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CTCP TẬP ĐOÀN MASAN (“MSN”) 

Báo cáo này nhằm mục đích cung cấp thông tin cho nhà đầu tư một cách đầy 

đủ và toàn diện về CTCP Tập đoàn Masan, gồm những nội dung chính sau: 

I. Giới thiệu và đánh giá về tổ chức phát hành 

 Tóm tắt đánh giá 

 Một số chỉ tiêu tài chính quan trọng 

 Lịch sử hình thành 

 Các sự kiện chính diễn ra gần đây 

 Cơ cấu cổ đông 

 Cấu trúc công ty 

 Tình hình kinh doanh 

 Tình hình tài chính 

 Cấu trúc nợ vay 

II. Đánh giá khả năng trả nợ 
 

I. GIỚI THIỆU VÀ ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  

CTCP TẬP ĐOÀN MASAN (“MSN” hay “Công Ty”) 

 Trụ sở: Phòng 802, Tòa nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Quận 1, T.P Hồ Chí Minh, Việt Nam 

 Lĩnh vực kinh doanh:  

o Hoạt động chính của Công Ty là Tư vấn và quản lý đầu tư; 

o Hoạt động của các công ty con, công ty liên kết là: Tư vấn và quản lý đầu tư; Thực phẩm và Đồ 

uống; Nông nghiệp tiêu dùng, Khai thác và chế biến khoáng sản và Ngân hàng. 

Tóm tắt đánh giá 

 Kết quả kinh doanh 1H2020 chậm lại nhưng được kỳ vọng sẽ tăng trưởng tốt trong giai đoạn 2020 – 2024. 

 Tình hình tài chính tại thời điểm 30/6/2020 suy giảm nhẹ so với cuối 2019, thể hiện ở: 

o Tỷ lệ (Nợ - Tiền)/Vốn chủ sở hữu tăng từ 0.4x lên 1.4x. 

o Các chỉ số thanh khoản, thanh toán lãi vay giảm nhẹ so với cuối 2019. 

 Khả năng hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan đến nguồn vốn vay của MSN trong giai đoạn 2019 – 

2024 ở mức ổn định do: 

o MSN có khả năng đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ trả lãi và trả gốc vay cho từng năm; 

o Dòng tiền tích lũy sau khi trả nợ gốc & lãi từ 2020 trở đi ở mức ổn định. 

 
 

BÁO CÁO PHÂN TÍCH  

DOANH NGHIỆP 

Tháng 8/2020 

 
Bộ phận Wealth Advisors: 

 

IB_WealthAdvisors@techcombank.

com.vn 
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Một số chỉ tiêu tài chính quan trọng 

Các chỉ tiêu tài chính trọng yếu 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1H2020 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (tỷ đ)        

Doanh thu 16,120 30,628 43,297 37,621 38,187 37,354 35,404 

EBITDA 3,185 5,221 7,846 7,039 8,256 7,591 1,983 

Chi phí lãi vay 1,465 2,407 3,112 3,435 2,888 2,011 1,541 

Lợi nhuận trước thuế 2,740 3,227 4,446 4,139 6,244 7,105 251 

Lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ 1,080 1,478 2,791 3,103 4,916 5,558 117 

Bảng cân đối kế toán (tỷ đ)        

Tiền và tương đương tiền* 9,209 8,618 14,920 8,057 4,962 7,585 4,696 

Tổng nợ vay 23,564 35,620 41,091 34,796 21,995 30,016 48,714 

Vốn chủ sở hữu 21,925 27,109 20,313 20,225 34,080 51,888 31,218 

Tổng tài sản 52,965 71,850 73,039 63,529 64,579 97,297 105,004 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tỷ đ)        

Dòng tiền từ HĐKD (CFO) 333 3,823 4,119 2,766 4,391 5,104 232 

Vốn đầu tư TSCĐ (Capex) 3,840 2,709 3,857 2,111 2,638 4,163 1,160 

Dòng tiền tự do doanh nghiệp (FCFF) (2,626) 2,838 7,155 5,057 8,024 3,213 321 

Chỉ số tài chính        

EBITDA/Doanh thu (%) 20 17 18 19 22 20 6 

LNST/Doanh thu (%) 7 5 6 8 13 15 0 

Chỉ số thanh toán hiện thời (x) 1.4 1.1 1.3 1.0 0.8 0.8 0.7 

Tổng nợ vay/EBITDA (x) 7.4 6.8 5.2 4.9 2.7 4.0 24.6 

Tổng nợ vay/Vốn chủ sở hữu (x) 1.1 1.3 2.0 1.7 0.6 0.6 1.6 

EBIT/Chi phí lãi vay (x) 1.8 1.7 1.9 1.3 1.9 2.4 -0.1 

ROE (%) 7.3 9.3 17.5 20.6 22.2 15.4 0.7 

ROA (%) 2.2 2.4 3.9 4.5 7.7 6.9 0.2 

* bao gồm cả tiền gửi kỳ hạn từ 3 tháng trở lên       
 

 

Nguồn: MSN, TCBS 

Quá trình hình thành và phát triển 

            Nguồn: MSN, TCBS 

1996

CTCP Công 
nghiệp Việt 

Tiến, tiền thân 
của MSN 

được thành 
lập hoạt động 
trong lĩnh vực 

bán thực 
phẩm và hàng 
tiêu dùng cho 

thị trường 
Đông Âu

2002-2007

Chuyển 
hướng tập 

trung vào thị 
trường trong 

nước

Ra mắt thành 
công sản 

phẩm Chinsu 
và Omachi

2009 - 2012

MSN được 
niêm yết trên 

sàn HSX.

Mua lại mỏ 
Núi Pháo vào 

năm 2010

Mua cổ phần 
kiểm soát 

Vinacafe và 
40% cổ phần 
tại Proconco

2013 - 2014

Đẩy mạnh lĩnh 
vực Đồ uống 

thông qua mua 
cổ phần kiểm 
soát tại nước 
khoáng Vĩnh 

Hảo và ra mắt 
thương hiệu 
"Wakeup"

Mỏ Núi Pháo 
đi vào hoạt 
động năm 

2014

2015 - 2017

Tham gia 
chuỗi đạm 

động vật thông 
qua mua lại 

Saigon Nutri-
Food, mua 

25% cổ phần 
Vissan và 
thành lập 

Masan Nutri-
Science

Mua lại nước 
khoáng Quảng 

Ninh

2018

Masan Nutri-
Science khởi 
công Tổ hợp 
chế biến thịt 
tại Hà Nam
và giới thiệu 

thành công ra 
thị trường 

thương hiệu 
thịt mát 

“MEATDeli”.

2019
Đổi tên Masan 
Nutri-Science 
thành Masan 

MEATLife 
("MML"), tập 
trung phát 
triển ngành 
thịt. MML 

chính thức 
được niêm yết 

trên sàn 
UPSOM.
Masan và 

Vingroup đạt 
thoả thuận về 
việc hoán đổi 

cổ phần 
VinCommerce 

và VinEco
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Các sự kiện chính diễn ra gần đây 

 03/12/2019: Tập đoàn Vingroup và MSN đã đạt được thoả thuận nguyên tắc về việc hoán đổi cổ phần Công 

ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce (“VinCommerce”) và Công ty TNHH Đầu tư Sản 

xuất Phát triển Nông nghiệp VINECO (“VINECO”). Thoả thuận nhằm tối ưu hóa thế mạnh hoạt động của mỗi 

bên, đồng thời tạo nên một Tập đoàn Hàng tiêu dùng - Bán lẻ mới có sức cạnh tranh vượt trội và quy mô 

hàng đầu Việt Nam.  

 09/12/2019: MML chính thức niêm yết  và đưa 324 triệu cổ phiếu giao dịch trên thị trường UPCOM. Vốn hóa 

khởi điểm của MML xấp xỉ 26,000 tỷ Đồng. 

 24/12/2019: Công ty TNHH Masan HPC – một công ty con của MSN – chào mua công khai 60% cổ phần 

CTCP Bột Giặt Net (“NET”) nhằm tham gia vào thị trường sức khỏe và chăm sóc cá nhân. 

 12/06/2020: Thành lập Công ty TNHH The SHERPA (“The SHERPA”) và CTCP The CrownX (“TCX” hoặc 

“The CrownX”), theo đó The CrownX sẽ là công ty con của The SHERPA, nắm giữ phần góp vốn/cổ phần 

tại MCH và VCM 

 26/06/2020: MSN mua thêm 12.6% cổ phần TCX, sau giao dịch này MSN sở hữu 82.6% cổ phần TCX. 

Cơ cấu cổ đông     

                                    
Nguồn: MSN, TCBS 
 

 

 CTCP Masan (bao gồm cả việc nắm 

giữ trực tiếp và gián tiếp qua các bên 

liên quan) chiếm 44.5% trong cơ cấu 

sở hữu của MSN. Nhóm các nhà đầu 

tư tổ chức chiếm 22.4% trong đó SK 

Investment Vina 9.4%, Ardolis 

Investment 9.0%, GIC 4.0%.... 

Cấu trúc công ty 

 Hoạt động kinh doanh cốt lõi của MSN được điều hành chủ yếu bởi bốn nhóm công ty: 

o The CrownX (“TCX”, MSN trực tiếp và gián tiếp sở hữu 82.6% TCX) – công ty sở hữu 2 nhóm 

công ty gồm: 

 Masan Consumer Holding (“MCH”, MSN  gián tiếp sở hữu 70.8%) - Thực phẩm và Đồ 

uống có thương hiệu (Gia vị - Chinsu, Nam Ngư, Tam Thái Tử; Thực phẩm tiện lợi – Omachi, 

Kokomi; Cà phê – Vinacafe, Wakeup; Đồ uống không cồn – Vĩnh Hảo, Quang Hạnh, Wakeup 

247; Bia – Sư tử trắng,…) 

 VinCommerce (MSN gián tiếp sở hữu 69.1%) – sở hữu hai chuỗi bán lẻ Vinmart và Vinmart 

+ với gần 3,000 cửa hàng khắp cả nước. Bên cạnh đó, VinCommerce cũng sở hữu hệ thống 

trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao VinEco. 

o Masan MEATLife (MSN trực tiếp và gián tiếp sở hữu 88.5%) - Nông nghiệp tiêu dùng bao gồm 

Thức ăn chăn nuôi (Anco, Proconco với thương hiệu mạnh Bio-zeem); Chăn nuôi và Thực phẩm 

(Thịt tươi, Thịt chế biến). 

o Masan Resources (“MSR”, MSN gián tiếp sở hữu 96.0%) - Khai thác và chế biến khoáng sản: 

Vonfram, Bismut, Florit và Đồng; 

o Techcombank (“TCB”, MSN trực tiếp và gián tiếp sở hữu 20.0%) - Dịch vụ tài chính 

CTCP 
Masan, 
31.2%

Công ty 
TNHH MTV 
Xây dựng 

Hoa Hướng 
Dương, 
13.2%SK 

Investment 
Vina I Pte. 
Ltd., 9.4%

Ardolis 
Investment 

Pte Ltd, 
9.0%

Cổ đông 
khác, 37.2%

Cơ cấu cổ đông tại 30/06/2020

VĐL
11,689 tỷ
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Tình hình kinh doanh 

Hiệu quả kinh doanh 

Trên cơ sở tương đương, trong 1H2020, doanh thu tăng trưởng 18% so với cùng kỳ 2019, tuy nhiên EBITDA 

giảm nhẹ 3% do ảnh hưởng từ việc sáp nhập VCM. 

 2017 2018  2019  1H2020 
Tăng trưởng 

so với 
1H2019 

Doanh thu thuần 37,621 38,188 37,354 35,860 106% 

MCH 13,526 17,346 18,845 10,275 29% 

MML 18,690 13,977 13,799 7,202 7% 

MSR 5,405 6,865 4,710 2,570 -4% 

VCM* - - - 15,813 na 

Lợi nhuận gộp 11,631 11,881 10,941 7,856 53% 

Chi phí bán hàng & QLDN (7,203) (6,330) (6,098) (7,984) 191% 

Lợi nhuận từ TCB 2,037 1,895 2,165 1,132 16% 

Lãi từ thanh lý khoản đầu tư 931 - - - _ 

Lợi nhuận thuần sau lợi ích cổ 
đông thiểu số 

3,103 4,917 5,558 117 -94% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: MSN, TCBS 

 Doanh thu thuần hợp nhất vào nửa đầu năm 2020 tăng 103% lên 35,404 tỷ Đồng, so với mức 17,411 tỷ Đồng 

vào nửa đầu năm 2019, chủ yếu nhờ mức tăng trưởng hai chữ số tại TCX. Trên cơ sở so sánh tương đương, 

nếu giả định hợp nhất doanh thu thuần nửa đầu năm 2019 của VCM, tăng trưởng doanh thu thuần sẽ là 

18%. 

  

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2018Q1 2018Q3 2019Q1 2019Q3 2020Q1

Doanh thu thuần theo quý (tỷ Đồng)

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

2018Q1 2018Q3 2019Q1 2019Q3 2020Q1

Lợi nhuận sau thuế theo quý (tỷ Đồng)

1,870 
822 1,309 

-

4,884 

2,320 

769 670 

(1,058)

3,689 

MCH MML MSR VCM MSN Group

EBITDA theo lĩnh vực 1H2020 (tỷ Đồng)

1H2019 1H2020

file://///headquarter.techcombank.com.vn/hs-data/DFSRootK/Cong%20Ty%20Quan%20Ly%20Quy/Investments/1.%20Companies/MSN/Working/trungtq3/AppData/trungtq3/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/trungtq3/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/trungtq3/AppData/Local/Techcom%20Capital/MSN/Working/6.%20Bond%20report/MSN_Bond%20report%202017%2009/MSN_Financial%20Model_IB_17%2009.xlsm
file://///headquarter.techcombank.com.vn/hs-data/DFSRootK/Cong%20Ty%20Quan%20Ly%20Quy/Investments/1.%20Companies/MSN/Working/trungtq3/AppData/trungtq3/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/trungtq3/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/trungtq3/AppData/Local/Techcom%20Capital/MSN/Working/6.%20Bond%20report/MSN_Bond%20report%202017%2009/MSN_Financial%20Model_IB_17%2009.xlsm
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 Lợi nhuận ròng phân bổ cho Cổ đông của Công Ty là 195 tỷ Đồng vào Quý 2/2020 và 117 tỷ Đồng vào nửa 

đầu năm 2020, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái do các yếu tố sau: 

o Hợp nhất Công ty CP Phát triển Thương mại và Dịch vụ VCM (“VCM”, chủ sở hữu của VinCommerce, 

đơn vị đang điều hành hệ thống siêu thị VinMart, siêu thị mini VinMart và VinEco) vào nửa đầu năm 

2020. VCM ghi nhận EBITDA trong nửa đầu năm 2020 là -1,058 tỷ Đồng. 

o Phân bổ lợi thế thương mại nửa đầu năm 2020 là 287 tỷ Đồng do tác động từ thỏa thuận sáp nhập 

VCM và tăng lợi ích của cổ đông thiểu số do giảm tỉ lệ sở hữu của MSN tại MCH. 

o Do giá kim loại thấp, EBITDA và Lợi nhuận ròng phân bổ cho cổ đông của MSR lần lượt chỉ đạt 670 

tỷ Đồng và -389 tỷ Đồng trong nửa đầu năm 2020. 

o Tuy nhiên, lợi nhuận của MSN được hỗ trợ bởi tăng trưởng EBITDA của MCH là 24,1% trong nửa 

đầu năm 2020 và đóng góp cao hơn từ Techcombank. Lợi nhuận trước thuế của TCB đạt 6,738 tỷ 

Đồng trong nửa đầu năm 2020, so với mức 5,662 tỷ Đồng vào nửa đầu năm 2019. 

 So sánh EBITDA trên cơ sở tương đương, EBITDA hợp nhất của MSN (bao gồm lãi từ các công ty liên kết) 

trong nửa đầu năm 2020 chỉ giảm 3%, nếu giả định MSN hợp nhất kết quả kinh doanh của VCM trong giai 

đoạn cùng kỳ năm ngoái. 

Triển vọng kinh doanh 

Doanh thu của toàn Công Ty (Masan) giai đoạn 2019 – 2024 được dự báo tăng trưởng với CAGR 35%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: MSN, TCBS 

  

37,350

97,603
137,179

192,183

259,212

327,392

2019 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F

Kế hoạch doanh thu của Masan giai đoạn 2020 - 2024 (Tỷ đ)

VCM MSR MML MCH

5,067 3,469

12,456

22,368

33,811

48,727

2019 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F

Kế hoạch lợi nhuận hoạt động từng lĩnh 
vực 2020 - 2024 

(Tỷ đ)

5,558

1,612

8,232

15,950

25,810

37,658

2019 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F

Kế hoạch Lợi nhuận ròng của 
Masan 2020 - 2024 (Tỷ đ)
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 Mặc dù bối cảnh toàn cầu về đại dịch Covid-19 vẫn chưa rõ ràng tuy nhiên phần lớn hoạt động kinh doanh 

của MSN hướng đến những nhu cầu tiêu dùng thiết yếu, do vậy hoạt động kinh doanh của Công ty cũng sẽ 

hạn chế hơn. Cụ thể: 

o MCH dự kiến sẽ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận thuần hai chữ số nhờ:  

 Ngành hàng Gia vị và ngành hàng Thực phẩm tiện lợi và Thịt chế biến: tập trung vào chiến 

lược cao cấp hóa sản phẩm, chú trọng xây dựng các giải pháp bữa ăn hoàn chỉnh dựa trên xu 

hướng người tiêu dùng ngày càng chuyển sang sử dụng các sản phẩm đóng gói tiện lợi. 

 Ngành hàng Đồ uống: tập trung củng cố danh mục nước tăng lực trên cơ sở các sáng kiến 

mới về sản phẩm và năng lực R&D. 

 Sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình: tích hợp thành công Công ty cổ phần bột giặt Net, 

tận dụng hệ thống điểm bán hàng của MCH để đưa thương hiệu và sản phẩm của Net đến 

người tiêu dùng trong nửa cuối 2020. 

o VCM dự kiến đạt biên EBITDA cả năm từ âm 3% cho đến hòa vốn trong năm 2020 nhờ: 

 Hợp lý hóa các chi phí  

 Tập trung giảm chi phí hoạt động tại các cửa hàng 

 Tái cấu trúc nền tảng logistics để tối ưu hóa chi phí hoạt động logistics 

 Tối ưu hóa mạng lưới cửa hàng với việc đóng cửa các cửa hàng không có khả năng đạt lợi 

nhuận 

 Đổi mới danh mục sản phẩm 

o MML: đặt mục tiêu doanh thu thịt đóng góp 20% doanh thu thuần của MML. Biên lợi nhuận gộp kỳ 

vọng sẽ cải thiện khi danh mục thịt chế biến phát triển và mô hình chuỗi cung ứng bền vững được 

hoàn thiện, nhờ đó MML sẽ tăng tính chủ động và ở vị thế tốt hơn khi có biến động trong ngắn hạn 

hay thay đổi đột ngột giá cả đầu vào. 

 MeatDeli sẽ gia tăng độ phủ tại các cửa hàng VinMart+ 

 Thức ăn chăn nuôi dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ vừa phải và có tiềm năng tăng mạnh nếu 

việc tái đàn heo được đẩy nhanh  

o MSR: tập trung hoàn thành việc tích hợp nền tảng kinh doanh Tungsten của H.C. Starck (HCS) để 

trở thành nhà chế biến sản phẩm Tungsten cận sâu (midstream) giá trị gia tăng trên toàn cầu, qua 

đó giảm bớt rủi ro biến động giá cả hàng hóa theo chu kỳ. 

 Bằng việc thực hiện những chiến lược trên, MSN kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận hoạt động trong giai đoạn 

2020-2024 sẽ tăng trưởng với CAGR lần lượt là 35%/năm và 94%/năm. 
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Tình hình tài chính 

Tình hình tài chính: tình hình tài chính cuối quý 2/2020 suy giảm nhẹ so với thời điểm cuối 2019. 

 Khả năng thanh toán các nghĩa vụ đến hạn tại 30/6/2020 giảm so với cuối 2019. Hệ số thanh toán hiện hành 

và hệ số thanh toán nhanh của MSN đều giảm, ở mức 0.7x và 0.3x so với 0.8x và 0.5x cuối 2019. 

 Tỷ lệ Nợ/VCSH (D/E) tăng, đạt 1.4x so với 0.4x cuối 2019 do nợ vay tăng 62% và VCSH giảm do giao dịch 

mua thêm 12.6% cổ phần của TCX trong quý 2/2020. Tỷ lệ (Nợ - tiền)/EBITDA cũng tăng từ 3.0x cuối 2019 

lên mức 5.6x cuối Quý 2/2020. 

 Chu kỳ tiền mặt của MSN được cải thiện với 2019, ở mức 71 ngày nhờ số ngày tồn kho giảm. 

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH Đơn vị 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1H2020 

(Nợ - Tiền)/VCSH (D/E) x 0.7 1.0 1.3 1.3 0.5 0.4 1.4 

(Nợ - Tiền)/EBITDA x 4.5 5.2 3.3 3.8 2.1 3.0 5.6 

EBIT/Lãi vay x 1.8 1.7 1.9 1.3 1.9 2.4 (0.1) 

Thanh toán hiện hành x 1.4 1.1 1.3 1.0 0.8 0.8 0.7 

Thanh toán nhanh x 1.3 0.8 1.0 0.7 0.5 0.5 0.3 

Thanh toán tiền mặt x 0.8 0.6 0.8 0.5 0.3 0.2 0.1 

Số ngày phải thu ngày 53 31 9 11 13 14 8 

Số ngày tồn kho ngày 50 53 59 68 60 96 71 

Số ngày phải trả ngày 35 26 28 33 33 48 35 

Chu kỳ tiền mặt ngày 69 57 40 47 40 62 44 

 

Nguồn: MSN, TCBS 

Cấu trúc nợ vay 

 Tại 30/6/2020, MSN có số dư nợ vay đạt 48,715 tỷ Đồng. Trong đó, nợ vay dài hạn chiến 55% tương đương 

27,228 tỷ Đồng. 

 Chi tiết các khoản vay trái phiếu của công ty cuối 1H2020 gồm: 

 

 Dư nợ tại 30/6/2020 Dư nợ tại 31/12/2019 

Vay ngắn hạn 21,486 18,340 

Vay ngắn hạn VND 15,890 12,026 

Vay ngắn hạn USD 2,061 1,261 

Vay và trái phiếu đến hạn trong vòng 12 tháng 3,536 5,054 

Vay dài hạn 27,228 11,676 

Vay dài hạn 2,484 2,908 

Trái phiếu (bao gồm chi phí phát hành) 28,280 13,821 

Vay và trái phiếu đến hạn trong vòng 12 tháng (3,536) (5,054) 

Tổng cộng 48,715 30,016 

 Nguồn: MSN, TCBS 

 Mặc dù tổng dư nợ vay tăng 62% so với cuối 2019, tuy nhiên, tỷ lệ nợ dài hạn trên tổng nợ vay tăng từ 38% 

lên 55% cuối Quý 2/2020. Do đó, áp lực thanh toán nợ trong ngắn hạn gia tăng không nhiều. 

 Nợ vay bằng ngoại tệ chỉ chiếm 4% tổng dư nợ vay. 
  

 ư 
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III. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ 

 Chúng tôi đánh giá khả năng hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan đến nguồn vốn vay của MSN trong 

giai đoạn 2019 – 2024 ở mức ổn định do: 

o MSN có khả năng đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ trả lãi và trả gốc vay cho từng năm; 

o Dòng tiền tích lũy sau khi trả nợ gốc & lãi ở mức ổn định; 
 

CÂN ĐỐI TRẢ NỢ 2020 2021 2022 2023 2024 

EBITDA 7,344 16,676 27,044 39,272 54,410 

Lợi nhuận sau thuế 2,346 10,599 20,090 32,332 47,261 

Lợi nhuận không bằng tiền (3,011) (3,532) (4,309) (5,258) (6,416) 

Khấu hao  3,827 3,726 4,006 4,396 4,907 

Chi phí lãi vay 3,477 4,574 4,685 3,436 2,130 

Thuế TNDN 704 1,310 2,571 4,365 6,528 

      
Thay đổi vốn lưu động 2,664 (297) (270) 425 1,831 

      
Đầu tư (CAPEX) (5,193) (10,511) (13,409) (9,549) (9,746) 

      
Tổng nợ phải trả (10,159) (10,845) (12,069) (38,292) (14,122) 

Trả lãi (3,477) (4,574) (4,685) (3,436) (2,130) 

Trả gốc dài hạn (5,978) (4,961) (4,813) (30,491) (5,464) 

Trả thuế (704) (1,310) (2,571) (4,365) (6,528) 

      
Tăng giảm khác 8,863 9,633 9,162 1,148 3,581 

Vay nợ cho đầu tư 29,574 3,211 4,173 754 757 

Vay/Trả gốc ngắn hạn 4,226 5,715 4,303 234 4,263 

Tăng giảm tài sản/nợ dài hạn (43) (236) (325) (283) (378) 

Thay đổi TSCĐ (140) 2,554 3,688 4,761 5,595 

Thay đổi VCSH khác (24,755) (1,612) (2,676) (4,318) (6,656) 

      
Tiền mặt sau trả nợ vay và thuế 3,517 4,657 10,458 (6,997) 35,955 

Tiền mặt lũy kế sau nợ vay và thuế 11,102 15,760 26,218 19,221 55,176 

      
Dòng tiền tự do (FCFF) 6,738 7,573 14,545 30,624 46,384 

DSCR 0.8 1.7 2.8 1.2 7.2 
 

Nguồn: Ước tính của TCBS 
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CTCP Chứng khoán Kỹ Thương 

Tổng Giám Đốc 
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Miễn trừ trách nhiệm:  

Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ 

Thương cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này, Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương hay thành viên Hội đồng Thành viên, 

cán bộ hay nhân viên của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương không đưa ra bất kỳ tuyên bố, cam đoan hay bảo đảm nào, dù rõ ràng 

hay ngụ ý, về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. Người đọc nên tự mình xác minh hoặc đánh giá một cách 

độc lập về các thông tin đó.  

Báo cáo này không phải là một đề nghị bán và cũng không phải là một lời mời gửi đề nghị mua bất kỳ chứng khoán nào. Người đọc cần xem 
xét cẩn trọng xem liệu các ý kiến trong báo cáo này có phù hợp với tình huống cụ thể của mình hay không và xin thêm ý kiến tư vấn của các 
nhà tư vấn chuyên nghiệp, kể cả tư vấn thuế (nếu thích hợp). Người đọc cũng cần đảm bảo đã có đủ các thông tin có liên quan cần thiết 
trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Giá và giá trị chứng khoán/doanh nghiệp đề cập trong báo cáo này và thu nhập từ chứng khoán/doanh 
nghiệp này có thể không ổn định căn cứ vào điều kiện thị trường, các quy định về thuế và các yếu tố khác. Kết quả kinh doanh/đầu tư trong 
quá khứ không phải là chỉ báo cho tương lai và rủi ro mất vốn vẫn tồn tại. 

Trong phạm vi tối đa được phép theo quy định của pháp luật, không có bất kỳ tổ chức/cá nhân nào trong số (các) tác giả của báo cáo này, 
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương và người có liên quan, thành viên Hội đồng Thành viên, cán bộ, và nhân viên của Công ty TNHH 
Chứng khoán Kỹ Thương chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin 
hay ý kiến trình bày trong báo cáo này. 

Báo cáo này chỉ được gửi riêng cho người đọc cụ thể ghi trong thông báo, thư điện tử hay thư của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương 
mà báo cáo này được gửi kèm. Vui lòng không tiết lộ, sao chép, trích dẫn, bán hay phân phối báo cáo này nếu không có chấp thuận trước 
bằng văn bản của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương. 
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