện tiêu 
biểu năm 2021
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Các danh hiệu, giải thưởng nổi bật
Báo cáo Ban Tổng Giám đốc
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Các danh hiệu, giải thưởng nổi bật
Báo cáo Ban Tổng Giám đốc
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Hoạt động quản trị doanh nghiệp
Báo cáo quản trị công ty

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 diễn ra vào ngày 27/4/2021, Đại hội đã thông 

qua Điều lệ Công ty và các Quy chế liên quan đến hoạt động quản trị công ty bao gồm Quy chế nội 

bộ về quản trị Công ty 2021 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 2021 theo đúng quy định 

tại Thông tư 116/2020/TT-BTC. Ngoài ra, cũng theo yêu cầu của Thông tư 116/2020/TT-BTC thì 

Hội đồng quản trị cũng đã ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán vào ngày 30/3/2021. 

Các văn bản này được xây dựng và ban hành mới căn cứ trên sự thay đổi của quy định pháp luật theo 

Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/01/2021 và Thông tư 116/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/02/2021. Trong 

thời gian áp dụng từ khi được ban hành đến nay, Điều lệ Công ty và các Quy chế này đang dần cho thấy 

hiệu quả của sự cập nhật và hoàn thiện, là cơ sở để Công ty áp dụng trong giai đoạn khá biến động do 

dịch bệnh của năm 2021.

Từ tháng 5 đến tháng 10/2021, do ảnh hưởng của làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư tại Tp.HCM, 

Công ty đã áp dụng chính sách làm việc tại nhà cho toàn bộ nhân viên. Mặc dù lệnh giãn cách tối đa 

theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 12 của Thành ủy Tp.HCM được áp dụng trong 

giai đoạn này, nhưng Công ty vẫn đảm bảo công bố Báo cáo về tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu 

năm 2021 đúng thời hạn, thực hiện các cuộc họp Hội đồng quản trị theo hình thức trực tuyến hoặc lấy 

ý kiến HĐQT bằng văn bản. 

Công ty vẫn đang tiếp tục sử dụng Bộ nguyên tắc về quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất, phát hành 

tháng 8/2019 bởi UBCKNN và IFC để làm chuẩn mực cho việc thực hiện các hoạt động quản trị. 

Quản trị Công ty trong bối cảnh mới
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Hoạt động quản trị doanh nghiệp
Báo cáo quản trị công ty

Các nguyên tắc quản trị tại Yeah1 được xây dựng tại Quy 

chế nội bộ về quản trị Công ty tuân thủ theo các tiêu chí sau:

Mô hình quản trị công ty cũng được xây dựng căn cứ trên các 

giá trị cốt lõi chính bao gồm: Công bằng, Hiệu quả, Trách nhiệm 

và Minh bạch. Các giá trị cốt lõi mục tiêu này giúp công ty có 

sự phân công trách nhiệm hợp lý, kiểm soát rõ trách nhiệm, 

đảm bảo phân tầng hợp lý hoạt động giữa các cấp trực thuộc.

Các nguyên tắc quản trị Giá trị cốt lõi của mô hình quản trị

Giá trị
cốt lõi

Công 
bằng

Trách 
nhiệm

Hiệu 
quả

Minh 
bạch

Nguyên tắc 
quản trị của

tập đoàn

Công khai, 
minh bạch 

hoạt động của 
Tập đoàn

Đảm bảo đối 
xử công bằng 
với cổ đông

Đảm bảo 
quyền lợi của 

cổ đông và 
tập đoàn

Đảm bảo 
hiệu quả hoạt 

động của 
HĐQT, UBKT

Đảm bảo cơ 
cấu quản trị 

hợp lý
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Cơ cấu và cơ chế hoạt động
Báo cáo quản trị công ty

Mô hình hoạt động hiện tại của Công ty tuân thủ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Bộ luật Doanh nghiệp 2020, 

bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Tổng giám đốc, đảm bảo 1/3 thành viên HĐQT là thành viên độc lập và 

có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT.  Ủy ban Kiểm toán được thành lập trên cơ sở nhân sự của Ban kiểm toán 

nội bộ cũ, bao gồm 02 nhân sự là thành viên độc lập HĐQT.

ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty và cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức 

mỗi năm một lần. ĐHĐCĐ được quyền quyết định những vấn đề mà Pháp luật, Điều lệ và Quy chế 

QTCT quy định. Tất cả các cổ đông phổ thông đều có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ và có số 

phiếu bầu tương ứng với số cổ phần phổ thông mà họ nắm giữ.

HĐQT Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra và là cơ quan quản lý cao nhất của Tập đoàn. HĐQT hiện tại có 08 

thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập, đảm bảo quản lý minh bạch theo thông lệ tốt. HĐQT 

đóng vai trò trung tâm trong khuôn khổ quản trị công ty, thực hiện chỉ đạo và xây dựng chiến lược 

của Công ty thuộc kế hoạch kinh doanh và tài chính thường niên, cũng như thực hiện chỉ đạo và 

kiểm soát các hoạt động của BTGĐ. HĐQT có đầy đủ quyền hạn để thay mặt ĐHĐCĐ quyết định 

và thực hiện các vấn đề liên quan tới lợi ích và mục tiêu của Tập đoàn, trừ các nội dung thuộc thẩm 

quyền của ĐHĐCĐ, và thực hiện báo cáo cho ĐHĐCĐ.

Từ cuối năm 2018, Công ty đã thành lập 03 Tiểu ban trực thuộc HĐQT nhằm hỗ trợ quản trị các hoạt 

động khác nhau bao gồm Kiểm toán nội bộ, Tài chính – Đầu tư, Nhân sự và phát triển nguồn nhân lực. 

Tuy nhiên, nhằm kiện toàn bộ máy hoạt động và nâng cao hiệu quả quản lý trực tiếp, HĐQT đã quyết định 

tinh giảm các Tiểu ban và trực tiếp thực hiện công việc của các Tiểu ban trong năm 2021. 

Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, báo cáo và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và HĐQT về việc thực hiện các 

nhiệm vụ và quyền hạn được giao. BTGĐ bao gồm 03 thành viên (01 TGĐ và 03 Phó TGĐ), chịu trách nhiệm quản lý 

các hoạt động kinh doanh và hoạt động nội bộ hằng ngày của Công ty và toàn Tập đoàn, đồng thời chịu trách nhiệm triển 

khai thực hiện các quyết định của HĐQT. BTGĐ của Tập đoàn hiện nay đều là những cá nhân có kinh nghiệm nhiều năm cả về mặt 

chuyên môn lẫn khả năng quản lý.

Công ty đã và đang tiếp tục cải cách cơ chế quản trị, thường xuyên cập nhật và rà soát cơ cấu và quy trình áp dụng theo các điều chỉnh, bổ sung 

của pháp luật qua từng thời kỳ và theo các thông lệ quản trị công ty tốt. Đây là nền tảng về nguyên tắc điều hành và quản lý để Tập đoàn áp dụng 

vào thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tập dụng tối đa các nguồn lực.
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Các cuộc họp của HĐQT
Báo cáo quản trị công ty

Các nguyên tắc quản trị 

Trong năm 2021, mặc dù có biến động về thành viên HĐQT nhưng Công ty tiếp tục duy trì số lượng 08 thành viên, Ông Niraan Punya De Silva có đơn xin từ nhiệm vào ngày 

29/01/2021 và Ông Nguyễn Quang Vinh được bầu làm thành viên HĐQT vào ngày 27/4/2021 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT đã tiến hành 03 cuộc họp trực tiếp và 04 lần lấy 

ý kiến bằng văn bản để HĐQT kịp thời định hướng, góp ý thông qua các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của HĐQT, phù hợp với chiến lược phát triển chung của Công ty. Tỉ lệ các 

thành viên HĐQT tham gia biểu quyết thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đạt 100%.

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 
HĐQT tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp Lý do không tham dự họp Số lần cho ý kiến 

bằng văn bản

1 Ông Nguyễn Ảnh
Nhượng Tống Chủ tịch HĐQT 3/3 100% 4/4

2 Ông Đào Phúc Trí Phó Chủ tịch 
HĐQT 3/3 100% 4/4

3 Ông Niraan Punya
De Silva

Thành viên 
HĐQT 0/2 0% Có đơn xin từ nhiệm ngày 

29/01/2021 0/4

4 Ông Nguyễn Ngọc Dũng Thành viên độc 
lập HĐQT 3/3 100% 4/4

5 Ông Don Di Lam Thành viên 
HĐQT 3/3 100% 4/4

6 Ông Hoàng Đức Trung Thành viên 
HĐQT 3/3 100% 4/4

7 Ông Trần Quốc Bảo Thành viên độc 
lập HĐQT 3/3 100% 4/4

8 Ông Lý Trường Chiến Thành viên độc 
lập HĐQT 2/3 66.67% Vì lý do bận công tác 4/4

9 Ông Nguyễn Quang Vinh Thành viên 
HĐQT 2/3 66,67% Được bổ nhiệm ngày 

27/04/2021/ 1/4
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Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Hoạt động của các ban/tiểu ban thuộc HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT tiếp tục thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, đồng thời có những hướng dẫn, chỉ 

đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời nhằm tạo điều kiện thuận lợi để BTGĐ thực hiện vai trò của mình. Đặc biệt, trong bối cảnh làn sóng dịch Covid lần thứ 4 diễn ra tại Tp.HCM 

từ tháng 5 đến tháng 10/2021, các hoạt động kinh doanh hầu như bị ngưng trệ do tuân thủ chính sách giãn cách xã hội, tuy nhiên HĐQT cũng đã ghi nhận những cố gắng của BTGĐ 

trong việc đề ra các chiến lược kinh doanh nhằm khắc phục các hậu quả phải hứng chịu trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Bên cạnh đó, BTGĐ cũng đã kịp thời có những 

hoạt động ý nghĩa cùng toàn thành phố chống dịch và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong dịch bệnh như hợp tác thực hiện chương trình “Dân hỏi, Thành phố trả lời”, chương trình 

“Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương”, chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”.

- Ngoài ra, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, Ban điều hành thông qua các công việc sau:

▪ Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

▪ Giám sát các hoạt động đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định;

▪ Giám sát các hoạt động công bố thông tin nhằm đảm bảo tính kịp thời và minh bạch;

▪ Giám sát công tác xây dựng, ban hành các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của Pháp luật;

▪ Việc vay vốn ngắn hạn, dài hạn của Tập đoàn.

- Nhìn chung, công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty và toàn Tập đoàn ổn định, an 

toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ đã đề ra.

Ủy ban Kiểm toán

Các thành viên của UBKT trong HĐQT đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị 

với HĐQT, Ban Điều hành Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

UBKT đã thống nhất và cho ý kiến về các hoạt động của UBKT và Phòng Kiểm toán Nội bộ thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trong năm 2021, UBKT đã tiến hành 03 lần lấy 

ý kiến bằng văn bản để kịp thời thông qua các công việc thuộc thẩm quyền UBKT, cụ thể như sau:

Các cuộc họp của HĐQT
Báo cáo quản trị công ty
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STT Nội dung Ngày Hình thức 
thông qua

Số thành viên tham gia 
họp/biểu quyết Tỷ lệ

1

Thông qua báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán về 
tình hình hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt 

động kiểm toán nội bộ (dự kiến) năm 2021 và 
phê duyệt trình HĐQT

25/2/2021 Biểu quyết lấy ý 
kiến 4/4 100%

Thông qua báo cáo hoạt động của Kiểm toán 
nội bộ năm 2020 và phê duyệt trình HĐQT.

Thông qua các tài liệu của UBKT và KTNB:
1. Quy chế hoạt động UBKT;
2. Quy chế về tổ chức và hoạt động của 
phòng Kiểm toán nội bộ Yeah1;
3. Quy trình Kiểm toán nội bộ Yeah1;
4. Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp Kiểm 
toán nội bộ Yeah1; và
5. Hướng dẫn đánh giá kết quả Kiểm toán 
nội bộ Yeah1.
và phê duyệt trình HĐQT ban hành.

4 Thông qua báo cáo KTNB số 01/2021/KTNB_
YEG và phê duyệt trình HĐQT. 13/7/2021 Biểu quyết lấy ý 

kiến 2/2 [*] 100%

5

Thông qua báo cáo sơ bộ hoạt động KTNB 
giai đoạn từ 27/4/2021 (thời điểm đợt dịch 

covid-19 lần 4) đến 15/10/2021 và định hướng 
hoạt động các tháng cuối năm 2021 - và phê 

duyệt trình HĐQT. 

18/10/2021 Biểu quyết lấy ý 
kiến 2/2 [*] 100%

[*]: 2 thành viên UBKT đã được miễn nhiệm theo Nghị quyết HĐQT số 313B/2021/YEG/NQ-HĐQT ngày 30/3/2021

Các cuộc họp của HĐQT
Báo cáo quản trị công ty
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Tiểu ban Tài chính – Đầu tư và Tiểu ban Nhân sự - Phát triển nguồn nhân lực:

Trước ngày 30/03/2021, Tiểu ban Tài chính – Đầu tư vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định kế hoạch và các phương án đầu tư – kinh doanh mới, tìm kiếm và mở rộng đối tác 

đầu từ ngoài nước. Tương tự, Tiểu ban Nhân sự - Phát triển nguồn nhân lực có những chính sách tập trung vào việc xây dựng chế độ cho nhân viên và thu hút nhân tài, tổ chức nhiều hoạt 

động nhắm gắn kết đội ngũ người lao động nói riêng và tập thể toàn Công ty nói chung. Tuy nhiên, nhằm tinh gọn bộ máy hoạt động của HĐQT, Tiểu ban Tài chính – Đầu tư và Tiểu ban 

Nhân sự - Phát triển nguồn nhân lực được chấm dứt hoạt động vào ngày 30/3/2021 theo Nghị quyết số 313B/2021/YEG/NQ-HĐQT, qua đó các chức năng của Tiểu ban Tài chính Đầu 

tư và Tiểu ban Nhân sự - Phát triển nguồn nhân lực sẽ tiếp tục được phụ trách thực hiện bởi HĐQT hoặc được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, đảm bảo các quyết định mang tính kịp thời, 

nhất trí và đồng thuận cao giữa các thành viên.

Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2021

STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông qua

1 Nghị quyết số 0102/2021/
YEG/NQ-HĐQT 29/01/2021

1. Thông qua chủ trương cho phép công ty con là 
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thương Mại Giga1 

(“Giga1”) góp vốn với các đối tác để thành lập 
Công ty Cổ phần GIGAGOODS.

2. Thông qua chủ trương cho phép công ty con là 
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thương Mại Giga1 
(“Giga1”) góp vốn với đối tác để thành lập Công 

ty Cổ phần phân phối GIGAWIN.

3. Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Phó Tổng 
Giám đốc tại Công ty của Ông Punnya Niraan De 

Silva. 

100% 

Các cuộc họp của HĐQT
Báo cáo quản trị công ty
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STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông qua

2 Quyết định số 52AB/2021/
YEG/QĐ/CT-HĐQT 05/02/2021

Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của 
ông Hồ Nam Đông từ ngày 21/01/2021 theo đơn 

xin từ nhiệm.
100% 

3
Nghị quyết số 

1003A/2021/YEG/NQ-
HĐQT

10/03/2021

Thông qua việc giao Chủ tịch HĐQT chốt ngày 
đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người 

sở hữu chứng khoán của Công ty và các công 
việc có liên quan để thực hiện việc triệu tập và tổ 

chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.

100% 

4 Nghị quyết số 313B/2021/
YEG/NQ-HĐQT 30/03/2021

1. Thông qua Chương trình cuộc họp, các Báo cáo và Tờ trình, 
Dự thảo nghị quyết, Dự thảo biên bản, Quy chế bầu thành viên 
HĐQT và các tài liệu khác tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên;
2. Thông qua thời gian và địa điểm, đối tượng dự họp ĐHĐCĐ 
thường niên 2021;
3. Thông qua việc chuyển đổi tên gọi, cơ cấu và thành phần của 
Ban Kiểm toán nội bộ từ ngày 30/03/2021:

- Về tên gọi: chuyển đổi từ “Ban kiểm toán nội bộ” (hoặc 
“Tiểu ban kiểm toán”) thành “Ủy ban kiểm toán”;
- Về cơ cấu và thành phần: Ủy ban kiểm toán bao gồm các 
nhân sự sau:

(i) Ông Trần Quốc Bảo – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;
(ii) Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Thành viên Ủy ban kiểm 
toán.

4. Thông qua việc chấm dứt hoạt động Tiểu ban Tài chính – Đầu 
tư và Tiểu ban Nhân sự và phát triển nguồn nhân lực nhằm tinh 
gọn bộ máy hoạt động của HĐQT;
5. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Cang khỏi vị trí 
Phó Tổng Giám đốc Tài chính từ ngày 31/03/2021;
6.Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Vinh vào vị trí 
Phó Tổng Giám đốc Tài chính từ ngày 01/04/2021;
7. Thông qua Quy chế nội bộ về Công bố thông tin;
8. Thông qua việc ủy quyền/giao cho ông Nguyễn Ảnh Nhượng 
Tống (Chủ tịch Hội đồng quản trị) được độc lập thực hiện các 
nội dung như: bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự, phân công, phân 
nhiệm, đầu tư, chuyển nhượng công ty con…;

100% 

Các cuộc họp của HĐQT
Báo cáo quản trị công ty
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STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông qua

5
Quyết định số 

30003BC/2021/YEG/QĐ/
HĐQT

30/03/2021
Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Cang khỏi vị trí 

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính từ ngày 
31/03/2021;

100% 

6
Quyết định số 

3003AB/2021/YEG/QĐ/
HĐQT

30/03/2021
Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang 

Vinh vào vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài 
chính từ ngày 01/4/2021;

100% 

7 Nghị quyết số2004/2021/
YEG/NQ-HĐQT 20/04/2021

Thông qua việc chuyển nhương toàn bộ 
510.000 cổ phần tại Công ty cổ phần Truyền 

thông ON+. 

8
Nghị quyết số 

2804B/2021/YEG/NQ-
HĐQT

27/04/2021

1. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch 
HĐQT triển khai và quyết định thời điểm thực 
hiện việc hiện xóa lỗ lũy kế theo Nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
2. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch 
HĐQT và Tổng Giám đốc thực hiện ký kết và 
triển khai thực hiện các hợp đồng với các bên 
liên quan. Thời hạn ủy quyền: theo thời hạn phê 
duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên 
2021;
3. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch 
HĐQT thực hiện kế hoạch huy động vốn và 
chuyển nhượng một phần sở hữu tại Công ty cổ 
phần Yeah1 Edigital;
4. Thông qua chủ trương chuyển nhượng một 
phần hoặc toàn bộ phần vốn góp tại Yeah1 Net-
work Pte. Ltd;
5. Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban 
kiểm toán, có hiệu lực từ ngày 27/04/2021.

100%

Các cuộc họp của HĐQT
Báo cáo quản trị công ty
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STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông qua

9 Quyết định số 195/2021/
YEG/QĐ-HĐQT 19/05/2021

1. Triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu lần 
đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập 
đoàn Yeah1 tại Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital;
2. Thông qua Nguyên tắc ưu tiên phân phối cổ 
phiếu.

100% 

10 Quyết định số 0806/2021/
YEG/QĐ-HĐQT 24/05/2021

Triển khai việc thực hiện chuyển nhượng cổ phần 
của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 tại Công ty 

Cổ phần Yeah1 Edigital cho nhà đầu tư.
100% 

11
Quyết định số 

2106/2021/YEG/QĐ-
HĐQT

18/06/2021
Triển khai thực hiện việc nhận chuyển nhượng 

phần vốn góp tại Công ty TNHH Yeah1Network 
Việt Nam.

100%

12 Nghị quyết số 2906/2021/
YEG/NQ-HĐQT 29/06/2021

Thông qua kế hoạch hợp tác với một đối tác để 
cùng phát triển mảng kinh doanh thương mại tại 
Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại Giga1 

(“Giga1”) và thông qua việc chuyển nhượng 51% 
cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ 

phần Tập đoàn Yeah1 tại Giga1 với giá chuyển 
nhượng không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo 

tài chính gần nhất.

100%

13
 Nghị quyết số 

01211/2021/YEG/NQ-
HĐQT  

12/11/2021

- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 
3/2021 theo kết quả kinh doanh hợp nhất.

- Thông qua kế hoạch kinh doanh Quý 4/2021 và 
dự kiến kế hoạch kinh doanh cả năm 2021.

- Thông qua các giải pháp nhằm giải quyết các 
vấn đề tài chính.

100%

Các cuộc họp của HĐQT
Báo cáo quản trị công ty
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STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ thông qua

14 Quyết định số 2812/2021/
YEG/QĐ-CTHĐQT 27/12/2021

Thông qua kế hoạch chuyển nhượng 100% (một 
trăm phần trăm) cổ phần của Công ty Cổ phần 
Công nghệ Thương mại Giga1 tại Công ty Cổ phần 
Trực tuyến Netlink, tên tiếng Anh là Netlink Online 
Corporation. Giá trị của số lượng cổ phần chuyển 
nhượng là 1.135.000.000 đồng (một tỷ một trăm 
ba mươi lăm triệu đồng), tương ứng 100% vốn 
điều lệ của Netlink Online Corporation.

100% 

15
Quyết định số 

2812A/2021/YEG/QĐ-
CTHĐQT

27/12/2021

Thông qua kế hoạch chuyển nhượng 100% (một 
trăm phần trăm) phần vốn góp của Công ty Cổ phần 
Công nghệ Thương mại Giga1 tại Công ty TNHH 
Truyền Thông Công Nghệ Netlink Việt Nam. Giá 
trị 100% phần vốn góp là 1.800.000.000 đồng 
(một tỷ tám trăm triệu đồng), tương ứng 100% vốn 
điều lệ của Công ty TNHH Truyền Thông Công 
Nghệ Netlink Việt Nam.

100% 

16 Quyết định số 4122/2021/
YEG/QĐ-HĐQT 31/12/2021

Thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ 
phần Tập đoàn Yeah1 tại Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital. cụ 
thể như sau:
- Giá chuyển nhượng: không thấp hơn giá vốn;
- Thời gian thực hiện dự kiến: từ ngày 31/12/2021 đến ngày 
31/3/2022;
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng cụ thể do Chủ tịch HĐQT 
quyết định và ký kết với đối tác sao cho sau khi hoàn tất 
chuyển nhượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Yeah1 tại Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital thấp hơn 
50%; Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital không còn là công ty 
con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 kể từ ngày ký kết 
Hợp đồng chuyển nhượng.

100%

Các cuộc họp của HĐQT
Báo cáo quản trị công ty
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Các rủi ro
Báo cáo quản trị rủi ro

Năm 2021 khép lại với nhiều thử thách, khó khăn ảnh hưởng trực tiếp và 

gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các kế hoạch, 

chiến lược kinh doanh của Tập đoàn. Đại dịch Covid-19 đã đặt ra bài toán 

với các doanh nghiệp là làm sao duy trì được hoạt động không chỉ trong 

giai đoạn dịch bệnh mà còn trong tương lai với những rủi ro tiềm ẩn khó 

lường. Câu trả lời chính là nền tảng quản trị doanh nghiệp hiệu quả sẽ giúp 

doanh nghiệp sẵn sàng ứng phó với các rủi ro tiềm ẩn, dẫn dắt Tập đoàn 

hoàn thành mục tiêu kinh doanh, mục tiêu chiến lược, nắm bắt cơ hội tăng 

trưởng bền vững.

Tập đoàn tiếp tục duy trì khung quản lý rủi ro được thiết lập với các nội dung 

chính như sau:

• Chính sách quản lý rủi ro;

• Cơ cấu tổ chức về quản lý rủi ro;

• Danh mục các rủi ro chính và cơ chế theo dõi;

• Cơ chế thông tin và báo cáo tại từng cấp.

Mục tiêu chính của quản trị rủi ro là cung cấp các cơ sở để cấp quản lý đưa ra quyết định chính xác, 

hiệu quả giảm thiểu thiệt hại trước các rủi ro bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Quản trị rủi ro là 

điều kiện quan trọng giúp quá trình phát triển doanh nghiệp diễn ra đúng hướng, hiệu quả và bền 

vững. 

Để phát triển bền vững trong môi trường ngày càng biến động, Tập đoàn cần chú trọng hoàn thiện hệ 

thống quản trị doanh nghiệp với sự quyết tâm cao độ của cấp quản lý và đồng lòng của toàn bộ nhân 

viên. 

Theo đó, Tập đoàn nhìn nhận rủi ro là một phần của kế hoạch bảo vệ toàn diện, đồng thời xem đó là 

cách tạo ra giá trị khác biệt cho doanh nghiệp. Quan điểm của Tập đoàn là có cơ hội trong rủi ro. Vì 

vậy, quản trị rủi ro không phải chỉ bao gồm giảm thiểu rủi ro, mà cần phân tích đầy đủ rủi ro, tối ưu hóa 

tương quan giữa rủi ro và cơ hội, và chấp nhận rủi ro trong phạm vi cho phép của Tập đoàn. Nhờ đó 

Tập đoàn chọn lọc và chấp nhận rủi ro một cách thận trọng và có kiểm soát vì những mục tiêu kinh 

doanh hợp lý.

Quản trị rủi ro tốt đồng nghĩa với việc doanh nghiệp kiểm soát tốt các tác động và khả năng xảy ra của 

các rủi ro, ít bị ảnh hưởng bởi các tác động không lường trước và có khả năng triển khai các giải pháp 

ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rủi ro gây ra, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bền vững. 

Năm 2021, Tập đoàn tiếp tục quản lý danh mục các rủi ro quan trọng. Các biện pháp quản lý liên tục 

được rà soát, cập nhật để đảm bảo tính hiệu quả. Bộ máy quản trị rủi ro được phân cấp quản lý từ Tập 

đoàn đến các công ty thành viên (“CTTV”), đảm bảo rủi ro được xác định, quản lý bởi lãnh đạo/cá nhân 

chịu trách nhiệm và có thẩm quyền. Bộ máy quản trị rủi ro được phân cấp và tạo thành một hệ thống 

thống nhất, xuyên suốt giữa Tập đoàn và các CTTV. 

Rủi ro được xác định và phân nhóm theo từng lĩnh vực kinh doanh để đánh giá khả năng tác động tới 

các mục tiêu kinh doanh chính. Đó sẽ là cơ sở để Tập đoàn đưa ra các quy trình nhận diện sớm rủi ro, 

đo lường, gắn với kế hoạch kinh doanh và có cơ chế giám sát, loại trừ.

Nguyên tắc chung Mục tiêu quản trị rủi ro 

Mô hình quản trị rủi ro
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Các rủi ro
Báo cáo quản trị rủi ro

Các rủi ro chính và biện pháp quản trị rủi ro
Nhóm rủi ro về chiến lược

Tên rủi ro Nội dung Biện pháp quản trị

Rủi ro môi 
trường vĩ mô 
và thị trường

Năm 2021 với nhiều diễn biến khó lường của đại 
dịch Covid-19, gây ra  những tác động lớn đến 
con người, tài chính, danh tiếng, hoạt động kinh 
doanh, cụ thể:
(i) Giãn cách xã hội kéo  dài dẫn đến các hoạt 
động kinh doanh bị đình trệ;
(ii) Chuỗi sản xuất, cung ứng, vận chuyển hàng 
hóa bị đứt gãy, gián đoạn;
(iii) Người lao động nhiễm bệnh/ bị hạn chế/ kiểm 
soát việc đi lại dẫn đến việc phối hợp, giám sát, 
hiệu suất dự án, công việc bị ảnh hưởng.

• Xây dựng kịch bản ứng phó linh hoạt với dịch bệnh, đảm bảo hoạt 
động kinh doanh không gián đoạn;
• Theo dõi, cập nhật liên tục tình hình dịch bệnh. Thường xuyên đưa 
ra các thông điệp truyền thông về phòng chống và giữ an toàn cho 
nhân viên;
• Theo dõi chặt chẽ các diễn biến của thị trường để có các biện pháp 
đề phòng, kiểm soát tối ưu nhằm hạn chế tác động dịch bệnh đến 
tính liên tục của hoạt động sản xuất kinh doanh;
• Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tối ưu hóa hoạt động 
làm việc, giám sát từ xa.

Rủi ro kinh tế

Mọi rủi ro đều gắn liền với khả năng sinh lời, vì 
thế rủi ro luôn có tác động hai mặt tích cực hoặc 

tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp. Nếu Tập đoàn phòng ngừa, hạn chế 
được rủi ro, thậm chí biến rủi ro thành cơ hội 
kinh doanh thì sẽ đạt được những lợi ích nhất 
định. Ngược lại, nếu  không nắm bắt, phòng 
ngừa hoặc hạn chế được rủi ro thì những tổn 

thất, thiệt hại gây ra sẽ trở thành gánh nặng cho 
Tập đoàn 

• Kiểm soát chặt chẽ, cắt giảm chi phí hoạt động phải được xem là ưu 
tiên hàng đầu;
• Rà soát lại danh mục đầu tư, tạm dừng hoặc thúc đẩy việc thực hiện 
dự án;
• Nắm bắt thực trạng nền kinh tế;
• Nhận định thời cơ đầu tư chiếm lấy thị trường;
• Nhận diện được sự chuyển dịch của xu hướng tiêu dùng để phát 
triển sản phẩm kịp thời.
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Tên rủi ro Nội dung Biện pháp quản trị

Rủi ro xác định 
sai chiến lược, 

tầm nhìn

Rủi ro xác định sai chiến lược, tầm nhìn thường 
dẫn đến đầu tư phân bổ nguồn lực không hợp lý, 
không phát triển được những mảng kinh doanh 
mới tiềm năng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị 

trường.

• Xác định rủi ro chiến lược;
• Đánh giá rủi ro chiến lược, xác định khả năng xảy ra và ảnh hưởng 
của chúng;
• Nắm bắt các xu hướng công nghệ mới, tìm kiếm cơ hội phát triển 
cho Tập đoàn;
• Điều chỉnh chiến lược kịp thời khi môi trường kinh doanh thay đổi;
• Tổ chức hội nghị chiến lược định kỳ hàng năm để cập nhật những 
xu hướng mới nhất trong kinh doanh và công nghệ nhằm đảm bảo 
tầm nhìn và định hướng chiến lược của Tập đoàn là phù hợp.

Rủi ro suy 
giảm năng lực 

cạnh tranh

Rủi ro suy giảm năng lực cạnh tranh so với đối 
thủ. Rủi ro này xảy ra có thể do không nắm bắt 
đúng nhu cầu và xu thế của thị trường do loại 

hình kinh doanh đa ngành nghề của Tập đoàn, 
cụ thể là (i) cung cấp các dịch vụ giải trí trên 

nhiều phương tiện khác nhau, (ii) hàng tiêu dùng 
và (iii) công nghệ bán lẻ.

• Phân tích đối thủ cạnh tranh cùng ngành/ đối thủ cạnh tranh tiềm 
ẩn;
• Thiết lập dịch vụ/sản phẩm cốt lõi mang tính cạnh tranh;
• Nhận diện và phân tích kịp thời các thay đổi của môi trường kinh 
doanh, đặc biệt là xu hướng tiêu dùng nhằm xây dựng và triển khai 
các dự án phù hợp để gia tăng lợi thế cạnh tranh và thị phần;
• Liên tục sáng tạo để tìm ra giải pháp phục vụ người tiêu dùng;
• Tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng chiến lược kinh 
doanh riêng biệt, hướng tới nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch 
vụ, đồng thời mở rộng và quảng bá hình ảnh của Tập đoàn ở thị 
trường trong nước và quốc tế;
• Sản xuất và phân phối các nội dung chất lượng cao đáp ứng nhu 
cầu của người xem toàn cầu; 
• Đầu tư vào con người, đặc biệt là phát triển đội ngũ kỹ thuật để 
nhanh chóng cập nhật các trào lưu, xu hướng công nghệ mới;
• Xây dựng chiến lược marketing phù hợp với thị hiếu thị trường; 
• Đẩy mạnh và đầu tư hoạt động Nghiên cứu và Phát triển (R&D) và 
áp dụng xu hướng công nghệ mới.

Các rủi ro
Báo cáo quản trị rủi ro
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Tên rủi ro Nội dung Biện pháp quản trị

Rủi ro truyền 
thông

Rủi ro này có thể làm suy giảm thị giá cổ phiếu, 
danh tiếng và ảnh hưởng kết quả kinh doanh 

do không xử lý kịp thời, hợp lý các thông tin sai 
lệch hoặc không chính xác trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. 

• Lập tổ phản ứng nhanh và lên phương án xử lý khi có khủng hoảng 
thông tin;
• Trang bị kỹ năng xử lý khủng hoảng cho người đứng đầu, Ban điều 
hành Tập đoàn;
• Xây dựng quy trình xử lý khủng hoảng thông tin truyền thông;
• Xây dựng quy định phát ngôn, chia sẻ và cung cấp thông tin;
• Theo dõi các thông tin về Tập đoàn nhằm xử lý kịp thời khi có các 
thông tin xấu ảnh hưởng danh tiếng Tập đoàn;
• Thực hiện công bố thông tin minh bạch;
• Nâng cao chất lượng của Bộ phận Quản lý truyền thông.

Tên rủi ro Nội dung Biện pháp quản trị

Rủi ro vận 
hành

Hoạt động kinh doanh luôn ẩn chứa những rủi 
ro tiềm tàng. Rủi ro về bộ máy quản lý, cách 

thức vận hành của Tập đoàn, hệ thống quản lý 
lỏng lẻo có thể là nguyên nhân khiến Tập đoàn 

bị thất thoát tài sản, đánh mất thị trường …

• Định kỳ, đánh giá rủi ro vận hành;
• Thiết lập và triển khai cơ chế rà soát các quy trình vận hành nhằm 
phát hiện rủi ro;
• Có cơ chế theo dõi hoạt động khắc phục các điểm rủi ro còn tồn tại;
• Xây dựng các biện pháp phòng ngừa rủi ro vận hành.

Các rủi ro
Báo cáo quản trị rủi ro

Nhóm rủi ro hoạt động
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Tên rủi ro Nội dung Biện pháp quản trị

Rủi ro thay đổi  
chính sách 

hoạt động của 
các nền tảng 

kỹ thuật số lớn

Một trong những hoạt động kinh doanh của Tập 
đoàn chủ yếu dựa trên các nền tảng kỹ thuật số 

lớn nhất thế giới hiện nay là 
Facebook, YouTube, Google và Tiktok. Bất kỳ 

sự thay đổi nào trên các nền tảng này sẽ có 
những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh 

doanh của Tập đoàn.

• Đầu tư để sở hữu một số nền tảng riêng biệt;
• Tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất và phân phối nội dung trên nhiều 
nền tảng hơn;
• Tăng cường bảo mật và làm việc  chặt chẽ với đội ngũ quản lý nền 
tảng kỹ thuật số;
• Bất kỳ sự thay đổi trong chính sách quản lý và vận hành của các 
nền tảng kỹ thuật số sẽ được Tập đoàn cập nhật;
• Định kỳ cập nhật chính sách của các nền tảng kỹ thuật số đến tất 
cả các nhà sáng tạo nội dung để đảm bảo việc tuân thủ;
• Xây dựng và hoàn thiện bộ máy kiểm soát nội dung thông qua việc 
tái cấu trúc bộ máy kiểm soát chặt chẽ từ công ty thành viên đến Tập 
đoàn.

Rủi ro về 
nguồn nhân 

lực

Rủi ro thiếu hụt nguồn nhân lực trong thời kỳ 
dịch bệnh Covid-19 đặc biệt nghiêm trọng, 
thêm vào đó những rủi ro liên quan đến việc 

cạnh tranh thu hút nhân sự hoặc số lượng và/
hoặc chất lượng nhân sự không bắt kịp nhu cầu 

tăng trưởng của Tập đoàn. 

• Nhận dạng, đo lường và kiểm soát tốt các rủi ro về nguồn nhân lực;
• Duy trì, phát triển hệ thống đánh giá năng lực công bằng, minh 
bạch và xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho nhân 
viên;
• Mở rộng nguồn nhân lực tuyển dụng song song thực hiện các 
chương trình đào tạo người kế nhiệm để tránh rơi vào tình trạng 
thiếu/ không có lực lượng thay thế, kế thừa;
• Xây dựng chính sách, cơ chế đãi ngộ cạnh tranh, minh bạch để duy 
trì và phát triển nguồn nhân lực; quy hoạch nhân sự quản lý với định 
hướng phát triển dài hạn;
• Xây dựng văn hóa doanh nghiệp để Tập đoàn trở thành môi trường 
lý tưởng, gắn kết nhân viên.

Các rủi ro
Báo cáo quản trị rủi ro
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Tên rủi ro Nội dung Biện pháp quản trị

Rủi ro mất 
khách hàng
quan trọng

Mất mối quan hệ với các khách hàng quan trọng 
có thể khiến doanh thu bị sụt giảm đáng kể,  

ảnh hưởng kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn.

• Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp;
• Tổ chức các buổi thăm dò, lắng nghe ý kiến khách hàng;
• Duy trì mối quan hệ với khách hàng;
• Thường xuyên đánh giá doanh thu bán hàng, và có các chính sách 
tương ứng đối với các khách hàng quan trọng.

Rủi ro về công 
bố thông tin

Rủi ro về công bố thông tin không đúng thời 
hạn và không đầy đủ, chính xác.

• Quy định trách nhiệm cụ thể của người thực hiện công bố thông tin 
liên kết chặt chẽ với các quy định pháp lý liên quan;
• Cập nhật đầy đủ các quy định liên quan đến công bố thông tin đối 
với công ty niêm yết đảm bảo việc công bố thông tin theo quy định 
pháp lý, vừa đảm bảo thông tin trên thị trường chứng khoán thông 
suốt, đáp ứng yêu cầu minh bạch của nhà đầu tư; 
• Chuẩn hóa nội dung công bố;
• Thường xuyên trao đổi với đại diện phụ trách công bố thông tin của 
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 
để kiểm tra tính đầy đủ, chính xác và kịp thời của các thông tin cần 
công bố.

Rủi ro bị vi 
phạm bản 

quyền

Do đặc thù kinh doanh, các nội dung số của Tập 
đoàn hoặc đối tác có thể bị sao chép trái phép. 
Điều này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn 

thu và danh tiếng của Tập đoàn và đối tác.

• Xây dựng các quy định và quy trình xác định vi phạm và quy tắc 
xử lý vi phạm thống nhất (theo những quy định hiện nay như Luật 
Sở hữu trí tuệ, Luật báo chí, Luật tiếp cận thông tin, Luật công nghệ 
thông tin, Luật xuất bản... và các cam kết quốc tế về bản quyền). Lập 
báo cáo đúng hạn và kịp thời;
• Liên tục cập nhật các chính sách của đối tác.

Các rủi ro
Báo cáo quản trị rủi ro

57



Tên rủi ro Nội dung Biện pháp quản trị

Rủi ro bảo mật 
thông tin

Covid-19 tác động mạnh mẽ đến vấn đề an 
ninh mạng. Đặc biệt, khi doanh nghiệp thay đổi 

cách thức vận hành và cơ cấu tổ chức để ứng 
phó với Covid-19 các rủi ro có thể trở nên phức 
tạp hơn. Các rủi ro mới có thể phát sinh và phá 

vỡ hệ thống kiểm soát nội bộ hiện hành. Khi làm 
việc từ xa, Tập đoàn chịu các rủi ro mất mát rò rỉ 
thông tin cao hơn do phụ thuộc nhiều hơn vào 

công nghệ và tương tác trực tuyến.

• Phòng Công nghệ thông tin (“CNTT”) phải sẵn sàng cung cấp các 
biện pháp bảo vệ và hỗ trợ cần thiết nhằm đảm bảo an ninh mạng, 
bảo vệ dữ liệu và kiểm soát hoạt động CNTT;
• Phòng CNTT nhanh chóng đề ra các giải pháp công nghệ đảm bảo 
môi trường làm việc từ xa an toàn và không gián đoạn;
• Xây dựng kế hoạch phục hồi sau thảm họa CNTT;
• Xây dựng cơ chế kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn an ninh mạng;
• Áp dụng triệt để các biện pháp chống thất thoát dữ liệu và an toàn 
hệ thống nhằm bảo mật thông tin của Tập đoàn;
• Cập nhật các quy trình và giải pháp an toàn thông tin, áp dụng các 
tiêu chuẩn bảo mật mới nhất, và gắn trách nhiệm an toàn thông tin 
với các nhân viên Tập đoàn nhằm tránh vi phạm an toàn thông tin 
dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

Rủi ro tỷ giá 

Rủi ro khi những biến động trong tỷ giá hối đoái 
có thể ảnh hưởng đến giá trị của các giao dịch 
và tài tản của Tập đoàn. Thông thường tỷ giá 
hối đoái sẽ biến động hợp lý vì chúng bị ảnh 

hưởng bởi một loạt các sự kiện chính trị và kinh 
tế. Tuy nhiên, tỷ giá biến động lớn sẽ ảnh hưởng 
tới lợi nhuận từ một số hoạt động kinh doanh có 
yếu tố nước ngoài của Tập đoàn như doanh thu 
quảng cáo, doanh thu từ việc bán bản quyền nội 

dung số, …

• Theo dõi sát biến động của các nhân tố chính có tác động lên tỷ 
giá: kinh tế, chính trị;
• Đa dạng các nguồn thu ngoại tệ; 
• Nghiên cứu và áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro như hợp 
đồng hoán đổi, hợp đồng mua bán ngoại tệ khi cần thiết.

Các rủi ro
Báo cáo quản trị rủi ro
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Tên rủi ro Nội dung Biện pháp quản trị

Rủi ro kinh 
doanh thông 

thường

Giãn cách xã hội kéo dài do đại dịch Covid-19 
ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến dòng tiền 

kinh doanh do khó khăn từ phía khách hàng, đối 
tác, doanh thu sụt giảm cùng với những rủi ro 

kinh doanh thông thường như nợ xấu mất kiểm 
soát, hàng tồn kho tăng cao hoặc bị đối tác 

chiếm dụng vốn.
Nguồn vốn huy động bị ảnh  hưởng do các quy 
định siết chặt trong cho vay của những tổ chức 

tín dụng.

• Đa dạng hóa nguồn vốn huy động;
• Cập nhật liên tục chính sách tín dụng, văn bản pháp luật mới liên 
quan đến hệ thống ngân hàng, các thông tin tín dụng để kịp thời 
điều chỉnh hoạt động huy động vốn;
• Tối ưu hóa việc lập và quản lý ngân sách bằng việc tuân thủ, cải 
tiến các quy trình, quy định nội bộ của Tập đoàn liên quan đến lập và 
quản lý ngân sách;
• Định kỳ, đánh giá uy tín và khả năng tài chính của đối tác để giảm 
thiểu rủi ro nợ xấu. Xây dựng chính sách quản lý công nợ.

Rủi ro lãi suất

Rủi ro thay đổi lãi suất sẽ làm gián đoạn hoạt 
động kinh doanh, lãi suất làm tăng chi phí 

vốn, ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh và lợi 
nhuận. 

Tập đoàn có rủi ro về lãi suất với các khoản vay 
từ các bên thứ ba (chi phí lãi vay chiếm tỷ trọng 
tương đối lớn trong chi phí hoạt động kinh do-

anh).

• Đa dạng hóa danh mục đầu tư; tập trung vào những loại tài sản có 
tính thanh khoản cao;
• Thường xuyên cập nhật thị trường tài chính tiền tệ để có những 
chiến lược phù hợp; và
• Xây dựng kế hoạch tài chính đề cao việc tối ưu hoá dòng tiền.

Các rủi ro
Báo cáo quản trị rủi ro
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Các rủi ro
Báo cáo quản trị rủi ro

Nhóm rủi ro về luật định

Tập đoàn cũng đã hướng sự quan tâm đến các vấn đề bảo vệ môi trường và tiết kiệm 

tài nguyên thông qua việc quản lý các rủi ro (nếu có) liên quan tới môi trường và phát 

triển bền vững. Các giải pháp cụ thể hiện nay tại Tập đoàn như: tuân thủ các quy định 

pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên; xây dựng hệ thống 

văn phòng làm việc thân thiện với môi trường; ứng dụng các công nghệ để giảm thiểu 

tiêu thụ năng lượng và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của nhân viên

Tên rủi ro Nội dung Biện pháp quản trị

Rủi ro tuân thủ 
pháp luật 

Các chính sách, quy định pháp luật thay đổi 
đặc biệt trong bối cảnh Covid-19 nếu không 

được nắm bắt, thực hiện kịp thời có thể gây ảnh 
hưởng  đến kế hoạch và hoạt động của Tập 

đoàn. Rủi ro hơn khi Tập đoàn hoàn toàn có ý 
thức tuân thủ pháp luật, nhưng vẫn xảy ra vi 

phạm ngoài mong muốn do không cẩn thận và 
mắc lỗi

Theo dõi sát các chính sách, định hướng của các cơ quan Nhà nước, 
chủ động trong việc nghiên cứu, đề xuất các cơ quan hữu quan 
hướng tới việc nâng cao vai trò của truyền thông trong thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế.

Các rủi ro
Báo cáo quản trị rủi ro
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Đặc thù hoạt động kinh doanh Cam kết

Công việc thực thi

Công việc thực thi

Tập đoàn Yeah1 có đặc thù hoạt động trong ngành truyền thông giải 
trí không tác động trực tiếp và mạnh mẽ như một số công ty trong 
ngành nghề trực tiếp khác. Tuy nhiên, ban lãnh đạo và tập thể thành 
viên Yeah1 luôn nhận thức rõ tầm quan trọng và coi trọng việc bảo 
vệ môi trường xuyên suốt trong các hoạt động của mình. Công ty 
luôn gắn kết tất cả các hoạt động dù là nhỏ nhất trong mỗi nhân viên, 
phòng ban, công việc… đến việc bảo vệ và xây dựng một môi trường 
tốt nhất cho xã hội.

• Cân nhắc không hợp tác hoặc ký kết, cung cấp dịch vụ với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào vi phạm pháp luật về môi trường 
hoặc bị lên án bởi xã hội trong công tác bảo vệ môi trường.

• Tổ chức kiểm soát tất cả các loại rác thải từ hoạt động kinh doanh.
• Rà soát, cắt giảm, tiết kiệm các tài nguyên đang sử dụng. Đặc biệt là nguồn tài nguyên không thể tái tạo.
• Đào tạo, tuyên truyền ý thức chấp hành bảo vệ và phát triển mỗi trường cho mỗi nhân viên.
• Định kỳ đánh giá hoạt động bảo vệ và xây dựng môi trường của các đơn vị thành viên. Tạo tinh thần thi đua thực hiện 

trong mỗi đơn vị.
• Tùy vào tình hình tài chính, xem xét tham gia tài trợ cho các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ và xây dựng môi trường.

Công ty cổ phần tập đoàn Yeah1 cam kết toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh.
• Tuân thủ tuyệt đối với yêu cầu của pháp luật, quy định pháp lý tại bất kỳ nơi mà có 

hoạt động kinh doanh bao gồm tại Việt Nam và trên thế giới.
• Tạo ra các sản phẩm nếu mang tính vật chất hoặc dùng vật chất lưu trữ thì tuyệt 

đối thân thiện với môi trường.
• Giảm thải và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường trong các hoạt động dù là nhỏ nhất.
• Tổ chức các hoạt động tham gia bảo vệ và xây dựng môi trường.

- Tạo ra các sản phẩm nếu mang tính vật chất hoặc dùng vật chất lưu trữ 
thì tuyệt đối thân thiện với môi trường.
- Giảm thải và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường trong các hoạt động dù 
là nhỏ nhất.
- Tổ chức các hoạt động tham gia bảo vệ và xây dựng môi trường.

Trách nhiệm về môi trường
Báo cáo Phát triển bền vững
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Định hướng và mục tiêu
Tập đoàn Yeah1 với triết lý kinh doanh cốt lõi là phụng sự cộng đồng. Định hướng 
trong các hoạt động xã hội là đồng hành, giúp đỡ cho các cá nhân, gia đình có tố 
chất, ước mơ vượt lên chính mình trong mọi hoàn cảnh khó khăn để phát triển lâu 
dài và bền vững theo phương châm giúp “cần câu” chứ không phải giúp “con cá”.
Chính sách xã hội của Yeah 1 có hiệu ứng lan tỏa giúp được nhiều đối tượng nhất 
và hiệu quả nhất. Chính sách xã hội của Yeah 1 có tiềm năng kết nối cộng đồng 
(không chỉ Yeah1) trong tương lai (các đối tác với Yeah1).
Chính sách xã hội của Yeah 1 bao gồm các hoạt động thiện nguyện nội bộ như là 
một phần xây dựng văn hóa “Yeah1 Give” và gắn kết nhân viên với nguồn kinh phí 
được trích từ tập đoàn và công đoàn bên cạnh các hoạt động đội nhóm theo của 
từng công ty. 
Chính sách xã hội của Yeah1 được phụ trách tổ chức bởi Y1VISION và các bộ phận 
hỗ trợ bao gồm hành chánh nhân sự, truyền thông, pháp lý.

Hoạt động 
Năm 2021 là một năm đặc biệt với thành phố Hồ Chí Minh khi dịch Covid-19 
bùng phát lần thứ 4 khiến thành phố nói chung và người dân nói riêng gặp khó 
khăn rất nhiều khi giãn cách xã hội trong 5 tháng liên tiếp.  Chưa bao giờ các hoạt 
động chia sẻ và thể hiện trách nhiệm xã hội được tập trung đẩy mạnh như thời 
điểm này.  

• Trách nhiệm xã hội với người lao động
Cùng cả nước chống dịch, Yeah1 nghiêm chỉnh thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, 
Thành phố  hướng dẫn người lao động tuân thủ các quy trình về sức khỏe và các 
quy định khác của Bộ Y tế. Nhiều cơ chế khác nhau được áp dụng như làm việc tại 
nhà, thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế đi lại, áp dụng nghỉ phép có lương, chế 
độ ốm đau cho người lao động, đặc biệt là chế độ và sự đồng hành với F0  cùng 
với các quyền lợi chăm sóc sức khỏe và các chương trình cứu trợ khác...

Trách nhiệm về  xã hội
Báo cáo Phát triển bền vững
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- 

• Trách nhiệm với cộng đồng
- Xây dựng thành công nền tảng công nghệ An sinh xã hội đầu tiên, kết nối 
toàn bộ hệ thống an sinh xã hội của 22 Quận, Huyện, Thành phố Thủ Đức và 
312 Xã, Phường, Thị trấn. Hệ thống nền tảng này khi đi vào hoạt động đã giúp 
cho việc cứu trợ hàng triệu túi an sinh cho người dân được kịp thời. 
- Vận hành hệ thống nền tảng An sinh phục vụ cho công tác phát tiền hỗ trợ 
đợt 3 cho 7,3 triệu người dân thành phố với tổng kinh phí lên tới 7.300 tỷ 
đồng. Đóng góp vào sự thành công chung trong công tác chăm lo an sinh xã 
hội cho người dân được nhanh chóng và đúng người đúng đối tượng. 
- Tổ chức thực hiện các chương trình khác nhằm hỗ trợ đến người dân trong 
đợt dịch như “San sẻ yêu thương – chung tay vượt qua đại dịch”, trợ giá 50% 
hàng tiêu dùng thiết yếu; “Thành phố Nghĩa tình - Kết nối yêu thương”, hỗ trợ 
túi nghĩa tình, chi phí sinh hoạt cho người dân khó khăn chịu ảnh hưởng bởi 
Covid-19. từ những ngày đầu khi dịch bùng phát. 

- Tôn vinh câu chuyện đẹp, phát hành các bản tin, video cổ động, cảnh giác 
mùa dịch, cổ vũ tuyến đầu … là những chủ đề chính được xuất bản trên hệ 
thống nền tảng đa kênh của Tập đoàn Yeah1. Hơn 150 ngàn nội dung tích 
cực truyền thông phòng, chống dịch đã đạt hơn 1 tỷ 500 lượt xem, hơn 2 tỷ 
lượt tiếp cận, gần 50 triệu lượt tương tác. 
- Tham gia hỗ trợ sản xuất chương trình “Dân hỏi – Thành Phố trả lời” với Cục 
Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin Truyền thông và 
Sở Thông tin Truyền Thông TP.HCM. 21 số phát sóng Dân hỏi – Thành phố 
trả lời đã đạt hơn 10 triệu 753 ngàn lượt xem, 172 ngàn lượt người xem trực 
tiếp chương trình là con số cao nhất, các video clip phái sinh đã đạt hơn 55 
triệu lượt tiếp cận. Chương trình đã nhận được Giải nhì – giải thưởng Sáng tạo 
Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. 

Trách nhiệm về xã hội
Báo cáo Phát triển bền vững
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Trách nhiệm với cộng đồng
Nhân viên đóng góp 1, Tập đoàn đóng góp 1 (Ví dụ: Trong một chương trình 
xã hội, nếu toàn thể nhân viên Tập đoàn đóng góp được 50 triệu đồng, Tập 
đoàn sẽ đóng góp 50 triệu đồng).
Nhân viên được khuyến khích dành thời gian 3 giờ /năm để tham gia các hoạt 
động thiện nguyện và ghi nhận thành tích đánh giá cuối năm.
Khuyến khích, hỗ trợ nhân viên tham gia vào các dự án để phát triển các kỹ 
năng lãnh đạo, lập kế hoạch, truyền thông, hoạt động đội nhóm, giao tiếp 
theo định hướng của công ty. Cách vận hành

Kế hoạch dự án hàng năm với nhiều chương trình xã hội (*) theo các bước sau:
• Định hướng hoạt động;
• Khảo sát tính hiệu quả;
• Lên kế hoạch, nguồn lực và chi phí thực hiện;
• Kế hoạch truyền thông ngắn hạn, dài hạn
• Kế hoạch tìm kiếm các đối tác đồng hành cùng định hướng, mục tiêu
• Đánh giá hiệu quả và cải thiện
(*) Các chương trình xã hội: sách, học bổng học giỏi, tư duy thoát nghèo, xây 
cầu, xây nhà, kênh tiếp nhận, …
Chúng ta đang ở trong giai đoạn có những sự phát triển đáng kể về kinh tế, 
cùng với các tiến bộ vượt bậc về khoa học kỹ thuật công nghệ, chuyển biến 
mạnh mẽ về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Điều này là cơ hội nhưng cũng 
là thách thức cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Đối mặt với những thách thức đó, 
doanh nghiệp đặt mục tiêu Phát triển bền vững là mục tiêu phát triển trọng 
tâm. Tập đoàn Yeah1 luôn kiên định và nhất quán với các chiến lược và mục 
tiêu đã đề ra, lồng ghép và tích hợp các khía cạnh phát triển bền vững trong 
tổng thể hoạt động và đảm bảo nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh ng-
hiệp. Tập đoàn cam kết tiếp tục đầu tư và không ngừng nỗ lực tạo lập và chia 
sẻ các giá trị bền vững, đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng toàn diện 
của đất nước.

Trách nhiệm về  xã hội
Báo cáo Phát triển bền vững
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Cơ hội
Báo cáo Phát triển bền vững

Chúng ta đang ở trong giai đoạn có những sự phát triển đáng kể về kinh tế, cùng với các tiến bộ vượt bậc về 
khoa học kỹ thuật công nghệ, chuyển biến mạnh mẽ về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Điều này là cơ hội 
nhưng cũng là thách thức cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Đối mặt với những thách thức đó, doanh nghiệp đặt 
mục tiêu Phát triển bền vững là mục tiêu phát triển trọng tâm. Tập đoàn Yeah1 luôn kiên định và nhất quán 
với các chiến lược và mục tiêu đã đề ra, lồng ghép và tích hợp các khía cạnh phát triển bền vững trong tổng 
thể hoạt động và đảm bảo nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Tập đoàn cam kết tiếp tục đầu tư 
và không ngừng nỗ lực tạo lập và chia sẻ các giá trị bền vững, đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng toàn 
diện của đất nước.

Các cơ hội chính có thể được tính đến như sau:

Dân số thế giới dự báo sẽ tăng thêm 30%, tức 
là sẽ đạt đến con số khoảng 9 tỷ người vào năm 
2050. Với đà tăng trưởng này, doanh nghiệp sẽ 
có thêm nhiều khách hàng tiềm năng;

Facebook và Google (bao gồm: YouTube) vẫn 
đang dẫn đầu các nền tảng Mạng xã hội phổ 
biến tại Việt Nam và toàn cầu;

Quảng cáo số cũng đang ngày càng trở nên 
thiết yếu trong các chiến lược định vị và quảng 
bá thương hiệu; 

Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển 
của khoa học kỹ thuật công nghệ đang tạo ra 
nền tảng kỹ thuật số mới.

Người dùng Việt Nam nhận thức quảng cáo về 
các sản phẩm/dịch vụ chủ yếu qua Internet, xếp 
sau là qua truyền hình truyền thống và bảng 
hiệu ngoài trời;

Xu hướng phổ biến hóa và dịch chuyển từ 
máy tính sang các thiết bị di động thông 
minh;
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Thách thức
Báo cáo Phát triển bền vững

Trong giai đoạn phát triển này, các thách thức chính mà 
Tập đoàn cần quan tâm như sau:

• Biến đổi khí hậu, cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên 
nhiên, hay những hiện tượng khí hậu cực đoan, cụ 
thể như ô nhiễm môi trường nước, không khí, đất 
đai do tác động tiêu cực từ hoạt động sản xuất kinh 
doanh;

• Dịch bệnh hoành hành có thể tác động tiêu cực đến 
kinh doanh nếu không sớm được khắc phục (ví dụ 
dịch covid-19);

• Các phong trào Giảm thiểu khí thải carbon, Giờ trái 
đất… tạo nên hiệu ứng đến hầu hết dân số toàn 
cầu;

• Các vấn đề bất ổn chính trị tại nhiều quốc gia;
• Dân số bùng nổ, sự phân hoá về cơ cấu, gia tăng 

và có sự dịch chuyển giữa các nhóm dân số với 
nhìn nhận và tiếp cận công nghệ khác nhau tạo nên 
thách thức to lớn cho Tập đoàn;

• Các nền tảng phát triển về công nghệ thay đổi 
nhanh chóng; 

• Xu hướng chuyển dịch hình thức quảng cáo; 
• Luật An ninh mạng ra đời vào năm 2018 và có hiệu 

lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 sẽ có tác động đến 
hành vi người dùng trên các nền tảng xã hội. Điều 
đó sẽ ảnh hưởng một phần đến thị trường quảng 
cáo số của Tập đoàn tại Việt Nam.

Để giải quyết các thách thức nêu trên, các quốc gia phải 
xác định rõ định hướng và mục tiêu chiến lược quốc gia 
nhằm gắn kết nguồn lực để tạo ra bức tranh phát triển 
bền vững. Các doanh nghiệp cũng đánh giá kĩ lưỡng 
tác động trên tới doanh nghiệp mình và có chiến lược 
phát triển phù hợp. Tuy nhiên dù các chiến lược có khác 
nhau, tựu chung lại đó là đồng hành cùng Phát triển 
bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu.
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Chiến lược và định hướng phát triển bền vững giai đoạn 2021-2022
Báo cáo Phát triển bền vững

Với định hướng tập trung, chiến lược kinh doanh rõ ràng, cấu trúc 
tài chính vững chắc, quản trị rủi ro chặt chẽ, thượng tôn pháp luật, Tập đoàn 
Yeah1 sẽ tiếp tục đầu tư và không ngừng nỗ lực tạo lập và chia sẻ các giá trị bền 
vững, đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng toàn diện của đất nước. Tập đoàn biết 
rằng Phát triển bền vững là phải chú trọng phát triển các mục tiêu chính sau: tăng trưởng 
kinh tế, bảo vệ môi trường và công bằng xã hội.
Để thực hiện điều đó, Tập đoàn đảm bảo thực hiện các hành động cần thiết sau cho hoạt động 
Phát triển bền vững giai đoạn 2021-2023:

Hoạt động ưu tiên thực hiện ngay:

Chi phí và tái cấu trúc Tập đoàn:
Tái cấu trúc cơ cấu Tập đoàn nhằm kiểm soát chi phí, gia tăng hiệu quả kinh doanh;

Định hướng lại mảng truyền thông kỹ thuật số với tập trung vào các kênh O&O, cụ thể là sản 
xuất nội dung để phát triển trên nhiều nền tảng như Facebook, YouTube, Website;
Hoàn tất trích lập/xoá các khoản dự phòng còn tồn đọng.

Hoạt động lâu dài cần chú trọng thực hiện:
Áp dụng mô hình quản lý tiên tiến đặc biệt là chú trọng xây dựng hệ thống quản lý rủi 
ro, thu hút nhân sự cấp cao từ các tập đoàn lớn để củng cố sự tăng trưởng bền vững;
Liên tục hoàn thiện và cải tiến cơ cấu quản lý doanh nghiệp theo mô hình quản trị hiện 
đại để đảm bảo thực thi các mục tiêu về phát triển bền vững;
Có kế hoạch xem xét, đánh giá và củng cố toàn diện hiện trạng về các lĩnh vực mà Tập 
đoàn đang đầu tư để đảm bảo phát triển bền vững xuyên suốt toàn Tập đoàn;
Rà soát lại chính sách bảo vệ môi trường cập nhật theo tình hình hằng năm;
Rà soát các chính sách xã hội theo hướng thiết thực và gắn bó nhất với cộng động;
Đảm bảo các hoạt động của Tập đoàn đối với cộng đồng và các hoạt động hướng đến 
nhân viên đều gắn với định hướng bảo vệ môi trường và cam kết cao về công bằng xã hội.
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Chiến lược phát triển 2022-2024

Phát triển hệ sinh thái đa kênh lớn nhất Việt Nam
Chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Yeah1 vẫn thống nhất hướng đến việc xây dựng hệ sinh thái đa kênh lớn nhất tại Việt Nam, tập trung vào sản xuất, quản lý và tạo doanh thu từ nội 

dung để phân phối trên nhiều nền tảng trực tuyến và đẩy mạnh việc phát triển các nền tảng tự sở hữu và vận hành để trực tiếp khai thác tới người dùng.

Tập đoàn hướng đến việc phát triển thành một đơn vị cung cấp giải pháp toàn diện trong lĩnh vực truyền thông, với việc tư vấn chiến lược và triển khai chi tiết qua truyền hình, mạng xã 

hội, sự kiện và hình thức quảng cáo kỹ thuật số.

Đa dạng hóa cơ cấu doanh thu từ việc khai phá các mảng kinh doanh mới và gia tăng tỉ trọng doanh thu từ thị trường nước ngoài. 
Năm 2021, Yeah1 đã bước đầu xây dựng các Giá trị cốt lõi (“Core Value”) cho mảng kỹ thuật số là Nội dung, Nhà sáng tạo và Cộng đồng nhắm đến quản trị chất lượng nội dung, toàn 

quyền khai thác, giảm rủi ro liên quan đến các nội dung không lành mạnh hay bản quyền. Yeah1 cũng đã gặt hái được những thành tựu và tiếng vang tại thị trường người xem Việt Nam, 

định hướng mở rộng và thâm nhập sang người xem ở nước ngoài với chi phí mỗi nghìn lần hiển thị cao. 

Kiện toàn hệ thống quản trị và trở thành nơi hội tụ 
nhân tài
Bên cạnh việc xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá cá nhân gắn liền 

với tiêu chí của từng bộ phận, Tập đoàn đã và liên tục rà soát lại toàn diện 

năng lực của các vị trí chủ chốt (cán bộ quản lý trung, cao cấp) để giúp 

các nhân sự này có cái nhìn toàn diện và qua đó giúp họ bổ sung các điểm 

chưa hoàn thiện nhằm nâng cao năng lực quản lý. 

Tập đoàn đã tổ chức đào tạo trên diện rộng để nâng cao năng lực chuyên 

môn của tập thể nhân viên. Hoạt động đào tạo đã góp phần không nhỏ 

vào việc tăng chất lượng nguồn nhân lực của Tập đoàn. 

Hoạt động đánh giá, đo lường và cải tiến quy trình ngày càng được chú 

trọng, giúp cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận và 

toàn Tập đoàn. Đây là hoạt động được duy trì thường xuyên trong quá 

trình hoạt động của Tập đoàn.

Hệ thống quản trị chất lượng đang từng bước được đẩy mạnh nhằm tăng 

khả năng kiểm soát và đảm bảo tính tuân thủ trong Tập đoàn về chính 

sách pháp luật hiện hành cũng như chính sách của đối tác.
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Hội đồng 
Quản trị

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống Chủ tịch
Ông Đào Phúc Trí Thành viên
Ông Don Di Lam Thành viên

Ông Nguyễn Ngọc Dũng Thành viên
Ông Trần Quốc Bảo Thành viên

Ông Lý Trường Chiến Thành viên
Ông Nguyễn Quang Vinh Thành viên (từ ngày 27 tháng 4 năm 2021)

Ông Hoàng Đức Trung Thành viên (đến ngày 16 tháng 2 năm 2022)
Ông Niraan De Silva Thành viên (đến ngày 27 tháng 4 năm 2021)

Ủy ban
kiểm toán

Ông Trần Quốc Bảo Trưởng ban
Ông Nguyễn Ngọc Dũng Thành viên

Ban Tổng 
Giám đốc 

Ông Đào Phúc Trí Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Vũ Nghị Phó Tổng Giám đốc 

Ông Nguyễn Quang Vinh Phó Tổng Giám đốc (từ ngày 1 tháng 4 năm 2021)
Ông Lê Minh Nhật Tín Phó Tổng Giám đốc (từ ngày 16 tháng 2 năm 2022)

Bà Nguyễn Đặng Quỳnh Anh Phó Tổng Giám đốc (đến ngày 16 tháng 2 năm 2022)
Ông Nguyễn Văn Cang Phó Tổng Giám đốc (đến ngày 31 tháng 3 năm 2021)

Ông Niraan De Silva Phó Tổng Giám đốc (đến ngày 29 tháng 1 năm 2021)
Ông Hồ Nam Đông Phó Tổng Giám đốc (đến ngày 21 tháng 1 năm 2021)

Ông Niraan De Silva Thành viên (đến ngày 27 tháng 4 năm 2021)

Người đại 
diện theo 
pháp luật

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống Chủ tịch

Ông Đào Phúc Trí Tổng Giám đốc

Trụ sở chính Số 191, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty kiểm 

toán Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Thông tin về doanh nghiệp
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0304592171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12 tháng 9 năm 

2006 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi gần nhất lần thứ 26 ngày 19 tháng 3 năm 2021.
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Trách nhiệm của ban tổng giám đốc đối với báo cáo tài chính hợp nhất
Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con (gọi chung là “Tập đoàn”) thể 

hiện trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ 

hợp nhất của năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên. Trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:         

• Chọn lựa các chính sách kế toán phù hợp và áp dụng một cách nhất quán;

• Thực hiện các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; và

• Lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở Tập đoàn hoạt động liên tục trừ khi giả định Tập đoàn hoạt động liên tục là không phù hợp.

Ban Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm bảo đảm rằng các sổ sách kế toán đúng đắn đã được thiết lập và duy trì để thể hiện tình hình tài chính của Tập đoàn với độ chính 

xác hợp lý tại mọi thời điểm và để làm cơ sở lập báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ theo chế độ kế toán được trình bày ở Thuyết minh 2 của báo cáo tài chính hợp nhất. Ban Tổng 

Giám đốc của Công ty cũng chịu trách nhiệm đối với việc bảo vệ các tài sản của Tập đoàn và thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn ngừa và phát hiện các gian lận hoặc nhầm lẫn.

Phê chuẩn báo cáo tài chính hợp nhất
Theo đây, chúng tôi phê chuẩn báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm từ trang 5 đến trang 63. Báo cáo tài chính hợp nhất này phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp 

nhất của Tập đoàn tại ngày tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu 

trên phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

TP. Hồ Chí Minh, nước CHXHCN Việt Nam

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

Báo cáo của ban Tổng Giám Đốc
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     Báo cáo kiểm toán độc lập 

Gửi các cổ đông của công ty cổ phần tập đoàn yeah1
Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) và các công ty con (sau đây gọi chung là “Tập đoàn”) được lập ngày 31 tháng 12 

năm 2021, và được Ban Tổng Giám đốc của Công ty phê chuẩn ngày 31 tháng 3 năm 2021. Báo cáo tài chính hợp nhất này bao gồm: bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 

2021, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, và thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm 

các chính sách kế toán chủ yếu từ trang 5 đến trang 63.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán 

Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần 

thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các 

chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo 

tài chính hợp nhất của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn 

dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán 

viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực 

tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán 

được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Báo cáo tài chính năm 2021
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Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, 

cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt 

Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. 

              Thay mặt và đại diện cho Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Mai Viết Hùng Trân Nguyễn Đức Anh

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:      Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:

0048-2018-006-1   4595-2018-006-1

Chữ ký được ủy quyền 

Số hiệu báo cáo kiểm toán: HCM12252

          TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2022
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Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) là một công ty cổ 

phần được thành lập tại nước CHXHCN Việt Nam theo Giấy Chứng 

nhận doanh nghiệp số 0304592171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12 tháng 9 năm 2006 và 

Giấy chứng nhận doanh nghiệp thay đổi gần nhất lần thứ 26 ngày 

19 tháng 3 năm 2021. Cố phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở 

Giao dịch Chứng khoán – Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 26 

tháng 6 năm 2018 theo Quyết định số 212/QĐ-SGDHCM do Giám

đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 

19 tháng 6 năm 2018 với mã giao dịch cổ phiếu là YEG. Hoạt động 

chính của Công ty và các công ty con (gọi chung là “Tập đoàn”) bao 

gồm quảng cáo, hoạt động sáng tác, nghệ thuật, giải trí; sản xuất 

và phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền 

hình, tổ chức, giới thiệu và xúc tiến thương mại, bán lẻ, dịch vụ công 

nghệ thông tin, hoạt động hậu kỳ, hoạt động viễn thông có dây và 

các hoạt động viễn thông khác. Chu kỳ sản xuất kinh doanh bình 

thường của Tập đoàn là 12 tháng. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, 

Tập đoàn có 359 nhân viên (tại ngày 31 tháng 12 năm 2020: 848 

nhân viên). Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Tập đoàn có 14 công 

ty con và 6 công ty liên kết (tại ngày 31 tháng 12 năm 2020: 24 

công ty con và 6 công ty liên kết) được trình bày như sau:

     Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đặc điểm hoạt động của tập đoàn

Báo cáo tài chính năm 2021

(*) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Công ty vẫn đang trong quá trình góp vốn thêm theo
vốn điều lệ tại các công ty con này.
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Các chính sách kế toán chủ yếu 

Cơ sở của việc lập báo cáo tài chính hợp nhất 

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế 

toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày 

báo cáo tài chính hợp nhất. Báo cáo tài chính hợp nhất được lập theo nguyên tắc giá gốc, 

ngoại trừ các khoản đầu tư vào công ty liên kết và hợp nhất kinh doanh như được trình bày 

tại Thuyết minh 2.5.

Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo không nhằm mục đích trình bày tình hình tài chính, kết 

quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ 

kế toán thường được chấp nhận ở các nước và các thể chế khác ngoài nước Việt Nam. Các 

nguyên tắc và thông lệ kế toán sử dụng tại nước Việt Nam có thể khác với các nguyên tắc và 

thông lệ kế toán tại các nước và các thể chế khác.

Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán và trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất là 

Đồng Việt Nam (“VND” hoặc “Đồng”).

Khi hợp nhất báo cáo tài chính hợp nhất, nếu báo cáo tài chính của các công ty con được lập 

bằng đồng tiền khác với đồng tiền trên báo cáo tài chính của Công ty, Công ty phải chuyển 

đổi báo cáo tài chính của các công ty con sang đồng tiền báo cáo của Công ty theo nguyên 

tắc sau:

• Tài sản, nợ phải trả, và lợi thế thương mại phát sinh khi mua công ty con ở nước ngoài 

được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế cuối kỳ;

• Giá trị tài sản thuần của công ty con do Công ty nắm giữ tại ngày mua được quy đổi 

theo tỷ giá ghi sổ tại ngày mua; LNST/(lỗ lũy kế) chưa phân phối phát sinh sau ngày mua 

công ty con được quy đổi bằng cách tính toán theo các khoản mục doanh thu, chi phí 

của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

• Cổ tức, lợi nhuận đã trả được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày trả cổ tức; 

• Các khoản mục thuộc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển 

tiền tệ được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch.

• Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty con 

được phản ánh lũy kế trong phần vốn chủ sở hữu của bảng cân đối kế toán hợp nhất. 

Phần chênh lệch tỷ giá hối đoái phân bổ cho Công ty được trình bày tại chỉ tiêu “Chênh 

lệch tỷ giá hối đoái”. Phần chênh lệch tỷ giá hối đoái phân bổ cho cổ đông không kiểm 

soát được trình bày trong chỉ tiêu “Lợi ích cổ đông không kiểm soát”. Chênh lệch tỷ giá 

hối đoái phát sinh liên quan đến việc quy đổi khoản lợi thế thương mại chưa phân bổ hết 

cuối kỳ được tính toàn bộ cho Công ty;

• Khi thanh lý công ty con, toàn bộ số chênh lệch tỷ giá hối đoái luỹ kế trên phần vốn chủ 

sở hữu của Bảng cân đối kế toán hợp nhất do chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty 

con đó sẽ được ghi nhận vào doanh thu tài chính hoặc chi phí tài chính cùng kỳ thanh 

lý công ty con.
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Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế áp dụng tại 

ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được ghi nhận là 

thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

Tài sản và nợ phải trả bằng tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày của bảng cân đối kế toán hợp 

nhất lần lượt được quy đổi theo tỷ giá mua và tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương mại 

nơi Tập đoàn thường xuyên có giao dịch áp dụng tại ngày bảng cân đối kế toán hợp nhất. 

Các khoản ngoại tệ gửi ngân hàng tại ngày của bảng cân đối kế toán được quy đổi theo tỷ 

giá mua của chính ngân hàng thương mại nơi Tập đoàn mở tài khoản ngoại tệ. Chênh lệch 

tỷ giá phát sinh từ việc quy đổi này được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

Cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính

 

• Công ty con

Công ty con là những doanh nghiệp mà Tập đoàn có quyền chi phối các chính sách tài chính 

và hoạt động của doanh nghiệp nhằm thu được lợi ích kinh tế từ các hoạt động của doanh 

nghiệp đó, thường đi kèm là việc nắm giữ hơn một nửa quyền biểu quyết. Sự tồn tại và tính 

hữu hiệu của quyền biểu quyết tiềm tàng đang được thực thi hoặc được chuyển đổi sẽ được 

xem xét khi đánh giá liệu Tập đoàn có quyền kiểm soát doanh nghiệp hay không. Công ty 

con được hợp nhất toàn bộ kể từ ngày quyền kiểm soát đã chuyển giao cho Tập đoàn. Việc 

hợp nhất chấm dứt kể từ lúc quyền kiểm soát không còn.

Phương pháp kế toán mua được Tập đoàn sử dụng để hạch toán việc mua công ty con. Chi 

phí mua được ghi nhận theo giá trị hợp lý của các tài sản đem trao đổi, công cụ vốn được 

phát hành và các khoản nợ phải trả đã phát sinh hoặc đã thừa nhận tại ngày diễn ra việc trao 

đổi, cộng với các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua. 

Các tài sản xác định được, nợ phải trả và những khoản nợ tiềm tàng đã được thừa nhận khi 

hợp nhất kinh doanh được xác định trước hết theo giá trị hợp lý tại ngày mua không kể đến 

lợi ích của cổ đông không kiểm soát. Khoản vượt trội giữa chi phí mua so với phần sở hữu của 

bên mua trong giá trị tài sản thuần được xem là lợi thế thương mại. Nếu phần sở hữu của bên 

mua trong giá trị hợp lý tài sản thuần lớn hơn chi phí mua, phần chênh lệch được ghi nhận 

ngay vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

Giao dịch, công nợ và các khoản lãi, các khoản lỗ chưa thực hiện phát sinh giữa các công ty 

trong cùng Tập đoàn được loại trừ khi hợp nhất.

Trong giao dịch hợp nhất kinh doanh qua nhiều giai đoạn, khi xác định lợi thế thương mại 

hoặc lãi từ giao dịch mua giá rẻ, giá phí khoản đầu tư vào công ty con được tính là tổng của 

giá phí tại ngày đạt được quyền kiểm soát công ty con cộng với giá phí của những lần trao 

đổi trước đã được đánh giá lại theo giá trị hợp lý tại ngày công ty mẹ kiểm soát công ty con.

Chính sách kế toán của công ty con cũng thay đổi nếu cần thiết để đảm bảo sự nhất quán 

với chính sách kế toán đang được Tập đoàn áp dụng.

Báo cáo tài chính của các công ty trong Tập đoàn sử dụng để hợp nhất phải được lập cho 

cùng một kỳ kế toán. Nếu ngày kết thúc kỳ kế toán khác nhau, thời gian chênh lệch không 

vượt quá 3 tháng. Báo cáo tài chính sử dụng để hợp nhất phải được điều chỉnh cho ảnh 

hưởng của những giao dịch và sự kiện quan trọng xảy ra giữa ngày kết thúc kỳ kế toán của 

các công ty và ngày kết thúc kỳ kế toán của Tập đoàn. Độ dài của kỳ báo cáo và sự khác 

nhau về thời điểm lập báo cáo tài chính phải được thống nhất qua các kỳ.
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•  Nghiệp vụ và lợi ích của cổ đông không kiểm soát

Công ty con là những doanh nghiệp mà Tập đoàn có quyền chi phối các chính sách tài chính 

và hoạt động của doanh nghiệp nhằm thu được lợi ích kinh tế từ các hoạt động của doanh 

nghiệp đó, thường đi kèm là việc nắm giữ hơn một nửa quyền biểu quyết. Sự tồn tại và tính 

hữu hiệu của quyền biểu quyết tiềm tàng đang được thực thi hoặc được chuyển đổi sẽ được 

xem xét khi đánh giá liệu Tập đoàn có quyền kiểm soát doanh nghiệp hay không. Công ty 

con được hợp nhất toàn bộ kể từ ngày quyền kiểm soát đã chuyển giao cho Tập đoàn. Việc 

hợp nhất chấm dứt kể từ lúc quyền kiểm soát không còn.

Tập đoàn áp dụng chính sách cho các nghiệp vụ đối với cổ đông không kiểm soát giống như 

nghiệp vụ với các bên không thuộc Tập đoàn. 

Lợi ích cổ đông không kiểm soát được xác định theo tỷ lệ phần sở hữu của cổ đông không 

kiểm soát trong tài sản thuần của đơn vị bị mua lại tại ngày mua. 

Việc thoái vốn của những giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn trong công ty con 

mà không dẫn đến mất quyền kiểm soát được kế toán tương tự như các giao dịch vốn chủ sở 

hữu. Chênh lệch giữa giá trị thay đổi phần sở hữu của Tập đoàn trong tài sản thuần của công 

ty con và số chi hoặc thu từ việc thoái vốn tại công ty con được ghi nhận vào lợi nhuận sau 

thuế chưa phân phối thuộc vốn chủ sở hữu. 

Những giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn trong công ty con dẫn đến việc mất 

quyền kiểm soát đối với công ty con, thì chênh lệch giữa giá trị thay đổi phần sở hữu của 

Tập đoàn trong tài sản thuần của công ty con và số chi hoặc thu từ việc thoái vốn tại công 

ty con được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. Phần sở hữu còn 

lại trong công ty này sẽ được hạch toán như một khoản đầu tư tài chính thông thường hoặc 

kế toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu kể từ khi công ty mẹ không còn nắm quyền kiểm 

soát công ty con.

• Công ty liên kết

Công ty liên kết là tất cả các công ty trong đó Tập đoàn có ảnh hưởng đáng kể nhưng không 

phải kiểm soát, thường được thể hiện thông qua việc nắm giữ từ 20% đến 50% quyền biểu 

quyết ở công ty đó. Các khoản đầu tư vào công ty liên kết được hạch toán theo phương pháp 

vốn chủ sở hữu và được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Khoản đầu tư của Tập đoàn vào 

công ty liên kết bao gồm lợi thế thương mại phát sinh khi đầu tư, trừ đi những khoản giảm 

giá tài sản lũy kế.

Lợi nhuận của Tập đoàn được chia sau khi đầu tư vào các công ty liên kết sẽ được ghi nhận 

vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. Các khoản thay đổi lũy kế sau khi đầu 

tư vào các công ty liên kết được điều chỉnh vào giá trị ghi sổ của khoản đầu tư. Khi phần lỗ 

trong liên kết bằng hoặc vượt quá lợi ích của Tập đoàn trong công ty liên kết, Tập đoàn sẽ 

không ghi nhận khoản lỗ vượt đó trừ khi đã phát sinh nghĩa vụ hoặc đã thanh toán hộ cho 

các công ty liên kết.

Các chính sách kế toán của các bên liên kết được thay đổi khi cần thiết để đảm bảo sự nhất 

quán với chính sách kế toán mà Tập đoàn áp dụng.

Các khoản lãi hay lỗ chưa thực hiện từ các giao dịch nội bộ giữa Tập đoàn với các bên liên 

kết sẽ được loại trừ tới mức tương ứng với phần lợi ích của Tập đoàn trong các bên liên kết 

theo quy định kế toán hiện hành. 
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•  Lợi thế thương mại 

Lợi thế thương mại là phần phụ trội giữa mức giá phí hợp nhất kinh doanh so với phần lợi ích 

của Tập đoàn trong tổng giá trị hợp lý của tài sản thuần của công ty con hay công ty liên kết 

tại ngày thực hiện nghiệp vụ đầu tư. Lợi thế thương mại có được từ việc mua công ty con 

được coi là một loại tài sản, được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng trên thời 

gian hữu dụng ước tính của lợi thế thương mại đó nhưng không quá 10 năm.

Lợi thế thương mại có được từ việc mua khoản đầu tư vào công ty liên kết được tính vào giá 

trị ghi sổ của khoản đầu tư tại thời điểm mua. Tập đoàn không phân bổ dần khoản lợi thế 

thương mại này.

Khi bán khoản đầu tư vào công ty con hoặc công ty liên kết, giá trị còn lại của khoản lợi thế 

thương mại chưa khấu hao hết được tính vào khoản lãi/lỗ do nghiệp vụ nhượng bán công ty 

tương ứng.

Lợi thế thương mại được ghi nhận theo giá vốn trừ khấu hao lũy kế và được đánh giá tổn thất 

lợi thế thương mại định kỳ hàng năm. Nếu có bằng chứng cho thấy phần giá trị lợi thế thương 

mại bị tổn thất lớn hơn số phân bổ hàng năm thì phân bổ theo số lợi thế thương mại bị tổn 

thất ngay trong năm phát sinh.

• Tiền

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ và tiền gửi ngân hàng.

• Các khoản phải thu

Các khoản phải thu thể hiện giá trị ghi sổ của các khoản phải thu khách hàng gồm các khoản 

phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; 

và các khoản phải thu khác không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch bán 

hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi được lập cho từng 

khoản phải thu căn cứ vào thời gian quá hạn trả nợ gốc theo cam kết nợ ban đầu (không tính 

đến việc gia hạn nợ giữa các bên), hoặc căn cứ vào mức tổn thất dự kiến có thể xảy ra. Các 

khoản phải thu được xác định là không thể thu hồi sẽ được xóa sổ.

Các khoản phải thu được phân loại ngắn hạn và dài hạn trên bảng cân đối kế toán hợp nhất 

căn cứ theo kỳ hạn còn lại của các khoản phải thu tại ngày của bảng cân đối kế toán hợp 

nhất tới ngày đến hạn thu hồi.

• Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được thể hiện theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện 

được. Giá gốc được xác định trên cơ sở thực tế đích danh và bao gồm tất cả các chi phí mua, 

chi phí chế biến và các chi phí khác có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.  

Trong trường hợp các sản phẩm được sản xuất, giá gốc bao gồm tất cả các chi phí trực tiếp 

và chi phí sản xuất chung dựa trên mức độ hoạt động bình thường. Giá trị thuần có thể thực 

hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ kinh doanh bình thường trừ chi phí 

ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ.

Tập đoàn áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

Dự phòng được lập cho hàng tồn kho bị lỗi thời, chậm lưu chuyển và bị hỏng. Chênh lệch 

giữa khoản dự phòng phải lập ở cuối kỳ kế toán này và khoản dự phòng đã lập ở cuối kỳ kế 

toán trước được ghi nhận tăng hoặc giảm giá vốn hàng bán trong năm.
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• Đầu tư tài chính

(a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các khoản đầu tư mà Tập đoàn có ý định và 

có khả năng giữ đến ngày đáo hạn.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ 

hạn. Các khoản đầu tư này ban đầu được ghi nhận theo giá gốc. Sau đó, Ban Tổng Giám 

đốc thực hiện việc rà soát đối với tất cả các khoản đầu tư để ghi nhận dự phòng vào cuối kỳ 

kế toán.

Dự phòng giảm giá đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được lập trên cơ sở có bằng chứng 

chắc chắn cho thấy một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư có thể không thu hồi được.

Chênh lệch giữa khoản dự phòng lập ở cuối kỳ kế toán này và khoản dự phòng đã lập ở cuối 

kỳ kế toán trước được ghi nhận tăng hoặc giảm chi phí tài chính trong năm. Khoản dự phòng 

được hoàn nhập không vượt quá giá trị ghi sổ ban đầu.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được phân loại ngắn hạn và dài hạn trên bảng 

cân đối kế toán hợp nhất căn cứ theo kỳ hạn còn lại của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày 

đáo hạn tại ngày của bảng cân đối kế toán hợp nhất đến ngày đáo hạn.

(b) Đầu tư vào công ty liên kết

Đầu tư vào công ty liên kết được trình bày theo phương pháp vốn chủ sở hữu trong báo cáo 

tài chính hợp nhất (Thuyết minh 2.5).

(c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác là các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác nhưng 

không có quyền kiểm soát hoặc đồng kiểm soát, không có ảnh hưởng đáng kể đối với bên 

được đầu tư. Các khoản đầu tư này được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Sau đó, Ban Tổng 

Giám đốc thực hiện việc rà soát đối với tất cả các khoản đầu tư để ghi nhận dự phòng vào 

cuối kỳ kế toán.
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• Đầu tư tài chính

(a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các khoản đầu tư mà Tập đoàn có ý định và 

có khả năng giữ đến ngày đáo hạn.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ 

hạn. Các khoản đầu tư này ban đầu được ghi nhận theo giá gốc. Sau đó, Ban Tổng Giám 

đốc thực hiện việc rà soát đối với tất cả các khoản đầu tư để ghi nhận dự phòng vào cuối kỳ 

kế toán.

Dự phòng giảm giá đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được lập trên cơ sở có bằng chứng 

chắc chắn cho thấy một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư có thể không thu hồi được.

Chênh lệch giữa khoản dự phòng lập ở cuối kỳ kế toán này và khoản dự phòng đã lập ở cuối 

kỳ kế toán trước được ghi nhận tăng hoặc giảm chi phí tài chính trong năm. Khoản dự phòng 

được hoàn nhập không vượt quá giá trị ghi sổ ban đầu.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được phân loại ngắn hạn và dài hạn trên bảng 

cân đối kế toán hợp nhất căn cứ theo kỳ hạn còn lại của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày 

đáo hạn tại ngày của bảng cân đối kế toán hợp nhất đến ngày đáo hạn.

(b) Đầu tư vào công ty liên kết

Đầu tư vào công ty liên kết được trình bày theo phương pháp vốn chủ sở hữu trong báo cáo 

tài chính hợp nhất (Thuyết minh 2.5).

(c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác là các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác nhưng 

không có quyền kiểm soát hoặc đồng kiểm soát, không có ảnh hưởng đáng kể đối với bên 

được đầu tư. Các khoản đầu tư này được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Sau đó, Ban Tổng 

Giám đốc thực hiện việc rà soát đối với tất cả các khoản đầu tư để ghi nhận dự phòng vào 

cuối kỳ kế toán.

Dự phòng giảm giá đầu tư vào đơn vị khác được lập vào cuối kỳ kế toán khi có sự giảm giá trị 

của các khoản đầu tư, ngoại trừ các khoản lỗ mà Ban Tổng Giám đốc đã dự đoán khi đầu tư. 

Chênh lệch giữa khoản dự phòng lập ở cuối kỳ kế toán này và khoản dự phòng đã lập ở cuối 

kỳ kế toán trước được ghi nhận tăng hoặc giảm chi phí tài chính trong năm. Khoản dự phòng 

được hoàn nhập không vượt quá giá trị ghi sổ ban đầu.
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• Cho vay

Cho vay là các khoản cho vay với mục đích thu lãi hàng kỳ theo khế ước giữa các bên nhưng 

không được giao dịch mua, bán trên thị trường như chứng khoán. 

Cho vay được ghi nhận theo giá gốc. Sau đó, Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc rà soát đối 

với tất cả các khoản còn chưa thu để ghi nhận dự phòng các khoản cho vay khó đòi vào cuối 

kỳ kế toán. 

Dự phòng các khoản cho vay khó đòi được lập cho từng khoản cho vay căn cứ vào thời gian 

quá hạn trả nợ gốc theo cam kết nợ ban đầu (không tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên), 

hoặc căn cứ vào mức tổn thất dự kiến có thể xảy ra. Chênh lệch giữa khoản dự phòng lập ở 

cuối kỳ kế toán này và khoản dự phòng đã lập ở cuối kỳ kế toán trước được ghi nhận tăng 

hoặc giảm chi phí tài chính trong kỳ. Khoản dự phòng được hoàn nhập không vượt quá giá 

trị ghi sổ ban đầu.

Cho vay được phân loại ngắn hạn và dài hạn trên bảng cân đối kế toán hợp nhất căn cứ theo 

kỳ hạn còn lại của các khoản cho vay tại ngày của bảng cân đối kế toán hợp nhất đến ngày 

tới hạn thu hồi.

• Tài sản cố định (“TSCĐ”)

TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình

TSCĐ được phản ánh theo nguyên giá trừ khấu hao lũy kế. Nguyên giá bao gồm các chi phí 

liên quan trực tiếp đến việc có được TSCĐ ở trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát 

sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá TSCĐ nếu các chi phí này chắc 

chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí phát sinh 

không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí sản xuất kinh doanh trong năm.

• Tài sản cố định (“TSCĐ”)

TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình

TSCĐ được phản ánh theo nguyên giá trừ khấu hao lũy kế. Nguyên giá bao gồm các chi phí 

liên quan trực tiếp đến việc có được TSCĐ ở trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát 

sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá TSCĐ nếu các chi phí này chắc 

chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí phát sinh 

không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí sản xuất kinh doanh trong năm.

Khấu hao 

TSCĐ được khấu hao theo phương pháp đường thẳng để giảm dần nguyên giá tài sản trong 

suốt thời gian hữu dụng ước tính hoặc theo thời hạn của dự án nếu ngắn hơn. Các tỷ lệ khấu 

hao chủ yếu hàng năm của các loại tài sản như sau:

 

Máy móc thiết bị   10% – 20%/năm 

Phương tiện vận tải  10% – 33%/năm

Thiết bị quản lý   10% – 17%/năm

Phần mềm máy tính  2% – 10%/năm

Nhãn hiệu, tên thương mại  2% – 10%/năm

TSCĐ khác   10% – 20%/năm

Quyền sử dụng đất bao gồm quyền sử dụng đất nhận chuyển nhượng hợp pháp. Quyền sử 

dụng đất không có thời hạn được ghi nhận theo nguyên giá và không khấu hao.

Thanh lý 

Lãi hoặc lỗ phát sinh do thanh lý, nhượng bán TSCĐ được xác định bằng số chênh lệch giữa 

số tiền thu thuần do thanh lý với giá trị còn lại của TSCĐ và được ghi nhận là thu nhập hoặc 

chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. 
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Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang thể hiện giá trị của các tài sản trong quá trình lắp đặt hoặc 

xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê hoặc quản trị, hoặc cho bất kì mục đích nào 

khác, được ghi nhận theo giá gốc, bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng mới hoặc 

sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình. Khấu hao của những tài sản 

này, cũng giống như các loại TSCĐ khác, sẽ bắt đầu được trích khi tài sản đã sẵn sàng cho 

mục đích sử dụng.

• Thuê tài sản

Thuê hoạt động là loại hình thuê TSCĐ mà phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu 

của tài sản thuộc về bên cho thuê. Khoản thanh toán dưới hình thức thuê hoạt động được 

hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất theo phương pháp đường 

thẳng dựa trên thời hạn thuê hoạt động.

• Chi phí trả trước  

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí trả trước ngắn hạn hoặc chi phí trả trước dài hạn trên 

bảng cân đối kế toán hợp nhất. Các khoản chi phí trả trước này được ghi nhận theo giá gốc 

và được phân bổ theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính.

• Nợ phải trả

Các khoản nợ phải trả được phân loại dựa vào tính chất bao gồm: 

- Phải trả người bán gồm các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao 

dịch mua hàng hóa và dịch vụ; và

- Phải trả khác gồm các khoản phải trả không có tính thương mại và không liên quan đến 

giao dịch mua hàng hóa và dịch vụ.

Các khoản nợ phải trả được phân loại ngắn hạn và dài hạn trên bảng cân đối kế toán hợp 

nhất căn cứ theo kỳ hạn còn lại của các khoản phải trả tại ngày của bảng cân đối kế toán hợp 

nhất tới ngày đến hạn thanh toán.

• Vay

Vay bao gồm các khoản tiền vay từ các ngân hàng và các bên thứ ba.

Các khoản vay được phân loại ngắn hạn và dài hạn trên bảng cân đối kế toán hợp nhất căn 

cứ theo kỳ hạn còn lại của các khoản vay tại ngày của bảng cân đối kế toán hợp nhất tới ngày 

đến hạn thanh toán.

Chi phí đi vay được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khi phát 

sinh.

• Chi phí phải trả

Chi phí phải trả bao gồm các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người 

bán trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài 

liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh của năm báo cáo. 
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•  Các khoản dự phòng

Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Tập đoàn có nghĩa vụ nợ hiện tại, pháp lý hoặc liên 

đới, phát sinh từ các sự kiện đã xảy ra; việc thanh toán nghĩa vụ nợ có thể sẽ dẫn đến sự giảm 

sút về những lợi ích kinh tế và giá trị của nghĩa vụ nợ đó được ước tính một cách đáng tin cậy. 

Dự phòng không được ghi nhận cho các khoản lỗ hoạt động trong tương lai.

Dự phòng được tính trên cơ sở các khoản chi phí dự tính phải thanh toán nghĩa vụ nợ. Nếu 

ảnh hưởng về giá trị thời gian của tiền là trọng yếu thì dự phòng được tính trên cơ sở giá trị 

hiện tại với tỷ lệ chiết khấu trước thuế và phản ánh những đánh giá trên thị trường hiện tại về 

giá trị thời gian của tiền và rủi ro cụ thể của khoản nợ đó. Giá trị tăng lên do ảnh hưởng của 

yếu tố thời gian được ghi nhận là chi phí tài chính. Chênh lệch giữa khoản dự lập ở cuối kỳ kế 

toán này và khoản dự phòng đã lập chưa sử dụng ở cuối kỳ kế toán trước được ghi nhận tăng 

hoặc giảm chi phí sản xuất kinh doanh trong năm.

• Vốn chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực tế góp của các cổ đông và được phản 

ánh theo mệnh giá của cổ phiếu.

Thặng dư vốn cổ phần là khoản chênh lệch giữa vốn góp theo mệnh giá cổ phiếu với giá 

thực tế phát hành cổ phiếu; chênh lệch giữa giá mua lại cổ phiếu quỹ và giá tái phát hành 

cổ phiếu quỹ.

LNST chưa phân phối/(lỗ lũy kế) phản ánh kết quả kinh doanh sau thuế TNDN của Tập đoàn 

tại thời điểm báo cáo.

• Phân chia lợi nhuận 

Cổ tức của Công ty được ghi nhận là một khoản phải trả trong báo cáo tài chính hợp nhất của 

kỳ kế toán mà cổ tức được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông.

LNST TNDN có thể được chia cho các cổ đông sau khi được Đại hội đồng Cổ đông phê 

duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ theo điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật 

Việt Nam.

Tập đoàn trích lập quỹ sau:

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 

   Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích lập từ LNST của Tập đoàn và được các cổ đông phê 

duyệt tại Đại hội đồng Cổ đông. Quỹ được trình bày là một khoản phải trả trên bảng cân đối 

kế toán hợp nhất. Quỹ này được trích lập nhằm chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và khen 

thưởng cán bộ, công nhân viên.
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• Ghi nhận doanh thu

a) Doanh thu bán hàng  

Doanh thu bán hàng được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 

khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:

• Tập đoàn đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm 

hoặc hàng hóa cho người mua;

• Tập đoàn không còn nắm giữ quyền quản lý sản phẩm hoặc hàng hóa như người sở hữu 

sản phẩm hoặc hàng hóa, hoặc quyền kiểm soát sản phẩm hoặc hàng hóa;

• Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

• Tập đoàn sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và

• Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

• Doanh thu không được ghi nhận khi có yếu tố không chắc chắn mang tính trọng yếu về 

khả năng thu được tiền bán hàng hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.

Doanh thu được ghi nhận phù hợp với bản chất hơn hình thức và được phân bổ theo nghĩa 

vụ cung ứng sản phẩm hoặc hàng hóa. Trường hợp Tập đoàn dùng sản phẩm, hàng hóa để 

khuyến mãi cho khách hàng kèm theo điều kiện mua hàng của Tập đoàn thì Tập đoàn phân 

bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả hàng khuyến mãi và giá trị hàng khuyến mãi 

được tính vào giá vốn hàng bán trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

 b) Doanh thu cung cấp dịch vụ  

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

hợp nhất  khi dịch vụ đã được cung cấp, bằng cách tính mức độ hoàn thành của từng giao 

dịch, dựa trên cơ sở đánh giá tỉ lệ dịch vụ đã cung cấp so với tổng khối lượng dịch vụ phải 

cung cấp. Doanh thu cung cấp dịch vụ chỉ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn bốn (4) 

điều kiện sau: 

Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày của bảng cân đối kế toán hợp nhất; và

Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp 

dịch vụ đó.

c) Thu nhập lãi

Thu nhập lãi được ghi nhận khi được hưởng. 

d) Thu nhập từ cổ tức

Thu nhập cổ tức được ghi nhận khi Tập đoàn xác lập quyền nhận cổ tức từ các đơn vị đầu tư.
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• Khoản giảm trừ doanh thu

Khoản giảm trừ doanh thu bao gồm chiết khấu thương mại. Khoản giảm trừ doanh thu phát 

sinh cùng kỳ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được ghi nhận điều chỉnh giảm doanh 

thu kỳ phát sinh. 

Khoản giảm trừ doanh thu đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ, phát sinh 

sau ngày của bảng cân đối kế toán hợp nhất nhưng trước thời điểm phát hành báo cáo tài 

chính hợp nhất được ghi nhận điều chỉnh giảm doanh thu của kỳ lập báo cáo.

• Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp

Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp là tổng chi phí phát sinh của thành phẩm, hàng hóa, 

vật tư xuất bán và dịch vụ cung cấp cho khách hàng trong năm, được ghi nhận theo nguyên 

tắc phù hợp với doanh thu và nguyên tắc thận trọng.

• Chi phí tài chính

Chi phí tài chính phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính phát sinh trong năm chủ 

yếu bao gồm chi phí lãi vay, dự phòng giảm giá các khoản đầu tư, chiết khấu thanh toán và 

lỗ tỷ giá hối đoái.

• Chi phí bán hàng

Chi phí bán hàng phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng 

hóa và cung cấp dịch vụ.

• Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí quản lý doanh nghiệp phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình quản lý 

chung của Tập đoàn.

• Thuế TNDN hiện hành và thuế TNDN hoãn lại

Thuế TNDN bao gồm toàn bộ số thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế TNDN. Chi phí 

thuế TNDN bao gồm chi phí thuế TNDN hiện hành và chi phí thuế TNDN hoãn lại. 

Thuế TNDN hiện hành là số thuế TNDN phải nộp hoặc thu hồi được tính trên thu nhập chịu 

thuế theo thuế suất thuế TNDN của năm hiện hành. Thuế TNDN hiện hành và thuế TNDN 

hoãn lại được ghi nhận là thu nhập hay chi phí khi xác định lợi nhuận hoặc lỗ của kỳ phát sinh, 

ngoại trừ trường hợp thuế thu nhập phát sinh từ một giao dịch hoặc sự kiện được ghi nhận 

trực tiếp vào vốn chủ sở hữu trong cùng kỳ hay một kỳ khác. 

Thuế TNDN hoãn lại được tính đầy đủ, sử dụng phương thức công nợ, tính trên các khoản 

chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả trên báo cáo 

tài chính hợp nhất và cơ sở tính thuế TNDN của các khoản mục này. Thuế TNDN hoãn lại 

không được ghi nhận khi nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ ghi nhận ban đầu 

của một tài sản hay nợ phải trả của một giao dịch mà giao dịch này không phải là giao dịch 

sáp nhập doanh nghiệp, không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc lợi nhuận/lỗ tính 

thuế thu nhập tại thời điểm phát sinh giao dịch. Thuế TNDN hoãn lại được tính theo thuế 

suất dự tính được áp dụng trong niên độ mà tài sản được thu hồi hoặc khoản nợ phải trả 

được thanh toán dựa trên thuế suất đã ban hành hoặc xem như có hiệu lực tại ngày của bảng 

cân đối kế toán hợp nhất.

Tài sản thuế TNDN hoãn lại được ghi nhận khi có khả năng sẽ có lợi nhuận tính thuế TNDN 

trong tương lai để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ. 
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• Các bên liên quan

Các doanh nghiệp, các cá nhân, trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian, có 

quyền kiểm soát Tập đoàn hoặc chịu sự kiểm soát của Tập đoàn, hoặc cùng chung sự kiểm 

soát với Tập đoàn, bao gồm cả công ty mẹ, công ty con và công ty trong cùng Tập đoàn là 

các bên liên quan. Các bên liên kết, các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu 

quyết của Tập đoàn mà có ảnh hưởng đáng kể đối với Tập đoàn, những cá nhân quản lý chủ 

chốt bao gồm Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Tập đoàn, những thành viên 

mật thiết trong gia đình của các cá nhân này hoặc các bên liên kết này hoặc những công ty 

liên kết với các cá nhân này cũng được coi là bên liên quan.

Trong việc xem xét từng mối quan hệ của các bên liên quan, Tập đoàn căn cứ vào bản chất 

của mối quan hệ chứ không chỉ hình thức pháp lý của các quan hệ đó.

• Báo cáo bộ phận

Một bộ phận là một hợp phần có thể xác định riêng biệt của Tập đoàn tham gia vào việc bán 

hàng hoặc cung cấp các dịch vụ liên quan (bộ phận chia theo hoạt động kinh doanh), hoặc 

bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ trong một môi trường kinh tế cụ thể (bộ phận chia theo khu 

vực địa lý). Mỗi bộ phận này chịu rủi ro và thu được lợi ích khác biệt với các bộ phận khác. 

Báo cáo bộ phận cơ bản của Tập đoàn là dựa theo bộ phận chia theo hoạt động kinh doanh 

hoặc theo khu vực địa lý.

• Ước tính kế toán trọng yếu

Việc lập báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ 

Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình 

bày báo cáo tài chính hợp nhất yêu cầu Ban Tổng Giám đốc phải có những ước tính và giả 

định ảnh hưởng đến số liệu về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài 

sản tiềm tàng tại ngày kết thúc kỳ kế toán cũng như các số liệu về doanh thu và chi phí trong 

suốt năm tài chính. 

Các ước tính và giả định có ảnh hưởng trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm:

• Dự phòng đầu tư tài chính (Thuyết minh 5);

• Dự phòng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi (Thuyết minh 10);

• Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Thuyết minh 11);

• Thời gian hữu dụng ước tính của TSCĐ (Thuyết minh 13); và

• Ghi nhận thuế TNDN hoãn lại (Thuyết minh 22).

Các ước tính và giả định thường xuyên được đánh giá dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ và 

các yếu tố khác, bao gồm các giả định trong tương lai có ảnh hưởng trọng yếu tới báo cáo tài 

chính hợp nhất của Tập đoàn và được Ban Tổng Giám đốc đánh giá là hợp lý.
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Chuyển nhượng công ty con

•   Công ty Cổ phần Truyền thông On+

Trong năm 2021,Tập đoàn đã chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Truyền 

thông On+ với tổng giá trị chuyển nhượng 5.100.000.000 Đồng. 

• Công ty Yeah1 Network Pte. Ltd. và các công ty con 

Trong năm 2021, Tập đoàn đã chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Yeah1 Net-

work Pte. Ltd. với tổng giá trị chuyển nhượng là 10.000 Đô la Mỹ và ghi nhận khoản lãi 

12.761.355.777 Đồng vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất (Thuyết minh 

28). Cũng theo việc chuyển nhượng này, các công ty hiện đang có vốn góp của Công ty 

Yeah1 Network Pte. Ltd. sau đây không còn là các công ty con gián tiếp hoặc các khoản đầu 

tư góp vốn vào đơn vị khác của Tập đoàn:

- Công ty ScaleLab Pte. Ltd. ;

- Công ty Thoughtful Network Pte. Ltd. ;

- Công ty Yeah1 Network Hong Kong Limited ;

- Công y Springme Pte. Ltd. ; và

- Công ty Something Big Pte. Ltd.

• Công ty Netlink Online Corporation và Công ty TNHH Truyền thông Công nghệ 

Netlink Việt Nam

Trong năm 2021, Tập đoàn đã chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Netlink Online 

Corporation và Công ty TNHH Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam với tổng giá trị 

chuyển nhượng 270 tỷ Đồng, và ghi nhận khoản lãi 251.804.534.839 Đồng vào báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh hợp nhất (Thuyết minh 28).

• Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital và các công ty con 

Trong năm 2021, Tập đoàn đã chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Yeah1 

Edigital với tổng giá trị chuyển nhượng là 302.280.001.061 Đồng, và ghi nhận khoản lãi 

151.447.800.936 Đồng vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất (Thuyết minh 

28). Cũng theo việc chuyển nhượng này, các công ty hiện đang có phần vốn góp của Công 

ty Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital sau đây không còn là các công ty con gián tiếp của Tập 

đoàn : 

Công ty Cổ phần Yeah1 Publishing ; và

Công ty TNHH Trung tâm Nội Dung Số.

• Tiền

     2021    2020

      VND    VND

Tiền mặt     567.478.677  934.698.810

Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn  3.753.747.197  35.477.796.462  

     ───────────  ────────────

     4.321.225.874  36.412.495.272  

     ═══════════════════════
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Đầu tư tài chính

•   Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 

  2021      2020

 ────────────────    ────────────────

Giá gốc        Giá trị ghi sổ     Giá gốc VND  Giá trị ghi sổ VND

 

Tiền gửi ngân hàng (*)   

    

Ngân hàng TMCP Phát triển  -   -      1.850.000.000  1.850.000.000

Nhà Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Ngân hàng TMCP Phương Đông -   -      2.000.000.000  2.000.000.000

Ngân hàng TMCP Ngoại thương  4.900.000.000   4.900.000.000     18.900.000.000 18.900.000.000

Việt Nam (**)   

     ───────────  ────────────     ────────────   ────────────

    4.900.000.000   4.900.000.000     22.750.000.000  22.750.000.000

    ═══════════   ═══════════     ════════════     ════════════

(*) Tiền gửi ngân hàng bao gồm các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc trên ba tháng đến dưới một năm và hưởng lãi suất 

từ 5%/năm đến 7,3%/năm (tại ngày 31

tháng 12 năm 2020: 4,9%/năm đến 5,8%/năm).

(**) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 và ngày 31 tháng 12 năm 2020, khoản tiền gửi ngân hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt Nam đã được dùng

làm tài sản đảm bảo cho khoản vay ngắn hạn tại chính ngân hàng này (Thuyết minh 21).
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