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NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên cổ phiếu Cổ phiếu Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện
Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
Tổng số lượng đăng ký niêm yết 12.000.000 cổ phần
Tổng giá trị đăng ký niêm yết 120.000.000.000 đồng

1. Tổ chức kiểm toán
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C)
Số 229 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3827 2295                      Fax: (84-8) 3827 2300
Website: www.auditconsult.com.vn             Email: kttv@auditconsult.com.vn
Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tại Hà Nội (A&C)
Số 40 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3736 7879  Fax: (84-4) 3736 7869
Website: www.auditconsult.com.vn             Email: kttv@auditconsult.com.vn

2. Tổ chức tư vấn
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT 
TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRISECO)  
Trụ sở chính: Tầng 5,  Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 6276 2666  Fax: (84-4) 6276 5666
Website: www.agriseco.com.vn  Email: tuvan_phantich@agriseco.com.vn
Chi nhánh Giải Phóng
Tầng 4, Toà nhà C3, Phương Liệt, đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04. 3868 7217   Fax: 04. 3868 7219
Chi nhánh Đà Nẵng
Toà nhà AgriBank, số 228 đường 2/9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 362 1891               Fax: 0511. 362 1893
Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
Số 2A, Phó Đức Chính, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 3821 6362   Fax: 08. 3821 6364
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cÁc nhÂn tỐ RỦi ROi. 

Rủi ro về kinh tế1. 
Sau một giai đoạn ổn định với tốc độ tăng GDP khá cao, ở mức 7%-8%/ năm, nền kinh tế Việt Nam 
đã trải qua giai đoạn khó khăn trong năm 2008. Nguồn vốn nước ngoài ồ ạt đổ vào và tăng trưởng tín 
dụng quá nóng đã khiến lạm phát liên tục tăng cao trong năm 2008. Bước vào năm 2009, nền kinh 
tế nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Khủng hoảng tài chính của một số nền kinh tế 
lớn trong năm 2008 đã đẩy kinh tế thế giới vào tình trạng suy thoái, làm thu hẹp đáng kể thị trường 
xuất khẩu, thị trường vốn, thị trường lao động và tác động tiêu cực tới nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội 
khác nhau ở nước ta. Trước những biến động trên Chính phủ đã có những điều chỉnh thích hợp để 
khắc phục tình trạng suy thoái kinh tế và góp phần đưa Việt Nam thoát khỏi cuộc khủng hoảng và 
dần dần phục hồi. Kết quả tính chung cả năm 2009, tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức 5,32% trong 
đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,52%. Tuy tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2009 vẫn 
thấp hơn tốc độ tăng 6,18% của năm 2008, nhưng đã vượt mục tiêu tăng 5% của kế hoạch1. Trong 
bối cảnh kinh tế suy thoái, nhiều nền kinh tế có mức tăng trưởng âm mà kinh tế nước ta đạt được 
tốc độ tăng trưởng dương tương đối cao như trên là một thành công lớn. Mặc dù vậy, dự báo chung 
tình hình kinh tế thế giới vẫn đứng trước những khó khăn trong quá trình phục hồi để kiềm chế lạm 
phát, Chính phủ đã thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt, thắt chặt đầu tư công… Cùng với việc phải 
đối phó với lạm phát, nền kinh tế nước ta tiếp tục chịu tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài 
chính thế giới.

Để hạn chế những ảnh hưởng của các rủi ro kinh tế, Alphanam Cơ điện luôn cập nhật và theo dõi 
sát sao các diễn biến của thị trường trong nước và thế giới để đảm bảo có thể phản ứng linh hoạt 
với các thay đổi của thị trường. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế

Nền kinh tế thế giới đang trong giai đoạn khủng hoảng tài chính nghiêm trọng và có dấu hiệu suy 
thoái, các nền kinh tế phát triển mạnh liên tục dự báo mức tăng trưởng kinh tế thấp trong các năm 
tiếp theo. Nền kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, 
điều đó buộc Chính phủ Việt Nam phải đặt mức tăng trưởng kinh tế giảm khá nhiều so với những 
năm trước. Với mức tăng trưởng kinh tế trong nước giảm thì tương ứng các ngành, các lĩnh vực hoạt 
động trong nền kinh tế cũng gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến các doanh 
nghiệp trong từng ngành, từng lĩnh vực. Chính vì lẽ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế có ảnh hưởng, 
thay đổi rất lớn tới quy mô sản xuất, khả năng tăng trưởng, phát triển của ngành sản xuất vật liệu 
điện nói chung cũng như Alphanam Cơ điện nói riêng.

Lạm phát

Từ các số liệu kinh tế vĩ mô cho thấy, trong giai đoạn từ 2006 – 2008, lạm phát danh nghĩa tương 
ứng là: năm 2006: 6,6%; năm 2007: 12,6%; năm 2008: 19,9%. Trước những tác động của cuộc 
khủng hoảng tài chính thế giới, lạm phát của Việt Nam giảm dần nhưng hiện tại vẫn ở mức trên hai 
con số. Lạm phát cao kéo theo chi phí sản xuất tăng cao, gây ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch 
sản xuất, kinh doanh của Alphanam Cơ điện trong thời gian tới. 

1  Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam.
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Lãi suất

Do đặc thù của ngành sản xuất vật liệu điện đòi hỏi phải có lượng vốn lưu động lớn, tốc độ quay 
vòng vốn cao nên tỷ lệ vốn vay không được quá cao so với vốn chủ sở hữu. Alphanam Cơ điện luôn 
duy trì tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu ở mức an toàn.

Rủi ro lãi suất có thể xảy ra khi lãi suất biến động bất thường. Lãi suất tăng cao sẽ làm gia tăng chi 
phí tài chính và gây ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh trong kỳ của Alphanam Cơ điện.  

Tỷ giá hối đoái

Rủi ro về tỷ giá hối đoái có thể xảy ra do dòng tiền của các doanh nghiệp Việt Nam bằng đồng Việt 
Nam nhưng khi thanh toán nhập khẩu, các doanh nghiệp phải chuyển đổi sang ngoại tệ và ngược 
lại. Doanh nghiệp xuất khẩu sẽ gặp rủi ro nếu ngoại tệ nhận về giảm giá so với Việt Nam đồng và 
doanh nghiệp nhập khẩu cũng sẽ gặp rủi ro nếu ngoại tệ họ cần mua để thanh toán tăng giá so với 
Việt Nam đồng.

Phần lớn nguyên vật liệu và linh phụ kiện của Alphanam Cơ điện như: Các thiết bị chính trong thang 
máy, các thiết bị điện được nhập khẩu. Việc thanh toán với đối tác nước ngoài hoàn toàn bằng ngoại 
tệ, trong khi đó nguồn thu của Alphanam Cơ điện chỉ thực hiện bằng đồng Việt Nam nên các biến 
động về tỷ giá hối đoái giữa tiền đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác có ảnh hưởng đến hoạt động 
của Alphanam Cơ điện. Tuy nhiên, do chính sách quản lý tiền tệ của Nhà nước nên tỷ giá giữa đồng 
Việt Nam so với các ngoại tệ mạnh tương đối ổn định, mức dao động tỷ giá khá thấp, việc dự báo tỷ 
giá trong ngắn hạn cũng không quá khó khăn. Vì vậy ảnh hưởng do biến động tỷ giá đến hoạt động 
kinh doanh của Alphanam Cơ điện là không đáng kể. Mặt khác, với chiến lược đúng đắn, Alphanam 
Cơ điện cũng hạn chế một phần nào rủi ro này bằng cách lựa chọn những nhà cung cấp có uy tín, 
có nguồn hàng ổn định và có chiến lược hợp tác lâu dài với Alphanam Cơ điện, đảm bảo sự ổn định 
của giá nguyên vật liệu và linh phụ kiện.

Rủi ro về luật pháp2. 
Là một công ty con của Tổng Công ty Cổ phần Alphanam, trở thành công ty đại chúng và tiến hành 
niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung nên hoạt động của Alphanam Cơ điện chịu ảnh 
hưởng của Luật Doanh nghiệp 2005, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tuy nhiên hiện nay, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các 
văn bản hướng dẫn thi hành còn thiếu đồng bộ, nhất quán và thường xuyên sửa đổi, bổ sung. Do 
vậy, việc nắm bắt và thực thi của các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn.

Rủi ro hội nhập3. 
Việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào cuối năm 2006 và chính sách mở 
cửa để hội nhập toàn diện về kinh tế hiện nay chắc chắn sẽ tiếp tục có những ảnh hưởng nhất định 
vào hoạt động kinh tế Việt Nam nói chung. Ở thời điểm hiện nay, xuất phát điểm còn thấp về kinh 
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tế, công nghệ và kinh nghiệm quản lý sẽ ảnh hưởng đáng kể đối với Alphanam Cơ điện nói riêng và 
đa số các doanh nghiệp Việt Nam nói chung trong quá trình hội nhập, cạnh tranh quốc tế.

Tuy nhiên, do đã xác định được phương thức tổ chức SXKD chủ yếu là tập trung hướng tới chuyên môn 
hóa trong lĩnh vực thi công công trình điện và luôn luôn thực hiện nguyên tắc “hợp tác cùng phát triển” 
làm phương châm chỉ đạo cơ bản trong các hoạt động đầu tư, tổ chức SXKD, mở rộng thị trường và đào 
tạo “nguồn vốn con người”, nên Alphanam Cơ điện hoàn toàn có thể hạn chế tình trạng cạnh tranh đối 
đầu, chủ động giảm thiểu những ảnh hưởng bất lợi trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. 

Có thể nói rủi ro về hội nhập đối với doanh nghiệp là có thật, khi các điều khoản thi hành của Việt 
Nam với WTO ngày một gần hơn, cho phép thành lập các công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt 
Nam theo lộ trình cam kết khi gia nhập WTO, thì sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp Việt Nam với 
doanh nghiệp nước ngoài sẽ ngày một khốc liệt hơn. Tuy nhiên, Alphanam Cơ điện đã chuẩn bị sẵn 
cho mình tinh thần hội nhập, chủ động tiếp cận sớm với công nghệ tiên tiến và đặc biệt là áp dụng 
mô hình quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế và áp dụng văn phòng điện tử trong quá trình điều hành, 
nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực của hệ thống.

một số rủi ro đặc thù4. 

4.1 Rủi ro về biến động giá cả, thị trường

Thực tế cho thấy, đối với các hoạt động thi công xây dựng, công trình điện, thì nhóm rủi ro này luôn 
luôn được coi là có nhiều nguy cơ. Trong đó, đáng kể nhất là những rủi ro liên quan đến tình trạng 
thiếu ổn định của thị trường nguyên liệu, vật liệu gần đây và sự gia tăng cạnh tranh giữa các doanh 
nghiệp xây dựng, lắp đặt công trình điện với nhau.

Để đề phòng rủi ro này, Alphanam Cơ điện đã chủ động tìm kiếm nguồn hàng cung cấp gần khu 
vực thi công trên cơ sở ký kết các hợp đồng nguyên tắc để đảm bảo cung cấp kịp thời theo tiến độ 
thi công và tránh sự biến động nhiều về giá cả. Đồng thời, Alphanam Cơ điện luôn có các báo cáo 
nghiên cứu thị trường và nhận định về nguồn hàng trên thị trường cũng như giá cả để đưa ra phương 
án chuẩn bị tích trữ phù hợp, đảm bảo tiến độ thi công.

4.2 Rủi ro về tai nạn, hiểm họa thiên nhiên

Không chỉ đối với Alphanam Cơ điện, mà với bất kỳ một doanh nghiệp cùng ngành nghề nào khác, 
các tai nạn trong quá trình thi công (ô nhiễm môi trường, sai lầm nghề nghiệp của người lao động…) 
hoặc các hiểm họa thiên nhiên bất khả kháng (bão lũ, mưa dông, sét đánh…) làm giảm tuổi thọ máy 
móc thi công, tiến độ thi công công trình … luôn được coi là nhóm rủi ro lớn, có nhiều nguy cơ.

Các hoạt động SXKD khác như vận chuyển hàng hoá bằng đường bộ, thi công trên độ cao nguy 
hiểm… cũng có khá nhiều rủi ro có thể dẫn đến những thiệt hại không nhỏ về người, phương tiện 
và kết quả sản xuất kinh doanh của Alphanam Cơ điện.  
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Mặc dù vậy, do Alphanam Cơ điện luôn luôn quan tâm đến việc duy trì và nâng cấp thường xuyên 
hệ thống quản trị - quản lý, điều hành doanh nghiệp theo đúng chuẩn mực ISO 9001-2000, cũng như 
tuân thủ triệt để các qui định pháp luật hiện hành về phòng ngừa ô nhiễm môi trường, giảm nhẹ thiên 
tai, phòng chống cháy nổ và tai nạn lao động… Đồng thời, bên cạnh việc thường xuyên tổ chức 
đào tạo - huấn luyện để nâng cao ý thức trách nhiệm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người 
lao động, Alphanam Cơ điện đã chủ động mua bảo hiểm cho tất cả các tài sản, phương tiện thiết bị 
có giá trị lớn, đảm bảo các biện pháp an toàn lao động theo đúng quy định của pháp luật, mua bảo 
hiểm đầy đủ cho người lao động trong Alphanam Cơ điện, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại tài chính 
cho các cổ đông (nếu có xảy ra).

Rủi ro khác5. 
Tương tự như rất nhiều doanh nghiệp chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty TNHH sang Công 
ty cổ phần, Alphanam Cơ điện vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động có trình độ chuyên 
môn, có tay nghề cao phục vụ cho các dự án đầu tư phát triển chiến lược sau cổ phần hóa hoặc cho 
nhu cầu hợp tác quốc tế, xuất khẩu lao động ra nước ngoài.    
Để giải quyết vấn đề này, Alphanam Cơ điện đang tiếp tục thực hành chính sách “cầu hiền” để tập 
hợp, tuyển chọn và đào tạo liên tục và trọng dụng người tài, nhanh chóng cải thiện chất lượng lao 
động và chủ động xây dựng các chương trình đào tạo - huấn luyện nâng cao cán bộ nghiệp vụ, cán 
bộ quản lý ở trong và ngoài nước. Về lâu dài, sẽ tiến hành hợp tác với các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước xây dựng các chương trình liên kết đào tạo hoặc trung tâm đào tạo riêng. Ngoài ra, còn có một 
thuận lợi rất cơ bản là đa số CBCNV hiện đều còn rất trẻ, thực sự có năng lực và đủ các điều kiện 
cần thiết để được đưa vào các chương trình đào tạo - huấn luyện nâng cao nói trên.  
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nhỮng ngƯỜi chỊU tRÁch nhiệm chÍnh đỐi VỚi nỘi DUng BẢn cÁO ii. 

BẠch  

tổ chức niêm yết 1. 

 công ty cổ phần alphanam cơ điện 

Ông nguyễn tuấn hải Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Ông Bùi hoàng tuấn Chức vụ: Tổng giám đốc

Bà trương thị thu hiền Chức vụ: Kế toán trưởng

Bà Doãn thị Vân Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát

Chúng tôi đảm bảo rằng những thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế, 
đầy đủ và cần thiết để Nhà đầu tư đánh giá về tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài 
chính, kết quả và triển vọng của Alphanam Cơ điện mà chúng tôi được biết hoặc đã điều tra, thu 
thập một cách hợp lý.

tổ chức tư vấn 2. 

công ty cổ phần chỨng KhOÁn ngÂn hÀng nông nghiệp VÀ phÁt 
tRiỂn nông thôn Việt nam (agRiSEcO)   

Người đại diện: ông hà huy toàn Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

Bản cáo bạch này là một phần của Hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty Chứng khoán Nông nghiệp 
(agRiSEcO) tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Alphanam Cơ điện. Chúng tôi đảm bảo 
rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách 
hợp lý, cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin, số liệu do Alphanam Cơ điện cung cấp.

ii - nhỮnG nGƯỜi chỊU TRÁch nhiệm chÍnh 
       đỐi VỚi nỘi DUnG BẢn cÁO BẠch 

VINACONEX-ALPHANAM
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iii- cÁc KhÁi niệm  
cÁc KhÁi niệm   iii. 

ADB Ngân hàng phát triển Châu Á.

AGRISECO Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNO&PTNT Việt Nam

ALPHANAM CƠ ĐIỆN Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện

AME Tên viết tắt của Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện

AMEC Khối Xây lắp trực thuộc Alphanam Cơ điện

AMEE Khối Năng lượng trực thuộc Alphanam Cơ điện

AMEI Khối Công nghiệp trực thuộc Alphanam Cơ điện

AMEM Khối Nhà máy sản xuất trực thuộc Alphanam Cơ điện

AMEP Khối Dân dụng trực thuộc Alphanam Cơ điện

ANSI Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ

APEC Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

AS Tiêu chuẩn Australia

ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

BCH TW Ban chấp hành Trung ương

BKS Ban Kiểm soát

BMS Hệ thống quản lý toà nhà

CBCNV Cán bộ công nhân viên

CHXHCN VN Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

CLB Câu lạc bộ

CP Cổ phần

DN Doanh nghiệp

DV & TM Dịch vụ & Thương mại

ĐHĐCĐ     Đại hội đồng cổ đông

EU Liên minh Châu Âu

EVN Tập đoàn điện lực Việt Nam

FDI Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

FII Vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài

GDP Tổng sản phẩm Quốc nội
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GĐ (TGĐ) Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành

HCM Hồ Chí Minh

HĐQT Hội đồng Quản trị

HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

IEC Uỷ ban kỹ thuật điện quốc tế

IMF Quỹ tiền tệ quốc tế

JS Tiêu chuẩn Nhật Bản

KTT Kế toán trưởng

LD Liên doanh

LNST Lợi nhuận sau thuế

MW Đơn vị đo lường điện – Mêga Oát

NHNO&PTNT VN Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

ODA Hỗ trợ phát triển chính thức

PNTR Quy chế quan hệ bình thường thương mại vĩnh viễn

QTKD Quản trị kinh doanh

SCADA Quá trình thu thập dũ liệu thời gian thực tế các đối tượng để

xủ lý, biểu diễn, lưu trữ, phân tích và có khả năng điều khiển 

đối tượng này 

SXKD Sản xuất kinh doanh

TMCP Thương mại cổ phần

TNHH Trách nhiệm hữu hạn

Tổ chức phát hành Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện

Tp.HN (T.p) Thành phố Hà Nội (Thành phố)

UBCKNN Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

USD Đồng tiền hiện hành của Mỹ

VCSH Vốn chủ sở hữu

VĐL Vốn điều lệ

VND Đồng tiền hiện hành của Việt Nam

VP ĐD Văn phòng đại diện

XD & ĐT Xây dựng và đầu tư

WB Ngân hàng thế giới
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iV - TÌnh hÌnh Và đẶc điỂm cỦa TỔ chỨc niÊm YẾT hiện naY 

tÌnh hÌnh VÀ đẶc điỂm cỦa tổ chỨc niÊm yẾt hiện nay  iV. 

giới thiệu chung về doanh nghiệp1. 

 Tên Công ty     Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện

 Tên tiếng Anh ALPHANAM Mechanical Electric JSC,.

 Tên viết tắt ALPHANAM M&E JSC

 Logo 

Trụ sở chính 79 Mai Hắc Đế, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 Điện thoại +84 4 39761648

 Email info@alphanam.com

 Website http://www.alphanam.com.vn 

 Mã số thuế    0100520683

 Giấy CNĐKKD 0103014620 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/11/2006, 
thay đổi lần 2 ngày 22/01/2008

 Số tài khoản 571100096002

 Nơi mở tài khoản   Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội Chi nhánh Hoàn Kiếm

 Vốn điều lệ hiện tại 120.000.000.000 VNĐ

phạm vi, lĩnh vực hoạt động của alphanam cơ điện

Alphanam Cơ điện được phép lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động SXKD theo quy định của Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty. Đồng thời, có toàn quyền lựa chọn những biện pháp cần 
thiết, phù hợp với pháp luật để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu được đặt ra khi thành lập DN. Hiện nay 
Alphanam Cơ điện kinh doanh trong các lĩnh vực chính sau:

Buôn bán tư liệu sản xuất; •

Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hóa; •

Thi công xây lắp các công trình điện có cấp điện áp đến 35kV; •

Sản xuất các sản phẩm cơ khí, cơ điện (sản xuất lắp ráp tủ bảng điện trung và hạ thế, tủ điều khiển,  •
hòm công tơ, tủ chiếu sáng, chi tiết cơ khí, phụ tùng linh kiện ngành điện và các loại sản phẩm cơ khí tiêu 
dùng khác);

VINACONEX-ALPHANAM
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Sản xuất máy móc và chuyển giao công nghệ các dây chuyền công nghiệp; •

Sản xuất các sản phẩm từ vật liệu composite (SMC); •

Sản xuất, lắp đặt thang máy; •

Cho thuê mặt bằng, nhà xưởng sản xuất; •

Xây dựng và lắp đặt các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong các khu công nghiệp,  •
đô thị;

Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; •

Đầu tư, xây dựng và kinh doanh phát triển nhà; •

Giải phóng mặt bằng tổ chức san nền mặt bằng các khu dân dụng, công nghiệp; •

Buôn bán máy móc, thiết bị; •

Xúc tiến thương mại, quảng cáo; •

Thi công xây lắp các công trình điện có cấp điện áp từ 110kV trở lên; •

Tư vấn và lập dự án; •

Sản xuất và kinh doanh sơn, bột bả và vật liệu xây dựng. •

Thị trường hoạt động chủ yếu của Alphanam Cơ điện

Điện lực; •

Công nghiệp; •

Dân dụng. •  
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iV - TÌnh hÌnh Và đẶc điỂm cỦa TỔ chỨc niÊm YẾT hiện naY 

tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 2. 

Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện tiền thân là Công ty TNHH Alphanam được thành lập ngày 
17/08/1995 có trụ sở chính đặt tại 79 Mai Hắc Đế - Phường Bùi Thị Xuân - Quận Hai Bà Trưng – 
Thành phố Hà Nội, giấy phép đăng ký kinh doanh số: 051581 do Sở Kế hoạch & Đầu Tư Thành 
phố Hà Nội cấp.

Những năm đầu thành lập, Công ty TNHH Alphanam hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Sản xuất 
và thương mại.

Đối với hoạt động thương mại, Công ty TNHH Alphanam là đại lý và nhà phân phối của các hãng 
nổi tiếng: ENERPAC (Mỹ) – Chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm thuỷ lực, các thiết bị nâng 
hạ và các ứng dụng chuyên ngành. UTILUX (Úc) – Chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm đấu 
nối sử dụng cho lưới điện, các dụng cụ thi công ngành điện. SCHNEIDER (Pháp) chuyên sản xuất 
và cung cấp các sản phẩm thiết bị điện hạ thế. Đối tượng khách hàng của Alphanam Cơ điện trong 
thời gian này chủ yếu là các công ty ngành điện lực, ngành công nghiệp đóng tàu, ngành đường 
sắt… 

Ngoài lĩnh vực sản xuất và thương mại như trên, Alphanam Cơ điện còn hoạt động trong lĩnh vực 
chuyển giao công nghệ. Đây được coi là lĩnh vực tiềm năng và mang lại doanh thu cũng như lợi 
nhuận tốt cho Alphanam Cơ điện tại thời điểm đó. Nhiều hợp đồng chuyển giao công nghệ của 
Alphanam Cơ điện với các đối tác nước ngoài đã được thực hiện nhằm chuyển giao các công nghệ 
sản xuất hiện đại và tiên tiến trên thế giới cho các khách hàng tại Việt Nam. 

Năm 1996, Alphanam Cơ điện xây dựng nhà máy sản xuất tủ bảng điện đầu tiên tại Hà Nội. Các sản 
phẩm do Alphanam Cơ điện sản xuất bao gồm các loại tủ bảng điện, các sản phẩm cơ khí phục vụ 
thi công như thang – máng cáp, phụ kiện lắp đặt…

Năm 1997, nhằm nắm bắt và đón đầu các cơ hội thị trường về điện cũng như đáp ứng nhu cầu của 
các khách hàng ngành điện, Alphanam Cơ điện thành lập các xí nghiệp xây lắp và thi công cơ điện 
các công trình. Alphanam Cơ điện cũng là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên được nhận chứng chỉ quản 
lý chất lượng quốc tế ISO 9002-1994 nay là ISO 9001-2000.

Năm 1998, Alphanam Cơ điện thành lập nhà máy sản xuất các sản phẩm từ Composite. Các sản 
phẩm của nhà máy bao gồm: Tủ bảng điện Composite, hòm công tơ điện, hộp đấu dây, các sản phẩm 
dùng cho dạy học, ghế sân vận động… 

Năm 1999, Alphanam Cơ điện là một trong 10 DN trẻ xuất sắc của Việt Nam được nhận giải thưởng 
Sao đỏ. Đây là lần đầu tiên giải thưởng này được trao cho các doanh nhân có thành tích xuất sắc của 
Việt Nam và nay đã trở thành giải thưởng thường niên.   

Năm 2006, thực hiện chủ trương tái cấu trúc của Alphanam Group, Công ty TNHH Alphanam chính 
thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện theo giấy phép đăng ký kinh doanh số: 
0103014620 ngày 17/11/2006 do Sở Kế hoạch & Đầu Tư Thành phố Hà Nội cấp với số vốn điều lệ 
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là 80.000.000.000 đồng (tám mươi tỷ đồng). Trong đó Công ty CP Alphanam đóng vai trò là Công 
ty mẹ với số vốn góp chiếm chi phối, số cổ phần còn lại chủ yếu do CBCNV trong Alphanam Cơ 
điện nắm giữ.

Năm 2008, để đáp ứng nhu cầu của thị trường và chiến lược phát triển do HĐQT công ty đề ra, 
Alphanam Cơ điện đã thành lập 2 VPĐD tại T.p HCM và T.p Đà Nẵng. Đây có thể coi là những thị 
trường đầy tiềm năng mà Alphanam Cơ điện có thể khai thác và mang các sản phẩm cũng như dịch 
vụ của mình đến khách hàng một cách nhanh nhất.

 Với chiến lược tập trung tối đa nguồn lực để phát triển ngành nghề cốt lõi của mình, Alphanam Cơ 
điện đã nỗ lực phấn đấu để trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực nhà thầu Cơ điện tại các tỉnh 
phía bắc cũng như trên khắp Việt Nam. Alphanam Cơ điện tự tin trên con đường kinh doanh của 
mình với đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư và công nhân dày dạn kinh nghiệm đã được thử thách từ các 
công trình trọng điểm tầm cỡ quốc gia như Nhà hát lớn, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Trung 
ương Đảng, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Khách sạn Nikko…. đến các công trình như: Dự án cấp 
nước Quảng Ninh, Dự án cấp nước mặt hồ Hoà Bình cho chuỗi đô thị Hà Tây-Hà Nội, các nhà máy 
cán thép lớn như: Việt Ý, Hoà Phát, Pomihoa, Thái Nguyên, các nhà máy xi măng như: Nghi Sơn, 
Hoà Phát, Vinaconex, Sông Đà, Thăng Long…

Trong quá trình hình thành và phát triển, để tăng cường năng lực tài chính và quy mô hoạt động để 
phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ, Alphanam Cơ điện đã có 1 lần tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng 
lên 120 tỷ đồng.

Bảng 1 – Quá trình tăng vốn điều lệ của alphanam cơ điện

đợt tăng 
vốn

thời 
điểm 
tăng 
vốn

căn cứ pháp lý
Vốn  

điều lệ

(Tỷ đồng)

Số vốn 
tăng 
thêm

(Tỷ đồng)

đối tượng phát 
hành

hình 
thức 
phát 
hành

Vốn Điều 
lệ ban đầu

80 

Đợt 1 Tháng 
1/2007

Biên bản họp ĐHĐ 
cổ đông bất thường 
năm 2007 và Quyết 
định của ĐHCĐ bất 
thường năm 2007

120 40 Cổ đông hiện - 
hữu (4 cổ đông)

Cán bộ nhân viên - 
chủ chốt (3 cán 
bộ nhân viên)

Riêng 
lẻ 

Nguồn Alphanam Cơ điện

(Nguồn: Báo cáo kiểm toán Nguồn vốn chủ sở hữu năm 2009 của Alphanam Cơ điện)
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Chi tiết số cổ phần được mua thêm của các cổ đông và Cán bộ nhân viên trong đợt phát hành từ - 
80 tỉ đồng lên 120 tỉ đồng

TT họ và tên cổ đông
Số cp mua 

lần phát 
hành này

Số cp 
nắm giữ 
trước lần 
phát hành

tổng số cp 
nắm giữ dự 
kiến sau lần 
phát hành

tỷ lệ 
nắm 

giữ  (%)

1 Công ty CP Alphanam 2.800.000 5.000.000 7.800.000 65,00

2 Nguyễn Tuấn Hải * 840.000 2.700.000 3.540.000 29,50

3 Bùi Hoàng Tuấn 300.000 100.000 400.000 3,33

4 Âu Thiên Hương 0 200.000 200.000 1,66

5 Nguyễn Thị Ánh 
Tuyết

20.000 0 20.000 0,17

6 Nguyễn Hữu Phương 20.000 0 20.000 0,17

7 Nguyễn Duy Phương 20.000 0 20.000 0,17

cộng 4.000.000 8.000.000 12.000.000 100

* Trong đợt phát hành này ông Nguyễn Tuấn Hải đã chuyển nhượng 2.700.000 cổ phần nắm giữ 
trước khi phát hành và 840.000 quyền mua cổ phần trong đợt phát hành này cho 7 cổ đông khác.

 Tổng số cổ đông khi kết thúc đợt phát hành là 14 cổ đông.

Ngày 20/03/2008, Alphanam Cơ điện đã nộp Hồ sơ đăng ký trở thành công ty đại chúng với 
UBCKNN và UBCKNN đã chấp thuận Alphanam Cơ điện là Công ty đại chúng.
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những thành tựu đã đạt được3. 
Kể từ ngày thành lập đến nay, với nỗ lực không ngừng phấn đấu để trở thành nhà thầu cơ điện hàng 
đầu tại Việt Nam, Alphanam Cơ điện đã đạt đựơc nhiều giải thưởng và bằng khen của Chủ tịch 
nước, Chính Phủ và các tổ chức uy tín khác:

Năm 1997 BẰNG KHEN cho SP hòm công tơ điện của Ban tổ chức hội chợ thương mại 
quốc tế EXPO’97

Năm 1998 HUY CHƯƠNG VÀNG cho gian hàng của Ban tổ chức hội chợ thương mại 
quốc tế EXPO’98

Năm 1999 HUY CHƯƠNG VÀNG cho SP hòm đựng công tơ bằng Composite của Ban tổ 
chức hội chợ thương mại quốc tế EXPO’99

Giám đốc Công ty TNHH Alphanam được bầu chọn là nhà DN trẻ tiêu biểu VN 
năm 1999 và được trao GIẢI THƯỞNG SAO ĐỎ của Hội đồng các nhà DN trẻ 
VN.

Năm 2001 Huy chương VÌ THẾ HỆ TRẺ của BCH TW Đoàn Thanh niên Cộng sản  HCM.

Năm 2002 Giám đốc Công ty TNHH Alphanam được công nhận là DN TRẺ TIÊU BIỂU 
của Hội đồng các nhà DN trẻ VN.

Năm 2002 BẰNG KHEN của Sở Công nghiệp Hà Nội vì đã có thành tích đầu tư phát triển 
và mở rộng thị trường năm 2002.

Nhận giấy chứng chỉ ISO 9001-2000 của tổ chức Anglo Japanese American 
(AJA) và UKAS Quality Management. 

Công ty TNHH Alphanam được tặng BẰNG KHEN DOANH NHÂN, DN TRẺ 
TIÊU BIỂU năm 2002 của Hiệp hội các DN vừa và nhỏ T.p Hà Nội. 
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Năm 2003 Giám đốc Công ty TNHH Alphanam được bầu chọn là DN trẻ tiêu biểu T.p Hà 
Nội năm 2003 của Hội Liên hiệp Thanh niên VN. 

Giám đốc Công ty TNHH Alphanam đạt danh hiệu DOANH NHÂN TRẺ 
THĂNG LONG T.p Hà Nội năm 2003 của Hội Liên hiệp Thanh niên T.p Hà 
Nội. 

Công ty TNHH Alphanam & Giám đốc Công ty được tặng BẰNG KHEN 
DOANH NHÂN, DN TRẺ TIÊU BIỂU năm 2003 của Hiệp hội các DN vừa và 
nhỏ T.p Hà Nội. 

Giám đốc Công ty TNHH Alphanam là hội viên CLB DN trẻ SAO ĐỎ. 

Công ty TNHH Alphanam nhận giải thưởng SAO VÀNG ĐẤT VIỆT của Hội 
DN trẻ VN và UB quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế.

Công ty TNHH Alphanam nhận BẰNG KHEN của Bộ trưởng Bộ Tài chính vì 
đã có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế năm 2003. 

Công ty TNHH Alphanam đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ nước 
CHXHCN VN tặng BẰNG KHEN vì đã có nhiều thành tích trong công tác từ 
năm 2000 – 2002.

Năm 2004 Công ty TNHH Alphanam nhận BẰNG KHEN của Bộ trưởng Bộ Tài chính vì 
đã có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế năm 2004. 

Năm 2005 Nhân dịp 10 năm thành lập, Công ty TNHH Alphanam đã vinh dự được Chủ tịch 
nước CHXHCN VN tặng thưởng HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3 vì 
đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2000 – 2004.

Năm 2007 Chủ tịch HĐQT nhận BẰNG KHEN của Chủ tịch UBND T.p Hà Nội vì đã có 
đóng góp vào sự nghiệp XD & PT Thủ đô Hà Nội.
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Vôùi noã löïc khoâng ngöøng phaán ñaáu Aphanam ñaõ nhaän ñöôïc 
nhieàu Huaân Huy chöông, baèng khen, vaø caùc giaûi thöôûng

Thành TỰU
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cơ cấu tổ chức4. 
Alphanam Cơ điện hiện được tổ chức và quản trị - điều hành trên cơ sở Luật Doanh nghiệp 2005, 
Luật Chứng khoán 2006 và Điều lệ Công ty (đã được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2007 cho phù hợp với Điều lệ mẫu dành cho tổ chức niêm yết ban hành kèm theo Quyết 
định số 15/2007/QĐ-BTC, ngày 19/03/2007 của Bộ Tài chính), cũng như các quy định pháp luật 
liên quan khác của nước CHXHCN Việt Nam. 

Trụ sở chính của Alphanam Cơ điện
Địa chỉ: 79 Mai Hắc Đế, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Văn phòng giao dịch: Số 2 Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Điện thoại: (84 - 4) 39761648 Fax: (84 - 4) 39784885
Trụ sở chính Alphanam Cơ điện là nơi đặt văn phòng làm việc của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám 
đốc công ty, các phòng nghiệp vụ của Alphanam Cơ điện gồm: 

Khối năng lượng •
Khối Công nghiệp •
Khối Dân dụng •
Khối Xây lắp •
Khối Sản xuất •

Ngoài ra Alphanam Cơ điện còn thành lập 02 văn phòng đại diện:
Văn phòng đại diện tại đà nẵng
Ông Trần Trương Vũ Hoàng – Trưởng đại diện
Địa chỉ: Đường 2, KCN Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 373 7979  Fax: 0511 373 7479
Văn phòng đại diện tại Sài gòn
Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam – Trưởng đại diện
Địa chỉ: Số 3, đường D52, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 3297 0142  Fax: 08 3297 0144 

Biểu đồ mô hình mối quan hệ
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cơ cấu bộ máy quản lý của alphnam cơ điện5. 
Mô hình công ty được mô tả trong biểu đồ dưới đây:

đại hội đồng cổ đông

Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Alphanam Cơ 
điện, quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ hoạt động của Alphanam Cơ điện quy 
định. Đặc biệt, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Alphanam 
Cơ điện và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra HĐQT và BKS 
của Alphanam Cơ điện.

Ban kiểm soát

Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. BKS có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp 
pháp trong điều hành hoạt động SXKD, báo cáo tài chính của Alphanam Cơ điện. BKS hoạt động 
độc lập với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. 

hội đồng quản trị

Là cơ quan quản lý Alphanam Cơ điện, có toàn quyền nhân danh Alphanam Cơ điện để quyết 
định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Alphanam Cơ điện, trừ những vấn đề 
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổng Giám 
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đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và 
Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Alphanam Cơ điện và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.    

Ban điều hành

tổng giám đốc là người điều hành và có quyền quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan 
đến hoạt động hàng ngày của Alphanam Cơ điện và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về 
việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

các phó tổng giám đốc là người giúp việc cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng 
Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Tổng Giám 
đốc uỷ quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ hoạt động của 
Alphanam Cơ điện.

Khối phòng ban trực thuộc công ty

Ban hành chính nhân sự: Quản trị các nguồn lực chủ yếu của Alphanam Cơ điện bao gồm cơ sở 
vật chất và hạ tầng của Alphanam Cơ điện và quản trị các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực. 
Ngoài ra, phòng hành chính nhân sự còn quản lý một số hoạt động hỗ trợ rất quan trọng khác như 
logistic, thông tin liên lạc...

Ban tài chính kế toán: Ban tài chính kế toán thực hiện hai chức năng chính đó là:

Chức năng kế toán  : Tổ chức, quản lý hệ thống kế toán có trách nhiệm ghi nhận và phản ánh thực 
trạng của Alphanam Cơ điện thông qua các báo cáo kế toán phục vụ cho Nhà đầu tư, ngân hàng, cơ 
quan thuế và cho các nhà quản lý của Alphanam Cơ điện nắm được theo các nguyên tắc và chuẩn 
mực kế toán, đồng thời tuân thủ pháp luật và các quy định của Nhà nước. Ngoài ra, hệ thống kế toán 
có chức năng đo lường, đánh giá hiệu quả hoạt động của các khối chức năng trong Alphanam Cơ 
điện nhằm kịp thời phản ánh cho các nhà quản lý.

Chức năng tài chính  : Chịu trách nhiệm làm tăng trưởng nguồn lực tài chính đồng thời quản trị và 
phân bổ các nguồn lực này cho các hoạt động chức năng. Lập phương án đầu tư và quản trị các danh 
mục đầu tư của Alphanam Cơ điện. Chịu trách nhiệm về hiệu quả dòng tiền thu được từ hoạt động 
của Alphanam Cơ điện.

Ban marketing: Theo quan điểm marketing hiện đại, Ban marketing là khối chức năng có nhiệm 
vụ luôn hướng tới khách hàng và làm hài lòng khách hàng. Chịu trách nhiệm trong các mối quan hệ 
công chúng, quảng bá thương hiệu và sản phẩm, với mục tiêu: “Lấy khách hàng làm trung tâm, chia 
sẻ các lợi ích thu được thông qua việc khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Alphanam Cơ 
điện cho trước hết là khách hàng, các cổ đông, các nhà đầu tư và cho cộng đồng”.
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Ban nghiên cứu và phát triển: Là khối chức năng, hoạt động độc lập theo chỉ đạo của Ban Tổng 
Giám đốc với chức năng chính là cải tiến các sản phẩm và dịch vụ hiện hữu, nghiên cứu phát triển 
các sản phẩm và dịch vụ mới, góp phần làm tăng giá trị gia tăng trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Alphanam Cơ điện.

Khối nhà máy sản xuất (amEm)

Ngay từ năm thành lập Nhà máy sản xuất thiết bị cơ điện đã được thành lập và bắt đầu với sản phẩm 
tủ điện hạ thế và tủ điều khiển động cơ. Vào thời điểm đó, sản phẩm phần lớn dựa vào các thiết bị 
và linh kiện ngoại nhập kể cả các phụ kiện lắp ráp.

Qua quá trình đầu tư liên tục các dây chuyền đồng bộ, các máy móc thiết bị có mức độ tự động hoá 
và cấp chính xác cao từ các nước có nền công nghệ tiên tiến như Mỹ, Nhật Bản, Đức và Châu Âu, 
cùng với sự sáng tạo trong thiết kế, linh hoạt trong việc lựa chọn giải pháp, sản phẩm của Alphanam 
Cơ điện được nội địa hoá, có chất lượng tương đương nhưng có giá thành hợp lý hơn so với các sản 
phẩm nhập khẩu và đã được thị trường đón nhận.

ht tp: / /www.fu j ie levator .com.vn 02

Nhà máy cơ điện ALPHANAM và Nhà máy COMPOSITE trong khu công 
nghiệp ALPHANAM [Nguồn:  Tư liệu công ty]
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Kết quả là ngay từ những ngày đầu tiên, Alphanam Cơ điện đã được công nhận như một nhà sản 
xuất chuyên nghiệp đi tiên phong trong lĩnh vực tủ bảng điện hạ thế. Đến nay, Hệ thống nhà máy 
ALPHANAM của Alphanam Cơ điện đã có quy mô lớn hơn nhiều lần, sản phẩm được đa dạng hóa, 
không chỉ phục vụ cho ngành điện mà cho nhiều ứng dụng khác nhau với chất lượng tương đương 
các sản phẩm cùng loại nhập khẩu nguyên chiếc. Đáng lưu ý là nhóm sản phẩm với thương hiệu 
ALPHANAM, với các thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế, được đăng ký bản quyền, được 
kiểm tra thử nghiệm mẫu theo các tiêu chuẩn quốc tế IEC, ANSI, JS, AS...

lĩnh vực tổng thầu cơ điện

Các xí nghiệp lắp máy điện nước ALPHANAM được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1997. 
Khởi đầu, với nguồn lực hạn chế, Alphanam Cơ điện hướng tới các công trình quy mô vừa và nhỏ 
và chủ yếu dựa vào lợi thế về sản xuất, đội ngũ cán bộ kỹ thuật tinh nhuệ, công nhân lành nghề và 
hệ thống quản lý chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO 9000. 

Qua hàng trăm công trình với quy mô từ nhỏ đến lớn, có tính chất từ đơn giản đến phức tạp, cùng 
với sự phát triển của Alphanam Cơ điện, đến nay, Alphanam Cơ điện đã hội tụ được đầy đủ sức 
mạnh của một Nhà thầu cơ điện chuyên nghiệp hàng đầu Việt nam với năng lực thực hiện các công 
trình quy mô lớn chất lượng cao. Đặc biệt, Alphanam Cơ điện có thế mạnh trong việc thực hiện các 
công trình trọn gói như các nhà máy lớn, có dây chuyền công nghệ tự động hoá cao hay các dự án 
dân dụng như bệnh viện, khách sạn, cao ốc văn phòng… cấp độ 5 sao, các toà nhà thông minh, các 
dự án hạ tầng hay các khu du lịch. 

Năm 2007, với mười năm kinh nghiệm, trong bối cảnh các Nhà Thầu lớn và có bề dày truyền thống 
như các Tổng công ty sở hữu Nhà nước tập trung nguồn lực chuyển hướng sang lĩnh vực đầu tư, Al-
phanam Cơ điện đã tái cấu trúc lại các nguồn lực về tài chính và nhân sự, đồng thời định hướng phát 
triển bền vững trong lĩnh vực Nhà thầu và phân chia thành các Khối thực hiện độc lập bao gồm:  

Khối năng lượng (amEE) 

Thực tế hiện nay, ngành điện là ngành độc quyền nhà nước, với tốc độ tăng trưởng liên tục cao trong 
nhiều năm. Nguồn vốn đầu tư được chảy vào từ vốn vận hành (trích lập khấu hao) của các công ty 
điện lực, vốn vay thương mại phát triển hệ thống điện, vốn ODA chính phủ. Ngoài ra, với xu thế 
cổ phần hóa phần nguồn điện và hệ thống phân phối (Nhà nước chỉ còn độc quyền hệ thống truyền 
tải), thị trường điện lực luôn là thị trường hấp dẫn cho các nhà thầu. Nhiệm vụ trọng tâm của khối 

Các sản phẩm sản xuất [Nguồn:  Tư liệu công ty]
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là phát triển không ngừng các sản phẩm và dịch vụ hiện có, đi trước đón đầu các cơ hội bằng việc 
phát triển các sản phẩm chưa có Nhà thầu Việt nam nào thực hiện được thông qua việc liên minh, 
liên kết với các Nhà cung ứng nước ngoài trong trung hạn và nâng dần tỷ trọng nội địa hóa trong sản 
phẩm và dịch vụ của Alphanam Cơ điện nhằm khẳng định vị thế của Alphanam Cơ điện và mang 
lại hiệu quả cao nhất trong dài hạn. 

Khối công nghiệp (amEi) 

Là khối hướng tới các dự án đầu tư công nghiệp do các Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài thực 
hiện tại Việt Nam. Có thể coi Khối AMEI là tiền thân của sự phát triển vượt bậc của Alphanam Cơ 
điện từ những năm 1996 thông qua một loạt các dự án, công trình do Alphanam Cơ điện thực hiện 
như Nhà máy thủy tinh SANMIGUEL (Hải phòng) với giá trị hợp đồng lên tới hàng triệu đô la tại 
thời điểm đó. Dự án công nghiệp này cũng đánh dấu cho sự chú trọng của Alphanam Cơ điện vào 
lĩnh vực công nghiệp. Hiện khối đang sở hữu các công nghệ như tài sản quý giá của Alphanam Cơ 
điện như sau:

Công nghệ xử lý nước sạch qua các công trình lớn nhất cùng thời kỳ như: Dự án cấp nước Tỉnh - 
Quảng Ninh (năm 2000), dự án nhà máy nước VINACONEX với công suất lớn nhất Việt nam hiện 
nay (năm 2007) và hiện đang thực hiện dự án cấp nước Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai. 

Công nghệ xử lý nước thải công nghiệp công suất lớn: Thông qua các dự án Nhà máy thép Hòa - 
Phát, thép Việt Ý, thép Thái Nguyên, Nhà máy xi măng Thái nguyên, Xi măng Hạ Long v.v…

Đồng thời, khối đang nắm giữ nguồn lực kỹ sư công trường dày dạn kinh nghiệm do việc thực hiện - 
các hợp đồng lớn nhất của Alphanam Cơ điện trong nhiều năm qua. 

Các sản phẩm và dịch vụ của khối AMEE   [Nguồn: Tư liệu công ty]
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Khối dân dụng (amEp) 

Tương tự như khối công nghiệp AMEI, AMEP có bề dày thành tích cùng với bề dày thành tích của 
Alphanam Cơ điện. Xuất phát điểm của khối là các dự án quy mô vừa và nhỏ thông qua việc làm 
thầu phụ cho các nhà thầu Nhật bản (KINDEN, YURTEC, KURIHARA,…) cho các công trình 
công nghiệp nhẹ và các dự án khách sạn, bệnh viện, hạ tầng cơ sở… có vốn đầu tư FDI và ODA 
như: Khách sạn năm sao NIKKO, Bệnh Viện Nhiệt đới Việt Nhật, Nhà máy ROBOTEC,… Thông 
qua việc học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, Khối AMEP đã vươn lên trở thành Tổng thầu cơ điện các 
dự án quy mô lớn hàng chục tỷ đồng như Dự án Tu bổ, cải tạo Nhà hát lớn TP Hà Nội, Văn phòng 
Ngân hàng đầu tư phát triển Việt nam, VP Ngân hàng Công thương Việt nam, các dự án hạ tầng cụm 
Quảng Ninh với diện tích hàng trăm hec ta của tổng công ty CIENCO 5, GELEXIMCO, LICOGI 
v.v…

Hiện khối đã phát triển thành công các sản phẩm có hàm lượng tri thức cao cho công nghệ quản lý 
tòa nhà BMS và Tòa nhà thông minh nhằm tăng cường tính cạnh tranh cao cho các dự án cao ốc 
trong tương lai. 

 

Các dự án thực hiện của khối AMEI       [Nguồn: Tư liệu công ty]
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Khối xây lắp (amEc) 

Từ những năm đầu phát triển, Alphanam Cơ điện luôn coi công tác xây lắp là công việc nặng nhọc, 
ít giá trị gia tăng nhất và chỉ thực hiện công việc này trong các gói thầu trọn gói của mình. Tuy 
nhiên, với đà tăng trưởng mạnh mẽ vào những năm 2000 của ngành điện, và sự lơ là của các nhà 
thầu chuyên nghiệp chuyển hướng sang đầu tư. Nắm bắt cơ hội này, Alphanam Cơ điện đã tuyển 
dụng được những cán bộ ưu tú và có nhiều kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực xây lắp điện từ các công 
ty Nhà nước đã cổ phần hóa. Khối AMEC đã đóng góp không nhỏ vào sự tăng trưởng của Alphanam 
Cơ điện. Đặc biệt là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, các hợp đồng của khối đang thực hiện với 
khách hàng EVN chứa đựng ít rủi ro nhất về tài chính và tính thanh khoản nhờ kinh nghiệm quản 
lý công trình một cách chuyên nghiệp và chất lượng thực hiện dịch vụ luôn đạt ở mức cao. Trong 
chiến lược dài hạn, khối đang được Alphanam Cơ điện đầu tư một cách đáng kể vào công nghệ xây 
lắp, nhằm chiếm lĩnh vị trí số một tại Việt nam trong trung hạn. 

 Các dự án thực hiện của khối AMEP     [Nguồn: Tư liệu công ty]

Một số hình ảnh dự án thực hiện của khối AMEC     [Nguồn: Tư liệu công ty]
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Khối Văn phòng cho thuê 

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đông Á (Đông Á) - Vốn điều lệ 12 tỷ đồng là Công ty 
con của Alphanam Cơ điện (Alphanam Cơ điện sở hữu 90,14% vốn điều lệ). Đông Á hoạt động chủ 
yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và có Trụ sở chính tại số 2 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội.

Khối Văn phòng đại diện 

Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng

Ông Trần Trương Vũ Hoàng – Trưởng đại diện

Trụ sở công ty Alphanam   [Nguồn: Tư liệu công ty]



w w w. a l p h a n a m . c o m . v n 31

Số giấy đăng ký văn phòng đại diện : 3223002192 do Sở Kế hoạch & Đầu tư T.p Đà Nẵng cấp ngày 
22/8/2008.
Địa chỉ: Đường 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3737979  Fax: 0511 3737479
Được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng, HĐQT Alphanam Cơ điện đã quyết định thành lập 
VPĐD tại Đà Nẵng. Phạm vi hoạt động của VPĐD là từ Hà Tĩnh trở vào đến Nha Trang và các Tỉnh 
Tây Nguyên. VPĐD chịu sự điều hành trực tiếp của Alphanam Cơ điện và thay mặt Alphanam Cơ 
điện giao dịch với khách hàng.  

Văn phòng đại diện tại T.p Hồ Chí Minh  

Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam – Trưởng đại diện
Địa chỉ: Số 3, đường D52, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 32970142         Fax: 08 32970144

Thị trường T.p Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh Nam bộ nói chung là thị trường lớn nhất Việt 
Nam. Nhằm đáp ứng chiến lược kinh doanh và mở rộng thị trường, HĐQT Alphanam Cơ điện đã 
thành lập VPĐD tại T.p Hồ Chí Minh. VPĐD chịu sự điều hành trực tiếp của Alphanam Cơ điện và 
thay mặt Alphanam Cơ điện giao dịch với khách hàng.

Khu công nghiệp ALPHANAM Miền Trung – trụ sở VP đại diện tại Đà nẵng 
[Nguồn: Tư liệu công ty]
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Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phiếu; Danh sách và tỷ lệ do cổ đông sáng 6. 
lập nắm giữ; cơ cấu cổ đông

Bảng 2 - Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phiếu thời điểm 31/03/2010

TT tên cổ đông địa chỉ Số cổ 
phần

giá trị      
(Đồng)

tỷ lệ 
nắm 
giữ 
(%)

Số đKKD/ 
gphđ

1
Công ty CP ALPHANAM 
(đại diện Ông Nguyễn Tuấn 
Hải)

Khu Công nghiệp Phố 
Nối, Trưng Trắc, Văn 
Lâm, Hưng Yên

6.120.000 61.200.000.000 51 0900191660

2 Công ty MOT EAST WING 
VIỆT NAM 

P.O Box 957, Offshore 
Incorporations Centre, 
Road Town, Tortola 
British Virgin Islands

600.000 6.000.000.000 5
1546778

3
EAST WING ASSET 
MANAGEMENT 
CORPORATION

2-14, Chuo-Ku, Tokyo, 
Japan 103-0027 860.500 8.605.000.000 7,17

0199-01-
101744

Trụ sở VP đại diện tại Tp Hồ Chí Minh  [Nguồn: Tư liệu công ty]
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TT tên cổ đông địa chỉ Số cổ 
phần

giá trị      
(Đồng)

tỷ lệ 
nắm 
giữ 
(%)

Số đKKD/ 
gphđ

4 Ông Bùi Hoàng Tuấn

P4 nhà R Khu tập thể 
đường sắt – Phường 
Ngọc Khánh - Quận Ba 
Đình - HN

600.000 6.000.000.000 5 011501457

tổng cộng 8.180.500 81.805.000.000 68,17 -

Nguồn: Alphanam Cơ điện

Bảng 3 - Danh sách và tỷ lệ nắm giữ của cổ đông sáng lập thời điểm 31/3/2010

TT tên cổ đông địa chỉ đại diện Số cổ phần
tỷ lệ 

nắm giữ 
(%)

1
Công ty CP Alphanam Khu CN Phố Nối A – 

Trưng Trắc – Văn Lâm 
– Hưng Yên

Ông Nguyễn Tuấn Hải 6.120.000 51

2 Ông Bùi Hoàng Tuấn
P4- Nhà R, TT Đường 
Sắt – Ngọc Khánh – Ba 
Đình – Hà Nội

600.000 5

3 Ông Nguyễn Duy Phương P2-D23-TT Kim Liên – 
Đống Đa – Hà Nội 50.000 0,42

4 Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết 5-B4-TT CK 120- Hoàng 
Mai – Hà Nội 45.000 0,38

5 Ông Nguyễn Hữu Phương
1-5 nhà A1T5C, TT  
Quân Đội – Đống Đa – 
Hà Nội

20.000 0,17

tổng cộng 6.835.000 56,97

Nguồn: Sổ đăng ký cổ đông Alphanam Cơ điện chốt ngày 31/3/2010

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 84 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH-11 “Cổ đông sáng lập của 
Alphanam Cơ điện bị hạn chế chuyển nhượng số cổ phần đang sở hữu trong thời hạn 03 năm kể từ 
ngày Alphanam Cơ điện được đăng ký kinh doanh lần đầu”.

Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 
17/11/2006. Như vậy, sau ngày 17/11/2009 số cổ phần của Cổ đông sáng lập không còn bị hạn chế 
chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 5, Điều 84 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH-11.
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Bảng 4 - cơ cấu cổ đông thời điểm 31/03/2010

TT tên cổ đông Số cổ phần 
(cổ phần) giá trị   (đồng) tỷ lệ nắm 

giữ (%)
i cổ đông trong nước 9.505.000 95.050.000.000 79,21
1 Cổ đông tổ chức 6.120.000 61.200.000.000 51
2 Cổ đông cá nhân 3.385.000 33..850.000.000 28,21
ii  cổ đông nước ngoài 2.495.000 24.950.000.000 20,79
1 Cổ đông tổ chức 2.321.000 23.210.000.000 19,34
2 Cổ đông cá nhân 174.000 1.740.000.000 1,45

iii cổ phiếu quỹ - - -
tổng cộng 12.000.000 120.000.000.000 100

Nguồn: Sổ đăng ký cổ đông Alphanam Cơ điện chốt ngày 31/3/2010

Danh sách công ty mẹ, công ty con, công ty có vốn góp do tổ chức niêm yết 7. 
đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối và những công ty nắm quyền 
kiểm soát hoặc cổ phần chi phối với tổ chức đăng ký niểm yết 

7.1.  công ty mẹ của alphanam cơ điện

Công ty mẹ                               :     công ty cổ phần alphanam
Tên giao dịch Quốc tế : Alphanam Joint Stock Company 
Tên viết tắt : Alphanam JSC
Trụ sở chính : Khu CN Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên
Điện thoại : 0321.980.456
Fax : 0321.980.385
Văn phòng đại diện : Số 2 Đại Cồ Việt, P. Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN.
Điện thoại : 04. 39747979
Fax : 04. 39784885
Email : info@alphanam.com

Website : www.alphanam.com.vn
ngành nghề kinh doanh chính

Sản xuất thiết bị điện và vật liệu điện •

Sản xuất tủ bảng điện •
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Sản xuất thiết bị và máy cơ khí, thủy lực •

Sản xuất các sản phẩm cơ khí chuyên dùng •

Xây lắp các công trình điện đến 35kV •

Buôn bán các tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng •

Đại lý mua bán các loại hàng hóa •

Cho thuê mặt bằng nhà xưởng •

Sản xuất, lắp đặt thang máy •

Sản xuất các sản phẩm nhựa composite •

Sản xuất và kinh doanh các loại sơn và vật liệu xây dựng •

Nhận ủy thác đầu tư •

(Nguồn: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty CP – công ty CP Alphanam 
– Số: 0900191660, ngày 16/03/2010)

Tại thời điểm 31/03/2010 Công ty Cổ phần Alphanam (Công ty mẹ) nắm giữ 6.120.000 cổ phần của 
Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện, tương ứng với 51% Vốn điều lệ.

7.2.   công ty con của alphanam cơ điện

tên công ty
Vốn điều lệ

(Đồng)
địa chỉ

giá trị cổ phần 
sở hữu

(Đồng)

tỷ lệ 
sở hữu 

(%)

ngày 
thành lập

Công ty Cổ phần Thương 
mại & Dịch vụ  Đông Á.

12.000.000.000 Số 2 Đại Cồ Việt, P. 
Lê Đại Hành, Q. Hai 
Bà Trưng, Hà Nội.

10.817.200.000 90,14 Cổ phần 
hoá năm 
2005

  Nguồn: Alphanam Cơ điện
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ngành nghề kinh doanh 

Kinh doanh ăn uống, giải khát, dịch vụ giặt là nhuộm; •

Đại lý bán buôn, bán lẻ hàng công nghệ phẩm, thực phẩm và hàng tiêu dùng •

Kinh doanh văn phòng cho thuê, khách sạn, du lịch trong và ngoài nước; •

Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp các loại hàng hóa may mặc, phụ kiện may mặc, hàng công  •
nghệ phẩm, thực phẩm và hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp;

Kinh doanh rượu, bia, thuốc lá; •

Kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm, các dịch vụ văn hóa phẩm; •

Kinh doanh xe đạp, xe máy; •

Kinh doanh bất động sản, hàng vật liệu xây dựng và trang thiết bị nội thất; •

Kinh doanh máy móc, thiết bị công nghiệp và các phụ tùng tiêu hao thay thế của chúng; •

Kinh doanh vật tư sản xuất dây hàn, que hàn, kinh doanh vật liệu hàn; •

Vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ, đường thủy (không bao gồm vận tải viễn dương). •

(Nguồn: Alphanam Cơ điện)

7.3.   công ty liên doanh, liên kết:  Không có 

hoạt động kinh doanh8. 

8.1.  Dịch vụ/Sản phẩm chính của alphanam cơ điện

Sản xuất thiết bị cơ điện

Nhà máy cơ điện của Alphanam Cơ điện đặt tại Khu công nghiệp ALPHANAM tại Phố Nối A, 
Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên. Các sản phẩm bao gồm: Thiết bị đóng cắt, thiết bị bảo vệ dân 
dụng, các loại hòm công tơ điện, hộp chia dây, tủ điện trung áp, tủ đấu dây ngoài trời, tủ điện bảo vệ 
và điều khiển, tủ điện AC/DC, tủ nạp ắc quy, tủ phân phối, tủ chiếu sáng, tủ cầu chì, hệ thống thanh 
cái, hệ thống thang máng cáp, phụ kiện… và các sản phẩm cơ khí phục vụ cho công tác Nhà Thầu 
cơ điện của Alphanam Cơ điện và các khách hàng có nhu cầu.

Với truyền thống 15 năm, lĩnh vực Nhà thầu cơ điện là sự khởi đầu và cũng là hình ảnh và uy tín 
của Alphanam Cơ điện trên thị trường. Alphanam Cơ điện luôn chú trọng và tập trung các nguồn 
lực cho công việc Nhà Thầu cơ điện và hội tụ ở các lĩnh vực sau:  
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Thi công xây lắp các công trình năng lượng như: Trạm biến áp, đường dây cao áp và siêu cao  •
áp, hệ thống truyền tải và phân phối điện.

Tổng thầu cơ điện cho các ngành công nghiệp: Các nhà máy thép, nhà máy xi măng, nhà máy  •
hoá dầu, nhà máy giấy, nhà máy cấp nước, nhà máy xử lý nước thải… 

Tổng thầu cơ điện cho các dự án hạ tầng và dân dụng: Các công trình hạ tầng khu công nghiệp,  •
khu đô thị, cao ốc văn phòng, khách sạn. 

Nhà thầu cung cấp thiết bị và các giải pháp cho ngành năng lượng:  Trạm biến áp cao áp và siêu  •
cao áp, các dự án cáp ngầm cao áp, hệ thống SCADA và viễn thông trong hệ thống điện…

Sản lượng sản phẩm/dịch vụ qua các năm

Bảng 5 – cơ cấu Danh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

TT Dịch vụ

năm 2008 năm 2009 Quý i/2010

giá trị

(Đồng)

tỷ 
trọng

(%)

giá trị

(Đồng)

tỷ 
trọng

(%)

giá trị

(Đồng)

tỷ 
trọng

(%)

1

Doanh thu 
bán hàng 
thương mại, 
cung cấp 
dịch vụ

170.341.890.075 35,96 192.303.318.673 36,12 102.024.339.132 67,48

2 Doanh thu 
công trình 303.367.491.961 64,04 340.047.858.074 63,88 49.150.869.729 32,52

tổng cộng 473.709.382.036 100 532.351.176.747 100 151.175.208.861 100

Nguồn: BCTC năm 2008 đã kiểm toán, BCTC hợp nhất năm 2009 đã kiểm toán của Alphanam Cơ điện và 

BCTC Quý I hợp nhất năm 2010 do Alphanam Cơ điện tự lập
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Bảng 6 - lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh

TT Dịch vụ

năm 2008 năm 2009 Quý i/2010

giá trị

(Đồng)

tỷ 
trọng

(%)

giá trị

(Đồng)

tỷ 
trọng

(%)

giá trị

(Đồng)

tỷ 
trọng

(%)

1 Thương mại, 
dịch vụ 11.056.912.039 30,22 4.243.720.784 7,27 585.342.270 3,94

2 Công trình 25.525.650.837 69,78 54.142.475.898 92,73 14.282.218.434 96,06

tổng cộng 36.582.562.876 100 58.386.196.682 100 14.867.560.704 100

Nguồn: Alphanam Cơ điện

Cơ cấu lợi nhuận gộp năm 2008 và 2009: Tương tự như đối với Doanh thu thuần, Lợi nhuận gộp 
của Alphanam cơ điện đạt được chủ yếu từ hoạt động xây lắp (công trình). Năm 2008, hoạt động 
thương mại đóng góp hơn 11 tỷ đồng (tương đương 30,22%) lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh 
doanh, hoạt động xây lắp đóng góp hơn 25,5 tỷ đồng (tương đương 69,78%) lợi nhuận thu được từ 
hoạt động kinh doanh. Trong năm 2009, hoạt động thương mại đóng góp 4,2 tỷ đồng (tương đương 
7,27%) và hoạt động xây lắp đóng góp hơn 54,1 tỷ đồng (tương đương 92,73%) lợi nhuận thu được 
từ hoạt động kinh doanh của Alphanam Cơ điện. Trong quý I/2010, hoạt động Thương mại và dịch 
vụ đóng góp 3,94% và hoạt động Xây lắp đóng góp 96,06% Lợi nhuận gộp của Alphanam Cơ điện. 
Có thể thấy trong cơ cấu lợi nhuận của Alphanam Cơ điện, hoạt động xây lắp đóng góp chủ yếu với 
tỷ lệ trung bình 81% trong hai năm 2008 và 2009.

8.2.  nguyên vật liệu

8.2.1 nguồn nguyên vật liệu

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ điện, đầu vào chính cho hoạt động sản xuất của 
Alphanam Cơ điện là:
- Tư liệu sản xuất: vật liệu xây dựng, thiết bị điện và vật liệu điện ;
- Các sản phẩm cơ khí, cơ điện ;
- Các sản phẩm thiết bị điện phân phối và truyền tải của các hãng sản xuất như máy biến áp, máy 

cắt, biến dòng, biến điện áp, tủ điện trung thế…;

8.2.2 Sự ổn định của các nguồn cung cấp

Trong giai đoạn 2008-2009 đặc biệt là năm 2008, giá cả các mặt hàng nguyên vật liệu, vật tư đầu 
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vào trong ngành xây dựng, lắp đặt thiết bị điện biến động rất mạnh. Sự tăng giá của hầu hết các mặt 
hàng này đã gây khó khăn cho hầu hết các doanh nghiệp trong ngành.
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thị trường cung cấp vật liệu điện trong quá trình hội nhập 
của nền kinh tế đất nước, số lượng nhà cung cấp nguyên vật liệu trong nước và nước ngoài trên thị 
trường đã tăng lên đáng kể. Sự gia tăng số lượng nhà cung cấp làm phong phú thêm chủng loại cũng 
như chất lượng của nguyên vật liệu cung cấp cho Alphanam Cơ điện, tạo thêm nhiều sự lựa chọn 
cho Alphanam Cơ điện trong quá trình thực hiện các công trình.
Trên cơ sở đánh giá thị trường yếu tố đầu vào, Alphanam Cơ điện đã chủ động áp dụng đồng bộ các 
biện pháp có hiệu quả để tạo sự chủ động trong nguồn vật tư phục vụ cho quá trình thực hiện các 
công trình:

Lập kế hoạch vật liệu chi tiết và dài hạn cho các công trình thi công để có thể chủ động tìm  •
kiếm nguồn nguyên vật liệu;

Giám sát và quản lý tốt các hoạt động xây lắp các công trình, tận dụng một cách tối đa các  •
nguyên vật liệu sử dụng nhằm tiết kiệm chi phí thi công nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng công 
trình ;

Thường xuyên cập nhật và chủ động tìm kiếm thêm các nhà cung ứng nguyên vật liệu trên thị  •
trường (các nhà cung cấp nước ngoài);

Lựa chọn các nhà cung ứng có uy tín trên thị trường và thiết lập mối quan hệ bạn hàng chiến  •
lược để có đảm bảo sự ổn định của nguồn cung cấp, một số nhà cung ứng uy tín điển hình như 
sau:

 Bảng 7 - Danh sách một số nhà cung cấp nguyên vật liệu chính cho alphanam cơ điện

TT nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ cung cấp

1
ABB: ABB Việt Nam, ABB Ấn Độ, 
ABB Trung Quốc, ABB Malaysia, 
ABB Đức…

Máy biến áp, các thiết bị điện Cao – Trung – 
Hạ thế, thiết bị tự động hóa và điều khiển công 
nghiệp…

2
Siemens: Siemens Đức, Siemens 
Indonesia, Siemens Trung Quốc, 
Siemens Ấn Độ

Thiết bị điện cao thế, trung thế, hạ thế; thiết bị tự 
động hóa và điều khiển; thiết bị đo hiện trường…

3 Areva: Areva Ấn Độ, Areva Pháp, 
Areva Ý ; Areva Trung Quốc

Thiết bị điện cao thế, trung thế, hạ thế ; thiết bị tự 
động hóa và điều khiển…

4
Chint/ Trung Quốc Thiết bị điện cao thế, trung thế, hạ thế; thiết bị tự 

động hóa và điều khiển…

5 Coma6, Nhất nước Sản phẩm kết cấu thép

6
LS Vina; Taihan Sacom Việt Nam… Cáp điện

Nguồn: Alphanam Cơ điện
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Việc áp dụng những biện pháp bình ổn nguồn nguyên vật liệu này sẽ góp phần tạo cho Alphanam 
Cơ điện sự chủ động trong việc tìm kiếm nguyên vật liệu, đảm bảo đủ nguồn vật tư và giảm thiểu 
tối đa ảnh hưởng của những biến động trên thị trường.

8.2.3 Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới Doanh thu, lợi nhuận

Nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng khá lớn trong giá thành sản phẩm của ngành cơ điện nói chung 
và các sản phẩm của Alphanam Cơ điện nói riêng. Chi phí này chiếm từ 60%-65% giá thành sản 
phẩm của các Hợp đồng đang thi công. Do vậy khi giá cả biến động, tất yếu ảnh hưởng tới giá thành 
sản xuất sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp tới Doanh thu, Lợi nhuận.
Những biến động về giá cả nguyên vật liệu trên thị trường sẽ gây ảnh hưởng đáng kể tới kết quả hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của Alphanam Cơ điện. Đặc biệt là khi giá nguyên vật liệu đầu vào có xu 
hướng tăng mạnh. Nhằm hạn chế những rủi ro có thể xảy ra, khi lập dự toán công trình, Alphanam 
Cơ điện luôn tính toán mức độ trượt giá hợp lý của các loại nguyên vật liệu, đồng thời trích lập dự 
phòng khi nhận thấy khả năng biến động giá cao của thị trường.

8.3.  chi phí sản xuất kinh doanh

Bảng 8 - tỷ lệ chi phí sản xuất kinh doanh/Doanh thu thuần

TT yếu tố chi phí

năm 2008 năm 2009 Quý i/2010

giá trị

(Đồng)

% 
Doanh 

thu 
thuần

giá trị

(Đồng)

% 
Doanh 

thu 
thuần

giá trị

(Đồng)

% 
Doanh 

thu 
thuần

1
Giá vốn hàng 
bán 437.126.819.160 92,28 473.964.980.065 89,03 136.307.648.157 90,16

2
Chi phí bán 
hàng 2.323.751.875 0,49 5.582.032.240 1,05 3.017.619.169 1,99

3
Chi phí quản lý 
doanh nghiệp 8.442.815.729 1,78 15.387.769.165 2,89 4.445.148.374 2,94

4
Chi phí hoạt 
động tài chính 35.850.005.550 8,20 34.352.253.961 6,45 2.327.975.324 1,54

Trong đó, chi 
phí lãi vay 1.472.828.865, 0,31 4.526.889.434 0,85 2.241.327.372 1,48

tổng cộng chi 
phí sản xuất 
kinh doanh

483.743.392.314 102,12 529.287.035.431 99,42 146.098.391.024 96,64

Nguồn: BCTC năm 2008 đã kiểm toán, BCTC hợp nhất năm 2009 đã kiểm toán của Alphanam Cơ điện và 

BCTC Quý I hợp nhất năm 2010  do Alphanam Cơ điện tự lập
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Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí của Alphanam Cơ điện, phản ánh đặc 
thù của ngành xây lắp các công trình điện. Bất chấp những biến động mạnh về giá cả nguyên vật 
liệu trong năm 2009, tỷ lệ Giá vốn hàng bán trong Doanh thu thuần của Alphanam Cơ điện đã giảm 
mạnh so với năm 2008, chỉ còn 89,03% Doanh thu thuần. 

Nguyên nhân chủ yếu là do Alphanam Cơ điện đã dự báo trước tình hình và ký các hợp đồng cố 
định giá nguyên vật liệu đầu vào chính (cụ thể là giá đồng, thép…) ngay từ đầu năm. Do vậy, trong 
năm khi giá cả của các nguyên vật liệu này biến động tăng mạnh, nhưng do đã cố định giá nên các 
biến động này không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Alphanam Cơ điện và chính 
nhờ những biến động này đã làm cho tỷ trọng giá vốn trên Doanh thu thuần năm 2009 giảm mạnh 
so với năm 2008. 

Chi phí tài chính trong năm 2008 và 2009 chiếm tỷ trọng cao, trong đó chủ yếu là khoản lỗ từ hoạt 
động kinh doanh chứng khoán (chiếm trung bình 97% trong chi phí tài chính). 

Sang Quý I/2010, giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng 90,16% Doanh thu thuần của Alphanam Cơ điện 
và Chi phí tài chính chiếm 1,54 % Doanh thu thuần. Việc Chi phí tài chính Quý I/2010 giảm mạnh 
so với các năm trước là do Ban lãnh đạo Alphanam Cơ điện đã chủ trương cắt giảm các khoản 
đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro và tập trung mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu 
tư dài hạn. Kết quả hoạt động trong Quý I/2010 đã thể hiện hiệu quả rõ rệt của việc cắt giảm chi 
phí tài chính của Alphanam Cơ điện, riêng Quý I/2010, Lợi nhuận sau thuế của Alphanam đã đạt 
xấp xỉ 97% Lợi nhuận của cả năm 2009 (tham khảo Bảng 10 - Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh 
doanh).

các biện pháp giảm thiểu chi phí của alphanam cơ điện: Bên cạnh những biện pháp chủ động 
ổn định nguồn nguyên vật liệu đầu vào nhằm hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Alphanam Cơ điện. Việc giảm thiểu chi phí được Alphanam Cơ điện 
thực hiện triệt để nhằm quản lý chi phí hiệu quả nhưng vẫn duy trì được chất lượng của sản phẩm 
và tiến độ công trình. Một số biện pháp được Alphanam Cơ điện áp dụng cụ thể là:

Thực hiện quản lý chặt chi phí nguyên vật liệu đầu vào thông qua việc lập dự toán thi công chi  •
tiết, đồng thời có kế hoạch dự trù hợp lý cho các loại vật tư sử dụng trong mỗi công trình, thiết lập 
mối quan hệ bạn hàng lâu dài với các nhà cung ứng có uy tín trên thị trường để đảm bảo chất lượng 
vật tư cũng như tận dụng được ưu đãi về giá;

Khuyến khích cán bộ công nhân viên phát huy tinh thần sáng tạo trong công việc, đưa ra những  •
phát minh, cải tiến trong việc ứng dụng công nghệ thi công để giảm thiểu chi phí công trình, đồng 
thời tránh hoang phí, nêu cao tinh thần thực hành tiết kiệm trong công tác thi công;

Thực hiện quản lý chặt chẽ các khoản mục chi phí hoạt động khác như chi phí quản lý doanh  •
nghiệp, chi phí sản xuất chung… thông qua việc áp dụng quy trình Quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn Quốc tế ISO 9001-2000.
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8.4.  trình độ công nghệ

đối với sản phẩm cơ khí chế tạo chính xác: Trong giai đoạn tháng 6/2009 do việc tái cấu trúc 
cơ cấu nguồn lực của Công ty mẹ và việc giảm thiểu chi phí sản xuất, nâng cao hiệu suất nên nhà 
máy cơ khí và dây chuyền sản xuất AMADA - Japan đã được chuyển giao lại cho Công ty Liên 
doanh FUJI ALPHA. Các sản phẩm cơ khí phục vụ cho công tác chế tạo thiết bị điện được đặt 
hàng từ Công ty liên doanh FIJI ALPHA. Alphanam Cơ điện chỉ thực hiện lắp ráp công nghệ cao 
và thử nghiệm, hiệu chỉnh xuất xưởng các sản phẩm.

giá trị vô hình từ các phần mềm công nghệ: Qua một loạt các dự án và hợp đồng thực hiện với 
nhà cung cấp nước ngoài, Alphanam Cơ điện đang sở hữu bản quyền các phần mềm công nghệ 
hiện đại, điển hình như: 

- Bản quyền phần mềm hệ thống truyền thông ScaDa cho nhà máy xử lý nước sạch 
công suất lên tới 300.000 m3/ngày đêm; 

- Bản quyền phần mềm tự động hoá, điều khiển và bảo vệ các trạm biến áp, cao áp với 
thiết bị của Siemens, ABB, ARERA; 

- Bản quyền phần mềm cho hệ thống xử lý nước thải công nghiệp.

8.5.  nghiên cứu và phát triển ngành nghề kinh doanh

Mở rộng thị trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển của 
Alphanam Cơ điện.

Nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động SXKD và đảm bảo sự phát triển ổn định Alphanam Cơ điện, 
tránh tình trạng phát triển quá nóng nhưng cũng không chậm chễ trong việc nắm bắt cơ hội kinh 
doanh mở rộng thị trường, thực hiện đa dạng hoá hoạt động sang các lĩnh vực có tiềm năng phát 
triển như cơ khí chế tạo, khai thác khoáng sản, đầu tư bất động sản có chọn lọc để đảm bảo lợi nhuận 
trong tương lai phục vụ Alphanam Cơ điện phát triển bền vững.

Năng lực thi công, trang thiết bị hiện có của Alphanam Cơ điện tương đối đồng bộ, hiện đại và sẽ 
liên tục được đầu tư cho phù hợp với sự phát triển của Alphanam Cơ điện cũng như công nghệ của 
thị trường yêu cầu. 

Đội ngũ CBCNV trẻ trung, nhiệt huyết, làm việc với tinh thần trách nhiệm và luôn học hỏi ứng dụng 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động SXKD. 

Ngoài những công việc được hỗ trợ trong hệ thống Alphanam Group, Alphanam Cơ điện chủ động 
đấu thầu, tìm kiếm liên doanh, liên kết thi công các công trình phù hợp với năng lực, kinh nghiệm 
và đảm bảo sự phát triển bền vững nâng cao hiệu quả SXKD và giá trị thương hiệu của Alphanam 
Cơ điện.
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8.6.  tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm

Do đặc thù sản xuất kinh doanh của Alphanam Cơ điện là thi công xây lắp các công trình điện theo 
hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được chủ đầu tư và tư vấn phê duyệt, vì vậy để đảm bảo uy 
tín và thương hiệu Alphanam Cơ điện, Ban lãnh đạo Alphanam Cơ điện luôn lấy tiến độ, chất lượng 
công trình là mục tiêu chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình thi công.
Trong quá trình thi công, luôn giám sát chặt chẽ nguồn cung cấp vật tư đúng, đủ số lượng, chất lượng 
theo tiêu chuẩn kỹ thuật công trình yêu cầu.
Đối với các công trình có giá trị, quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, Alphanam Cơ điện đã thành 
lập các Ban điều hành trực tiếp chỉ huy tại hiện trường, đôn đốc kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, thanh 
quyết toán, thực hiện nghiêm túc công tác nghiệm thu nội bộ.
Hiện nay, Alphanam Cơ điện đang áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật 
quốc gia và hệ thống tiêu chuẩn quản lý quốc tế ISO 9001-2000. 

8.7.  hoạt động tiếp thị/marketing

Để nâng cao thương hiệu, uy tín Alphanam Cơ điện trên thị trường xây dựng cơ bản, xây dựng lắp 
đặt công trình điện và được nhiều Tổng công ty, Chủ đầu tư các Dự án biết tới, Alphanam Cơ điện 
đã có hướng chỉ đạo tăng cường hợp tác liên doanh, liên kết với các đối tác đã có thương hiệu uy tín 
trên thị trường, tăng cường giao lưu hội thảo giới thiệu năng lực và chứng minh bằng các sản phẩm 
đã và đang thực hiện cạnh tranh.

Bên cạnh đó, Alphanam Cơ điện luôn chú trọng việc tạo dựng thương hiệu cũng như mở rộng thị 
trường và mạng lưới khách hàng. Alphanam Cơ điện coi đây là một trọng tâm chính trong chiến lược 
marketing chính của mình.

tạo dựng thương hiệu

Là công ty con của Công ty cổ phần Alphanam, một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành 
Công nghiệp điện Việt Nam. Phát huy lợi thế đó, Alphanam Cơ điện đã xác định việc tạo dựng 
thương hiệu Alphanam Cơ điện cần gắn với những giá trị sau:

Cung cấp sản phẩm, công trình với chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của khách hàng về kỹ thuật,  •
tiến độ và mỹ phẩm công trình;

Phục vụ khách hàng với phong cách chuyên nghiệp, tận tình và tinh thần trách nhiệm cao; •

Không ngừng đầu tư, cải tiến để áp dụng những công nghệ và máy móc thi công hiện đại nhất  •
vào việc thi công công trình

 •

mở rộng thị trường

Trong chiến lược hoạt động của mình, Alphanam Cơ điện luôn coi trọng công tác mở rộng thị trường 
nhằm thu hút ngày càng nhiều khách hàng, mang lại hiệu quả hơn nữa cho Alphanam Cơ điện và các 
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cổ đông. Công tác mở rộng thị trường được thực hiện thông qua các công việc sau:

Tận dụng các mối quan hệ sẵn có để mở rộng mạng lưới khách hàng, tìm kiếm các hợp đồng  •
mới;

Tích cực liên doanh với các đối tác trong và ngoài nước để tìm kiếm cơ hội mở rộng kinh doanh  •
và học hỏi công nghệ;

Mặt khác, Alphanam Cơ điện cũng đã chú trọng đầu tư để phát triển website (www.alphanam.com.vn) 
nhằm quảng bá hình ảnh của Alphanam Cơ điện đến đông đảo các khách hàng trong và ngoài nước.

8.7.1. chiến lược cạnh tranh

Alphanam Cơ điện đã lựa chọn các chiến lược cạnh tranh mới nhằm phù hợp hơn nữa với tình hình 
đặc biệt nhạy cảm của nền kinh tế hiện nay.

Chiến lược kinh doanh cơ điện 2010-2015

Căn cứ các yếu tố về sức mạnh và bất lợi của Alphanam Cơ điện, các yếu tố về cơ hội và thách thức 
từ môi trường vĩ mô, Alphanam Cơ điện đã đề ra chiến lược kinh doanh của mình là:

cẠnh tRanh BẰng SỰ KẾt hỢp linh hOẠt giỮa chiẾn lƯỢc chi phÍ VÀ chiẾn 
lƯỢc VỀ SỰ KhÁc Biệt cỦa SẢn phẨm tÙy thEO tỪng lOẠi SẢn phẨm DỊch 
VỤ VÀ phÂn KhÚc thỊ tRƯỜng tRÊn cơ SỞ đa DẠng hÓa SẢn phẨm VÀ DỊch 
VỤ

chiến lược thị trường và đa dạng hóa sản phẩm cơ điện

Đối với lĩnh vực sản xuất

  các sản phẩm composite 

Cạnh tranh bằng chi phí thấp chiếm lĩnh các thị trường còn lại đến năm 2015. •

Chuyển hướng nghiên cứu sản phẩm mới trên nền công nghệ thiết bị ép nóng hiện có để sản xuất  •
các sản phẩm cho ngành điện như tủ điện, tấm cách điện chất liệu Composite đồng thời phát triển sản 
phẩm phục vụ sinh hoạt khác như bồn, chậu rửa, bồn tắm và các vật dụng sinh hoạt khác với tiêu chí 
có khả năng sinh lời và chu kỳ sản phẩm mới đạt ít nhất 10 năm.  

  tủ điện trung thế, hạ thế, trạm biến thế kiểu compact, tủ điều khiển động cơ, thiết bị 
đóng cắt trung thế và hạ thế

Trở lại vị trí Nhà cung cấp hàng đầu về doanh số vào năm 2015. Trên cơ sở phát triển sản phẩm  •
mới: Các thiết bị đóng cắt sản xuất tại Viêt Nam (hiện chưa có doanh nghiệp nào đầu tư). Đồng thời 
phát triển sản phẩm tủ bảng điện cao cấp hơn làm bằng vật liệu mới: Composite, Nhôm, Inox, v.v… 
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và phát triển sản phẩm tủ điện và tủ điều khiển động cơ loại kéo cách ly tạo ra một dòng sản phẩm 
hoàn toàn mới với các giá trị gia tăng cao mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng cao cấp. 

  tủ bảo vệ và điều khiển, hệ thống ScaDa và viễn thông trạm biến áp truyền tải

Mở rộng thị trường sang các phân đoạn lớn hơn. Như thị trường công nghiệp, dân dụng, quản  •
lý tòa nhà cao ốc, khách sạn…

  đối với lĩnh vực tổng thầu cơ điện

Trạm biến áp truyền tải: Nhà thầu số một tại Việt nam, năm 2015 sẽ chiếm lĩnh toàn bộ dải sản  •
phẩm và dịch vụ. Đặc biệt quan tâm tới các sản phẩm chưa được thực hiện bởi các nhà thầu trong 
nước (luôn phải mua sắm từ nước ngoài) với tỷ trọng nội địa hóa cao, nhằm mang lại giá trị gia tăng 
trước hết là cho Khách hàng.

  lĩnh vực công nghiệp

Tập trung nguồn lực chuyển hướng thị trường sang các ngành công nghiệp khác như giao  •
thông, khai khoáng, các ngành công nghiệp nhẹ phục vụ tiêu dùng với công nghệ sạch, thân thiện 
môi trường và đặc biệt chú trọng phát triển công nghệ xử lý nước bao gồm việc cung cấp nước sạch, 
xử lý nước thải công nghiệp và sinh hoạt. 

  Dân dụng và hạ tầng

“Cạnh tranh toàn diện trên mọi phân khúc thị trường”. Thị trường mục tiêu của Alphanam Cơ  •
điện sẽ là các dự án cao ốc văn phòng, khách sạn và chung cư cao cấp. Trong phân khúc thị trường 
này, Alphanam Cơ điện cần tập trung chú trọng vào việc phát triển các sản phẩm cho hệ thống điện 
lạnh công trình. Có thể hé mở là họ sản phẩm này cũng là một trong số chiến lược phát triển sản 
phẩm mới đã nêu trong phần trên.

  nhà thầu xây lắp

Tập trung vào các dự án quy mô lớn. Cần thiết đầu tư vào công nghệ xây lắp để nâng cao năng lực 
vượt trội so với đối thủ thông qua việc liên danh với các Nhà Thầu nước ngoài có năng lực thiết bị 
cao để thực hiện các gói thầu lớn. 

8.7.2. chính sách giá cả

Để nâng cao cạnh tranh về giá trong sản xuất, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, Alphanam Cơ điện 
tập trung đầu tư về con người, công nghệ và ưu tiên cho việc nghiên cứu, phát triển công nghệ, nâng 
cao năng lực làm việc khai thác hiệu quả những thế mạnh hiện có, ứng dụng các công nghệ và kỹ 
thuật mới nâng cao năng suất, áp dụng mô hình quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế và văn phòng điện tử 
để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm, nâng cao lợi thế cạnh 
tranh, đảm bảo sự phát triển bền vững của Alphanam Cơ điện. 
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8.8.  nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền

Logo và nhãn hiệu của Công ty : 

8.9.  các hợp đồng lớn đang thực hiện hoặc đã được ký kế t

Bảng 9 - Danh sách các hợp đồng lớn đang thực hiện đến ngày 31/03/2010
Đơn vị tính: Triệu đồng

TT tên hợp đồng tên dự án tên chủ đầu tư
tổng giá 
trị hđ  

gt hđ 
đã thực 

hiện

gt hđ 
còn thực 

hiện

1

Hợp đồng cung cấp, lắp đặt 
các thiết bị gói thầu E2: Cung 
cấp, lắp đặt các thiết bị điện 
hạ thế, trung thế, đo lường, tự 
động hoá, cáp điện và các dịch 
vụ kèm theo ICB/03/WDA hợp 
đồng số: 66-2006/HĐKT-NSĐ

Hệ thống cấp nước 
chuỗi đô thị Sơn 
Tây - Hoà Lạc - 
Xuân Mai - Miếu 
Môn - Hà Nội 
- Hà Đông giai 
đoạn I công suất 
300.000 m3/NGĐ

Ban QLDA đầu 
tư xây dựng hệ 
thống cấp nước 
Sông Đà - Hà 
Nội 

42.478 41.628 850

2

Hợp đồng số 08/2007/HĐCC/
TLCC - ALPH - CCC - INCO: 
Cung cấp, lắp đặt thiết bị và 
xây dựng trạm điện chính 
110KV của nhà máy xi măng

Xi măng Thăng 
Long

Công ty cổ phần 
xi măng Thăng 
Long

43.209 42.345 864

3

Hợp đồng kinh tế số: 68/
HĐKT-COMA25-ALP: Cung 
cấp dây, cáp điện và phụ kiện 
thuộc gói thầu EPC7

Nhà máy lọc dầu 
Dung Quất

Công ty cổ 
phần xây lắp 
và thương mại 
COMA25

12.754 12.499 255

4

Hợp đồng kinh tế số 175 
HĐKT/XMHL-ALPHANAM-
AMECO/2007: Cung cấp và 
lắp đặt thiết bị hệ thống cấp 
nước và thiết bị xử lý nước 
thải theo thiết kế nhà thầu 
chính

Công trình nhà 
máy xi măng Hạ 
Long

Công ty cổ phần 
xi măng Hạ Long 12.260 9.808 2.452

5
Hợp đồng số 02/2007/HĐCC/
HPCC-ALP: Cung cấp biến 
tần cho nhà máy xi măng

Nhà máy xi măng 
Hoà Phát

Công ty cổ phần 
xi măng Hoà 
Phát

10.078 9.876 202

VINACONEX-ALPHANAM
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TT tên hợp đồng tên dự án tên chủ đầu tư
tổng giá 
trị hđ  

gt hđ 
đã thực 

hiện

gt hđ 
còn thực 

hiện

6

Hợp đồng số 03/2007/HĐKT/
HPCC - ALPME: Cung cấp 
thiết bị, vật tư, dịch vụ kỹ 
thuật, xây dựng và lắp đặt trọn 
bộ trạm điện 110/6KV

Nhà máy xi măng 
Hoà Phát

Công ty cổ phần 
xi măng Hoà 
Phát

36.879 35.773 1.106

7

Hợp đồng số 1271/HĐ-TĐTA-
KHVT: Cung cấp và lắp đặt 
trạm phân phối hợp bộ 6,3 
KV-KPY-1

Thuỷ điện Trị An Công ty thuỷ 
điện Trị An 16.986 16.307 679

8

Hợp đồng số 01/2008/HĐKT/
HPCC - ALPME: Cung cấp hệ 
thống tủ 6kV và xây dựng nhà 
tụ bù cho trạm điện Nhà máy 
xi măng Hoà Phát

Nhà máy xi măng 
Hoà Phát

Công ty Cổ phần 
xi măng Hoà 
Phát

17.519 17.169 350

9

Hợp đồng số 31/XMHT-
QLDA: Cung cấp và lắp đặt 
hệ thống chiếu sáng, hệ thống 
điều hoà thông gió, hệ thống 
tiếp địa, chống sét

Dây chuyền 3 
Nhà máy xi măng 
Hoàng Thạch

Công ty xi măng 
Hoàng Thạch 14.376 10.063 4.313

10

Hợp đồng số: 19/2008/HĐ-
XD: Thi công xây dựng công 
trình gói thầu số 2 - Xây dựng 
hệ thống cấp điện, điện chiếu 
sáng

XD hạ tầng kỹ 
thuật khu đất 
khoảng 5,2 ha để 
đấu giá quyền SD 
đất tại Công ty 
Giống cây trồng, 
H. Từ Liêm

Trung tâm Phát 
triển Quỹ đất 12.690 10.152 2.538

11
Hợp đồng số: 799 ĐLHD - 
P2 - HĐMB: Cung cấp MBA 
110kV và các MBA tự dùng

Nhánh rẽ 110kV 
và TBA 110kV 
Thanh Miện - Hải 
Dương

Công ty TNHH 
MTV Điện lực 
Hải Dương

16.237 15.425 812

12
Hợp đồng số: 825 ĐLHD - 
P2 - HĐMB: Cung cấp MBA 
110kV và các MBA tự dùng

Nhánh rẽ 110kV 
và TBA 110kV 
Phúc Điền - Hải 
Dương

Công ty TNHH 
MTV Điện lực 
Hải Dương

16.237 15.425 812

13

Hợp đồng số 12/09/QLDAXD/
HĐ-EPC: thiết kế,cung cấp 
thiết bị và thi công lắp đặt hệ 
thống điện trung thế

Đầu tư xây dựng 
căn cứ đóng mới 
và sửa chữa giàn 
khoan dầu khí

Công ty Cổ phần 
chế tạo giàn 
khoan dâu khí 
(PVSHIPYARD)

14.808 11.846 2.962

14
Hợp đồng số 0109-5SS-ALP-
G1: Cung cấp máy biến áp lực 
và máy biến áp tự dùng

Trạm biến áp 
110kV An Nhơn, 
110kV Quy Nhơn 
2, 110kV Đức Phổ 
và 110kV Áng Sơn

Công ty điện 
lực 3 41.815 33.452 8.362
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TT tên hợp đồng tên dự án tên chủ đầu tư
tổng giá 
trị hđ  

gt hđ 
đã thực 

hiện

gt hđ 
còn thực 

hiện

15

Hợp đồng số 2.1/SEIER/Dong 
Van/PC1 - Alphanam: Cung 
cấp máy biến áp 110kV cho 
TBA 110kV Đồng Văn

Mở rộng và nâng 
công suất TBA 
110kV Đồng Văn

Công ty điện 
lực 1 14.432 11.546 2.886

16

Hợp đồng số 2.2/SEIER/Mong 
Duong/PC1 - Alphanam: Cung 
cấp máy biến áp 110kV cho 
TBA 110kV Mông Dương

Nâng công suất 
MBA T2 tại trạm 
110kV Mông 
Dương

Công ty điện 
lực 1 13.374 10.699 2.675

17

Hợp đồng số 05/2009/HĐKT-
BĐS: Cung cấp thiết bị và thi 
công lắp đặt hệ thống cung cấp 
điện

 Đầu tư xây dựng 
và kinh doanh hạ 
tầng khu dân cư 
Cột 5, P. Hồng 
Hải, TP. Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh

Công ty kinh 
doanh bất động 
sản - TKV

10.686 8.548 2.137

18

Hợp đồng số 2 HĐTN09/
ĐLHN/QLĐT/Gói 1 MBA 
Linh Đàm: Cung cấp MBA 
110kV - 63MVA

Xây dựng mới 
TBA 110kV Linh 
Đàm và nhánh rẽ 
ĐDK 110kV vào 
trạm

Công ty Điện lực 
thành phố Hà Nội 11.924 9.539 2.385

19

Hợp đồng số 3 HĐTN09/
ĐLHN/QLĐT/Gói 1 MBA 
Cầu Diễn: Cung cấp MBA 
110kV - 63MVA và máy biến 
áp tự dùng

Xây dựng mới 
TBA 110kV Cầu 
Diễn và nhánh rẽ

Công ty Điện lực 
thành phố Hà Nội 12.050 9.640 2.410

20
Hợp đồng xây dựng số 467 
ĐLHD – P2-HĐXD: Xây lắp 
ĐZ 110kV và TBA 110kV

Nhánh rẽ 110kV 
và TBA 110kV 
Thanh Miện - Hải 
Dương

Công ty TNHH 
MTV Điện lực 
Hải Dương

11.532 2.306 9.225

21

Hợp đồng số 807/2009/HĐ-
XD: Cung cấp, lắp đặt, sửa 
chữa thiết bị điện trạm bơm 
Vĩnh Trị I, Hữu Bị

Sửa chữa nâng 
cấp công trình đầu 
mối 05 trạm bơm 
lớn thuộc hệ thống 
thủy lợi Bắc Nam 
Hà

Ban QLDA sửa 
chữa nâng cấp 
công trình đầu 
mối 5 trạm bơm 
thuộc công tu 
TNHH khai thác 
công trình thủy 
lợi Bắc Nam Hà

13.729 - 13.729

22

Hợp đồng số 0073/10/T/N3-
VSP7/ALPHANAM: Thiết kế, 
cung cấp, lắp đặt trạm điện, 
máy phát điện và mạng cáp hạ 
thế ngoài nhà

Nhà làm việc bộ 
máy điều hành Xí 
nghiệp liên doanh 
Vietsovpetro

Xí nghiệp 
Liên Doanh 
Vietsovpetro

29.998 - 29.998

tổng cộng 415.206 325.370 89.836

Nguồn: Alphanam Cơ điện
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Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh9. 

9.1.  tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh

Bảng 10 – Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2008, 2009 và Quý i/2010

TT chỉ tiêu
năm 2008

(đồng)

năm 2009

(đồng)

% (+/-)         
so với 2008

Quý i/2010

(đồng)

1 Tổng giá trị tài sản 278.092.848.468 401.172.931.100 49,15 414.792.684.298

2 Doanh thu thuần 473.709.382.036 532.351.176.747 12,38 151.175.208.861

3 Lợi nhuận từ hoạt 
động kinh doanh 999.458.393 5.156.488.998 480,77 5.804.601.005

4 Lợi nhuận khác (277.537.462) (354.553.371) (27,75) (88.865.307)

5 Lợi nhuận trước thuế 721.920.931 4.801.935.627 691,74 5.715.735.698

6 Lợi nhuận sau thuế 550.924.470 3.704.304.707 572,38 3.598.450.913

7 Lợi nhuận sau thuế 
của cổ đông thiểu số - 17.066.435 - 13.708.095

8
Lợi nhuận sau thuế 
của cổ đông của công 
ty mẹ

550.924.470 3.687.238.272 569,28 3.584.742.818

9 Lợi nhuận trả cổ tức - - -

Nguồn: BCTC năm 2008 đã kiểm toán, BCTC hợp nhất năm 2009 đã kiểm toán của Alphanam Cơ điện và 

BCTC Quý I hợp nhất năm 2010  do Alphanam Cơ điện tự lập

Năm 2009, Lợi nhuận sau thuế của Alphanam Cơ điện đạt 3,7 tỷ đồng, tăng 3,2 tỷ tương ứng tăng 
572,38% so với năm 2008 trong khi Doanh thu chỉ tăng 12,38%. Nguyên nhân chính làm cho lợi 
nhuận năm 2009 tăng đột biến so với năm 2008 là do Alphanam Cơ điện đã chủ động được nguồn 
cung cấp nguyên vật liệu đầu vào như Alphanam Cơ điện đã phân tích tại Mục 8.3 từ việc chủ động 
được nguồn nguyên vật liệu đã góp phần cắt giảm được tỷ trọng chi phí giá vốn trên Doanh thu 
thuần và làm gia tăng lợi nhuận.

Sang Quý I/2010, Lợi nhuận sau thuế của Alphanam Cơ điện đạt 3,6 tỷ đồng, xấp xỉ 97% so với Lợi 
nhuận sau thuế của cả năm 2009, báo hiệu một năm hoạt động kinh doanh khởi sắc cho Alphanam 
Cơ điện trong năm 2010. Nguyên nhân chính là do sang năm 2010, Alphanam Cơ điện đã cắt giảm 



AME - baûn caùo baïch50

iV - TÌnh hÌnh Và đẶc điỂm cỦa TỔ chỨc niÊm YẾT hiện naY 

hết các khoản mục đầu tư tài chính (Chi phí tài chính giảm xuống chỉ còn 1,54% trên Doanh thu 
thuần) và tập trung vào sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô và đầu tư dài hạn nên đã tạo ra các 
chỉ tiêu tài chính lý tưởng về cơ cấu vốn, đòn bẩy tài chính. Mặt khác, nguyên nhân đến từ sự phục 
hồi của nền Kinh tế Việt Nam trong đầu năm 2010 sau khủng hoảng cùng việc đa dạng hóa các sản 
phẩm chiến lược của Alphanam Cơ điện để đón đầu những cơ hội mới khi nền kinh tế phục hồi.

giải thích về phần lưu ý của kiểm toán trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 

Tại Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 của Alphanam Cơ điện, Kiểm toán 
có đưa ra lưu ý với người đọc báo cáo tài chính đến thuyết minh VII.3 trong bản thuyết minh báo 
cáo tài chính về việc thay đổi chính sách kế toán liên quan đến việc xử lý chệnh lệch tỷ giá do đánh 
giá lại số dư có gốc ngoại tệ của các khoản mục tiền tệ. Việc thay đổi chính sách kế toán này làm 
cho khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư có gốc ngoại tệ cuối năm của tiền, các 
khoản nợ ngắn hạn là 2.858.310.812 VND được phản ánh trên bảng cân đối kế toán (chỉ tiêu chênh 
lệch tỷ giá hối đoái) thay vì kết chuyển vào thu nhập như những năm trước.

Về ý kiến lưu ý của kiểm toán, alphanam cơ điện xin giải thích ý kiến lưu ý của kiểm toán 
như sau:

Năm 2009, Alphanam Cơ điện thay đổi chính sách kế toán liên quan đến việc xử lý chênh lệch tỷ 
giá do đánh giá lại số dư có gốc ngoại tệ của các khoản mục tiền tệ (theo hướng dẫn của Thông tư số 
201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 của Bộ Tài chính). Theo đó, khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái 
do đánh giá lại số dư có gốc ngoại tệ cuối năm của tiền, các khoản nợ ngắn hạn là 2.858.310.812 
VND được phản ánh trên Bản cân đối kế toán (chỉ tiêu chênh lệch tỷ giá hối đoái) thay vì kết chuyển 
vào thu nhập như những năm trước.

Như vậy Alphanam Cơ điện đã thực hiện đúng theo quy định của Bộ Tài chính về việc không hạch 
toán khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái vào thu nhập từ khoản phải thu bằng ngoại tệ (USD) cho đến 
khi thu được. 

9.2.  những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD trong năm báo cáo

Trong năm 2008 và 2009, hoạt động SXKD của Alphanam Cơ điện có những thuận lợi và khó khăn 
chủ yếu như sau:

Thuận lợi

Về thương hiệu: •  Alphanam Cơ điện được sử dụng thương hiệu Alphanam trong biểu tượng 
logo chung của hệ thống Alphanam Group. Đây là thương hiệu uy tín trong lĩnh vực xây dựng, lắp 
đặt các công trình điện và luôn đi đầu trong công nghệ và chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, trong thời 
gian qua Alphanam Cơ điện đã tham gia thi công nhiều công trình, dự án lớn mang tầm cỡ Quốc gia 
có ý nghĩa kinh tế, chính trị và xã hội cao, vì vậy đòi hỏi phải có năng lực và kinh nghiệm.

Nguồn nhân lực: •  Đội ngũ lãnh đạo Alphanam Cơ điện là những cán bộ có trình độ quản lý 
kinh tế, chuyên môn cao, đã từng chỉ đạo, tổ chức thi công nhiều công trình trọng điểm trong và 
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ngoài nước. Đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật là những người có trình độ 
chuyên môn, tay nghề cao đáp ứng được yêu cầu công tác.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: •  Cùng với sự phát triển sôi động của nền kinh tế, nhu cầu xây 
dựng ở nước ta ngày càng tăng, chính vì vậy tiềm năng trong lĩnh vực hoạt động của Alphanam Cơ 
điện là rất lớn và có cơ hội phát triển cao.

Hệ thống máy móc, thiết bị thi công tiên tiến, hiện đại  • : Với hệ thống máy móc và thiết bị hiện 
đại, được trang bị đồng bộ các sản phẩm sản xuất ra của Alphanam Cơ điện luôn đạt chất lượng cao, 
giá thành cạnh tranh với các sản phẩm hiện có trên thị trường...

Alphanam Cơ điện đã ký kết nhiều hợp đồng kinh tế có giá trị lớn, doanh thu và lợi nhuận tốt • : 
Luôn bảo toàn và phát triển vốn do các Cổ đông đóng góp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của 
các Cổ đông, đồng thời luôn hoàn thành nghĩa vụ về thuế và tài chính đối với Nhà nước.

Khó khăn

Yếu tố tự nhiên ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh của Alphanam Cơ điện. Thiên tai, địch  •
họa như lũ lụt, hạn hán... đều có tác động mạnh tới kết quả kinh doanh, nhất là về tiến độ thi công 
công trình, đe dọa tới không chỉ lợi nhuận hoạt động kinh doanh mà còn cả uy tín, hình ảnh của 
Alphanam Cơ điện khi không thể hoàn thành hợp đồng đúng tiến độ. 

Yếu tố giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào ảnh hưởng nhiều tới hoạt động của Alphanam Cơ  •
điện, do thị trường yếu tố đầu vào này luôn thay đổi liên tục do cầu tăng mạnh trong giai đoạn nền 
kinh tế phát triển. Mặt khác, giá sắt, thép, đồng, xi măng, xăng, dầu... cũng bị ảnh hưởng nhiều của 
thị trường thế giới. Do vậy, đây là một trong những khó khăn lớn nhất mà Alphanam Cơ điện luôn 
phải đối mặt trong bất cứ một giai đoạn sản xuất nào.

Vị thế của alphanam cơ điện so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành10. 

10.1.   môi trường cạnh tranh và vị thế của alphanam cơ điện trong ngành

Tiềm năng thị trường

Các sản phẩm và dịch vụ của Alphanam Cơ điện hướng tới đối tượng khách hàng là các công ty điện 
lực, các dự án đầu tư công nghiệp, dân dụng và hạ tầng. 

Lĩnh vực điện: Chuỗi giá trị của ngành điện bao gồm ba thành tố chính là nguồn điện: Các nhà máy, 
tổ máy phát điện từ các nguồn năng lượng khác; hệ thống truyền tải và hệ thống phân phối tới các 
hộ tiêu thụ.
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Về cơ cấu nguồn điện, sản lượng điện được sản xuất chủ yếu từ các nhà máy thủy điện và nhiệt  •
điện gồm than, dầu, tuabin khí dầu và các nguồn phát điện độc lập. Trong cơ cấu nguồn điện tính 
đến cuối năm 2007 thì thủy điện chiếm 37% và nhiệt điện chiếm 56%. Nhiệt điện vẫn chiếm tỷ trọng 
lớn nhất. Tương lai, trong cơ cấu nguồn điện sẽ vẫn tiếp tục nâng dần tỷ trọng các nguồn phi thủy 
điện. Theo kế họach đến năm 2020, thuỷ điện chỉ chiếm 28,5%; nhiệt điện dầu và khí chiếm 26,7%; 
nhiệt điện than chiếm 30,2%; nhập khẩu 5,8%. 

Tổng công suất phát khả dụng của ngành điện khoảng gần 14.000 MW vào khoảng cuối năm  •
2008. Trong đó công suất của các nhà máy điện thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam chiếm 
khoảng 71% toàn hệ thống, phần còn lại thuộc về các đơn vị phát điện ngoài ngành và nhập khẩu.

Tốc độ tăng trưởng của điện thương phẩm bình quân hàng năm từ 2000 đến 2008 đạt khoảng  •
gần 15% và vẫn được coi là “thiếu điện”. Nghĩa là, tốc độ tăng trưởng về nhu cầu sử dụng điện cao 
gấp khoảng hai lần tốc độ tăng trưởng GDP trong khi năng lực cung cấp (nguồn điện) cho đến nay 
luôn trong tình trạng thiếu.

Ngành điện hiện nay vẫn là ngành độc quyền nhà nước. •

Lĩnh vực công nghiệp và dân dụng - hạ tầng

Nền công nghiệp Việt Nam hiện nay có thể mới chỉ là bắt đầu. Nhờ các yếu tố của môi trường  •
vĩ mô thuận lợi như: tốc độ tăng trưởng GDP, mặt bằng giá cả sinh hoạt thấp dù chỉ số giá tiêu dùng 
luôn tăng trưởng cao hơn các nước trong khu vực, môi trường chính trị và an ninh vững chắc, điều 
kiện địa lý lý tưởng, thói quen tiêu dùng…, trong trung hạn và dài hạn, Việt Nam luôn được coi là 
điểm đến cho các dự án đầu tư công nghiệp, bất động sản và các dịch vụ khác. Với cơ sở hạ tầng 
hiện tại, dòng vốn đầu tư sẽ được chảy vào các lĩnh vực này không ngừng. Thị trường cơ điện công 
trình trong lĩnh vực công nghiệp và dân dụng - hạ tầng sẽ còn phát triển trong rất nhiều, nhiều năm 
tiếp theo với tốc độ tăng trưởng cao.

Đối thủ cạnh tranh

Các công ty cạnh tranh trong ngành phân loại theo sản phẩm và dịch vụ của Alphanam Cơ điện:

Đối với lĩnh vực sản xuất

Tại các tỉnh Phía Bắc: Việt Á; EDH; 3C và khoảng 10 công ty quy mô nhỏ khác. •

Tại các tỉnh Phía Nam: Sun light, Sáng tạo, và khoảng 5 công ty quy mô vừa; 10 công ty quy  •
mô nhỏ khác.
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 Đối với thiết bị trạm biến áp truyền tải

Các công ty nước ngoài: Comin Asia; Franco Pacific (Các nhà thầu đến từ Pháp và đại diện khu  •
vực vùng ở Singapore và Hồng Kông); EnerPenza (Nhà Thầu đến từ Malaysia) và một số Nhà thầu 
đến từ Trung Quốc như: Shanghai Power, XIAN, ChinT, v.v…

Tại các tỉnh Phía Nam: Công ty Thiết bị điện Sài Gòn •

Tại các tỉnh Phía Bắc: Việt Á, Công ty CP chế tạo biến thế Đông Anh và một số nhà thầu có  •
quy mô vừa và nhỏ như EDH, ENTEC…

Hệ thống điều hòa thông gió

Các công ty Việt Nam có cùng quy mô là Công ty CP cơ điện REE tại Thành phố Hồ Chí Minh,  •
Công ty CP SEAREE tại Đà Nẵng

Công nghệ xử lý nước

Các công ty Việt Nam có cùng quy mô là Công ty VIWASE (Hà Nội), Công ty CP VINASEEN  •
(tại Hà Nội), Công ty Tân Tiến (TP HCM)

Tích hợp hệ thống, tự động hóa và truyền động điện

Lĩnh vực Hệ thống điện: Tại Hà Nội có Công ty ATS; Công ty EDH, Công ty ENTEC và một  •
số công ty quy mô nhỏ mới tham gia ngành như Mai Hoàng, Vina Link v.v…

Lĩnh vực Công nghiệp: Công ty Việt Sáng tạo, Công ty CAC, Công ty EID  •

10.2.  triển vọng của ngành

Triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam trong thời gian tới có nhiều tín hiệu lạc quan về khả năng 
phục hồi sau khủng hoảng như: Các gói kích cầu của Chính phủ dần phát huy tác dụng, lãi suất 
trở nên ổn định hơn, nhiều Doanh nghiệp đã có mức tăng trưởng tốt trong những tháng đầu năm 
2010.

Lĩnh vực điện

Trong cơ cấu nguồn điện sẽ vẫn tiếp tục nâng dần tỷ trọng các nguồn phi thủy điện. Theo kế họach 
đến năm 2020, thuỷ điện chỉ chiếm 28,5%; nhiệt điện dầu và khí chiếm 26,7%; nhiệt điện than 
chiếm 30,2%; nhập khẩu 5,8% . 
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Tổng công suất phát khả dụng của ngành điện khoảng gần 14.000 MW vào khoảng cuối năm 2008. 
Trong đó công suất của các nhà máy điện thuộc Tổng công ty Điện lực Việt nam chiếm khoảng 71% 
toàn hệ thống, phần còn lại thuộc về các đơn vị phát điện ngoài ngành và nhập khẩu.

Tốc độ tăng trưởng về nhu cầu sử dụng điện cao gấp khoảng hai lần tốc độ tăng trưởng GDP trong 
khi năng lực cung cấp (nguồn điện) cho đến nay luôn trong tình trạng thiếu.

Ngành điện hiện nay vẫn là ngành độc quyền nhà nước.

Lĩnh vực công nghiệp và dân dụng- hạ tầng

Trong trung hạn và dài hạn, Việt Nam luôn được coi là điểm đến cho các dự án đầu tư công nghiệp, 
bất động sản và các dịch vụ khác. Với cơ sở hạ tầng hiện tại, dòng vốn đầu tư sẽ được chảy vào các 
lĩnh vực này không ngừng. Thị trường cơ điện công trình trong lĩnh vực công nghiệp và dân dụng - 
hạ tầng sẽ còn phát triển trong rất nhiều, nhiều năm tiếp theo với tốc độ tăng trưởng cao.

10.3   đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của alphanam cơ điện với định hướng 
của ngành, chính sách của nhà nước và xu thế chung trên thế giới 

Các sản phẩm và dịch vụ của Alphanam Cơ điện hướng tới đối tượng khách hàng là các công ty điện 
lực, các dự án đầu tư công nghiệp, dân dụng và hạ tầng. Theo chiến lược phát triển của Alphanam 
Cơ điện trong giai đoạn 2010-2015 với định hướng mở rộng sang lĩnh vực đầu tư bất động sản và 
đầu tư tài chính. Đây là lĩnh vực kinh doanh có nhiều triển vọng trong những năm tới và phù hợp 
với định hướng phát triển của ngành và chính sách của Nhà nước, yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực 
và thế giới.

chính sách đối với người lao động11. 

11.1.  Số lượng người lao động và cơ cấu lao động

Bảng 11 - cơ cấu lao động tại thời điểm 31/3/2010

chỉ tiêu nam nữ
phân theo trình độ học vấn 71 24
1. Trên đại học 2
2. Đại học/cao đẳng 46 22
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chỉ tiêu nam nữ
3. Trung cấp 2
4. Công nhân kỹ thuật 7
5. Sơ cấp/lao động phổ thông 16
phân theo phân công lao động
1. HĐQT/Ban Giám đốc 5 2
2. Lao động quản lý (từ cấp phòng/bộ phận trở lên) 10 1
 3. Lao động trực tiếp 22
4. Lao động gián tiếp 49 24

Nguồn: Alphanam Cơ điện

11.2.  các chính sách đối với người lao động

11.2.1. chính sách phát triển nguồn nhân lực

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Alphanam Cơ điện nhằm hướng tới mục tiêu 
trang bị cho nhân viên những kiến thức, kỹ năng tiên tiến và thái độ phù hợp để sản xuất và phục vụ 
khách hàng có hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời phát triển tiềm năng của mỗi 
nhân viên và mang lại hiệu quả tối đa cho Alphanam Cơ điện, hỗ trợ công tác đào tạo và phát triển 
ở tất cả vị trí và coi đây là sự đầu tư cần thiết bằng cách phân bổ ngân sách hợp lý.

11.2.2. chính sách lương, thưởng, phúc lợi

Alphanam Cơ điện thành lập theo Luật doanh nghiệp và mọi chế độ chính sách của người lao động 
trong Alphanam Cơ điện được áp dụng theo quy định hiện hành của Bộ luật lao động và theo nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông như: Trích nộp đầy đủ và đúng hạn Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, 
nâng lương đúng hạn...

Alphanam Cơ điện luôn quan tâm tạo điều kiện bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp 
vụ cho cán bộ nhân viên.

Alphanam Cơ điện có Chính sách khen thưởng xứng đáng đối với những tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong lao động, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật giúp nâng cao năng suất lao động và 
doanh thu, đồng thời áp dụng những biện pháp, quy định xử phạt nghiêm minh đối với cán bộ nhân 
viên vi phạm Nội quy, Kỷ luật lao động.

Lãnh đạo Alphanam Cơ điện phối hợp với BCH Công đoàn Alphanam Cơ điện có chính sách hỗ 
trợ kinh phí cho các đối tượng CBCNV: Có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, gặp thiên tai, tai nạn, rủi 
ro…
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11.2.3. chế độ làm việc

Thời gian làm việc: 8giờ/ngày, 5,5 ngày/tuần, nghỉ trưa 1,0 giờ. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất, 
kinh doanh thì CBNV có trách nhiệm làm thêm giờ và Alphanam Cơ điện có những quy định đảm 
bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước.

Ngày phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm thai sản: CBNV được nghỉ lễ và Tết 8 ngày theo quy định của Luật 
Lao động. Đối với CBNV đã làm việc tại Alphanam Cơ điện từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 
ngày/năm. Những người còn lại sẽ được nghỉ phép tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. CBNV được 
nghỉ ốm 3 ngày (không liên tục) trong năm và được hưởng nguyên lương. Trong thời gian nghỉ thai 
sản, ngoài thời gian nghỉ 04 tháng với chế độ bảo hiểm theo đúng quy định còn được hưởng thêm 
04 tháng lương cơ bản do Bảo hiểm xã hội chi trả.

Điều kiện làm việc: Alphanam Cơ điện trang bị đầy đủ các công cụ bảo hộ lao động, thiết bị làm 
việc, đồng thời Alphanam Cơ điện luôn tuân thủ nguyên tắc an toàn lao động để đảm bảo năng suất 
lao động cao và an toàn cho CBNV.

chính sách cổ tức12. 
Theo Điều lệ hiện hành, cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận 
ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Alphanam Cơ 
điện. Alphanam Cơ điện chỉ trả cổ tức cho cổ đông sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế và nghĩa 
vụ tài chính khác, trích lập các quỹ và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều 
lệ Công ty.
Cũng theo Điều lệ hiện hành, Hội đồng quản trị có thể chi trả cổ tức bằng tiền mặt, bằng cổ phần 
hoặc bằng tài sản khác của Alphanam Cơ điện, tùy theo điều kiện hoạt động kinh doanh và kế hoạch 
tài chính của Alphanam Cơ điện tại từng thời điểm. 
Chính sách cổ tức sẽ được HĐQT hoạch định và thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, nhằm vừa đảm 
bảo quyền lợi tối đa cho các cổ đông vừa có thể giữ lại một phần lãi để lại phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển 
doanh nghiệp bền vững, cũng như để tăng cường tính thanh khoản, tính hấp dẫn của cổ phiếu Alphanam Cơ 
điện trên thị trường…
Tình hình chi trả cổ tức 2 năm gần nhất 2008 – 2009: 

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 22/6/2009 của Alphanam  •
Cơ điện thì không chia cổ tức mà phần LN năm 2008 sẽ được giữ lại công ty.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 14/3/2010 của Alphanam  •
Cơ điện, cổ tức dự kiến chi trả cho năm 2009 là 5% theo mệnh giá (500 đồng/cp). Hình thức 
chi trả bằng tiền mặt. Thời gian chi trả dự kiến vào Quý II năm 2010. 
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13. tình hình hoạt động tài chính

13.1.  các chỉ tiêu cơ bản

13.1.1 trích khấu hao tScđ

Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận 
theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Khấu hao được trích theo phương pháp đường 
thẳng. Việc quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ đang được vận dụng theo Quyết định số 
206/2003/QĐ-BTC, ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

Bảng 12 - thời gian khấu hao đang áp dụng

loại tài sản cố định thời gian khấu hao (năm)

Nhà cửa, vật kiến trúc 6 - 25

Máy móc và thiết bị 6 – 7

Phương tiện vận tải truyền dẫn 6 – 8

Thiết bị, dụng cụ quản lý 3 - 5
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 đã kiểm toán của Alphanam Cơ điện 

13.1.2 mức lương bình quân 

Mức lương bình quân tháng của người lao động năm 2008: 2.500.000 đồng/tháng

Mức lương bình quân tháng của người lao động năm 2009: 4.800.000 đồng/tháng

13.1.3. thanh toán các khoản nợ đến hạn

Alphanam Cơ điện đã thực hiện tốt việc thanh toán các khoản vay đến hạn. Căn cứ Báo cáo tài chính 
kiểm toán năm 2008 và năm 2009 hợp nhất có thể thấy Alphanam Cơ điện đã thanh toán đúng hạn 
và đầy đủ các khoản nợ.
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13.1.4. các khoản phải nộp theo luật định

Alphanam Cơ điện đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc nộp thuế Giá trị gia tăng, thuế thu nhập 
doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các khoản phải nộp khác. Cụ thể các khoản phải nộp theo 
luật định của Alphanam Cơ điện trong hai năm gần nhất như sau:

Bảng 13 - các khoản phải nộp theo luật định

nhóm thuế
Số dư đến ngày 

31/12/2008
(Đồng)

Số dư đến ngày 
31/12/2009

(Đồng)

Thuế Giá trị gia tăng hàng bán nội địa 940.824.575 1.901.753.096

Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 83.564.257 51.307.437

Thuế tiêu thụ đặc biệt - -

Thuế xuất nhập khẩu 103.993.973 49.153.169

Thuế thu nhập Doanh nghiệp 85.786.257 1.155.370.913

Thuế thu nhập cá nhân - 21.816.897

Các khoản phải nộp khác - -

tổng 1.214.169.062 3.179.401.512
Nguồn: BCTC năm 2008 đã kiểm toán và BCTC hợp nhất năm 2009 đã kiểm toán của Alphanam Cơ điện

13.1.5. trích lập các quỹ theo luật định 

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty. Căn cứ vào các quy định hiện 
hành về phân phối lợi nhuận, Alphanam Cơ điện được sử dụng lợi nhuận sau thuế để phân phối 
vào các quỹ như sau:

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2008, 2009, Alphanam cơ điện 
thực hiện trích lập Quỹ dự phòng tài chính là 5%.

Bảng 14 – Số dư các quỹ thời điểm 31/12/2008, 31/12/2009 và 31/03/2010

các quỹ 31/12 2008
(đồng)

31/12/2009
(đồng)

31/03/2010
(đồng)

Quỹ dự phòng tài chính 27.546.223 328.653.771 354.092.201

Quỹ đầu tư và phát triển - - -

Quỹ khen thưởng và phúc lợi - - -

tổng cộng 27.546.223 328.653.771 354.092.201
Nguồn: BCTC năm 2008 đã kiểm toán, BCTC hợp nhất năm 2009 đã kiểm toán của Alphanam Cơ điện và 

BCTC Quý I hợp nhất năm 2010  do Alphanam Cơ điện tự lập
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Việc Alphanam Cơ điện chỉ trích lập Quỹ dự phòng tài chính mà chưa trích lập các Quỹ khác trong 
các năm, nguyên nhân là do Alphanam Cơ điện vẫn tuân thủ theo Điều lệ cũ của Alphanam Cơ điện 
năm 2006, mà trong Điều lệ cũ chỉ quy định việc trích lập Quỹ dự phòng tài chính. Do sơ suất nên 
Alphanam Cơ điện chưa tuân thủ việc trích lập theo Điều lệ hiện nay của Alphanam Cơ điện. Về 
việc trích lập này, Alphanam Cơ điện đã có cam kết số 070501 ngày 07/05/2010 từ năm 2010 sẽ 
thực hiện trích lập đầy đủ các Quỹ theo quy định.

13.1.6. tổng dư nợ vay

Tại thời điểm 31/12/2009, tình hình nợ vay của Alphanam Cơ điện như sau:
 Vay ngắn hạn:               55.296.944.491 đồng 

 Vay dài hạn:               Không có

 Vay dài hạn đến hạn trả:  Không có

Nguồn: BCTC Kiểm toán 2009 hợp nhất của Alphanam Cơ điện

Bảng 15 - Bảng kê chi tiết các khoản vay ngắn hạn VnD đến ngày 31/12/2009

Đơn vị: đồng

TT
ngân hàng/tổ chức

cho vay
mục đích 

vay
Dư nợ 

đến 31/12/09

1 Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, Ngân hàng 
thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam SXKD 38.085.855.999

2 Công ty cổ phần ĐT&PT HT Vinaconex-Alphanam * SXKD 513.883.492

3 Công ty cổ phần Alphanam ** SXKD 16.697.205.000

tổng cỘng - 55.296.944.491

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 đã kiểm toán của Alphanam Cơ điện 

 * Đối với khoản vay của Công ty cổ phần ĐT&PT HT Vinaconex – Alphanam áp dụng lãi suất là 
10,5%/năm.

** Đối với khoản vay của Công ty cổ phần Alphanam áp dụng lãi suất vay ngắn hạn theo lãi suất kỳ 
hạn 6 tháng của Ngân hàng TMCP Quân Đội.

Phương thức trả lãi: Tính lãi hàng tháng và gốc trả cuối kỳ.



AME - baûn caùo baïch60

iV - TÌnh hÌnh Và đẶc điỂm cỦa TỔ chỨc niÊm YẾT hiện naY 

13.1.7. tình hình công nợ hiện nay

Bảng 16 - các khoản phải thu
Đơn vị: Đồng

chỉ tiêu năm 2008 năm 2009 Quý i/2010
Phải thu từ khách hàng 140.665.365.343 235.846.399.931 217.109.550.729
Trả trước cho người bán 7.062.865.090 15.259.867.993 21.199.226.938
Phải thu khác 498.183.979 560.769.635 577.481.119
Phải thu nội bộ - -
Dự phòng phải thu khó đòi (2.980.021.241) (3.777.563.464) (3.777.563.464)

tổng cộng 145.246.393.171 247.889.474.095 235.108.695.322
Nguồn: BCTC năm 2008 đã kiểm toán, BCTC hợp nhất năm 2009 đã kiểm toán của Alphanam Cơ điện và 

BCTC Quý I hợp nhất năm 2010  do Alphanam Cơ điện tự lập

Khoản Phải thu từ khách hàng chiếm tỷ trọng lớn trong các khoản phải thu của Alphanam Cơ điện. 
Điều này phù hợp với đặc trưng của ngành cơ điện là bán hàng trả chậm. Các khoản phải thu năm 
2009 tăng 66,67% so với năm 2008 cũng đồng nghĩa với việc Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 
vụ tăng, thể hiện ở doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2009 tăng 12,38% so với năm 
2008. 

Bảng 17 - các khoản phải trả
Đơn vị: đồng

chỉ tiêu năm 2008 năm 2009 Quý i/2010

Phải trả người bán 73.661.320.229 158.221.892.707 121.184.840.477

Vay và nợ ngắn hạn 28.524.986.694 55.296.944.491 89.352.235.066

Người mua trả tiền trước 53.334.793.627 42.615.586.132 55.122.175.397

Thuế và các khoản nộp NN 1.214.169.062 3.179.401.512 3.436.106.826

Phải trả công nhân viên 353.760.000 904.482.205 393.174.659

Chi phí phải trả 90.688.476 880.384.617 635.394.394

Các khoản phải trả khác (ngắn hạn) 126.262.905 11.526.356.135 15.356.887.864

Phải trả dài hạn khác 197.195.000 202.899.007 239.123.207

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 19.539.005 - -

Dự phòng trợ cấp mất việc làm 19.209.000 41.831.800 41.831.800

tổng cộng 157.541.923.998 272.869.778.606 285.761.769.690
Nguồn: BCTC năm 2008 đã kiểm toán, BCTC hợp nhất năm 2009 đã kiểm toán của Alphanm Cơ điện và 

BCTC Quý I hợp nhất năm 2010  do Alphanam Cơ điện tự lập
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Phải trả người bán tại thời điểm cuối năm của Alphanam Cơ điện khá lớn, nguyên nhân do khách 
hàng xác nhận công nợ và xuất hóa đơn vào ngày 31/12 hàng năm nên Alphanam Cơ điện sẽ thanh 
toán các khoản phải trả này vào đầu năm tiếp theo.

Mặt khác, khoản Phải trả người bán của Alphanam Cơ điện năm 2009 tăng so với năm 2008 cũng 
thể hiện sự tin tưởng của Nhà cung cấp và sự liên kết chặt chẽ của Alphanam Cơ điện với các Nhà 
cung ứng và hầu hết các hợp đồng mua bán của Alphanam Cơ điện đều đồng nhất.

13.2.  các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 18 - các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT chỉ tiêu đVt năm 2008 năm 2009

1 chỉ tiêu về khả năng thanh toán  

- Hệ số thanh toán ngắn hạn = TSLĐ/Nợ 
ngắn hạn Lần 1,37 1,47

- Hệ số thanh toán nhanh = (TSLĐ - Hàng 
tồn kho)/Nợ ngắn hạn Lần 1,04 1,30

2 chỉ tiêu về cơ cấu vốn

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần 0,57 0,68

- Hệ số Nợ/Vốn Chủ sở hữu Lần 1,30 2,15

3 chỉ tiêu về năng lực hoạt động

-
Vòng quay hàng tồn kho bình quân

(Giá vốn hàng bán/Hàng TK bình quân)
Lần 6,18 9,63

- Vòng quay Tổng Tài sản (DT thuần/Tổng 
tài sản) Lần 1,70 1,33

4 chỉ tiêu về khả năng sinh lợi 

- Hệ số LNST/DT thuần % 0,12 0,69
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TT chỉ tiêu đVt năm 2008 năm 2009

- Hệ số LNST/Vốn CSH bình quân  (ROE) % 0,005 2,99

- Hệ số LNST/Tổng tài sản bình quân 
(ROA) % 0,002 1,09

- Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/DT thuần % 0,21 0,97

Nguồn: BCTC năm 2008 đã kiểm toán và BCTC hợp nhất năm 2009 đã kiểm toán của Alphanam Cơ điện

14. hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng

14.1.  hội đồng quản trị

Danh sách thành viên hội đồng quản trị

Stt chức vụ tên năm sinh

1 Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Tuấn Hải 
Thạc sỹ QTKD

1965

2 Ủy viên HĐQT Ông Bùi Hoàng Tuấn 
Thạc sỹ QTKD

1963

3 Ủy viên HĐQT Ông Tetsuji Nagata 
Thạc sỹ QTKD

1965

4 Ủy viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết 
Cử nhân kinh tế

1959

5 Ủy viên HĐQT Ông Nguyễn Duy Phương 
Kỹ sư điện

1970
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Stt chức vụ tên năm sinh

6 Ủy viên HĐQT Ông Nguyễn Trần Đại 
Thạc sỹ QTKD

1965

7 Ủy viên HĐQT Ông Lâm Sơn Tùng 
Kỹ sư điện

Kỹ sư xây dựng

1968

Nguồn: Alphanam Cơ điện

Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Tuấn Hải 

Họ và tên:  NGUYỄN TUẤN HẢI•	

Số CMND:  011838796•	

            Cấp ngày :                  16/02/2004 tại Hà Nội.

Giới tính:  Nam•	

Ngày tháng năm sinh: 03/07/1965•	

Nơi sinh:             Hà Nội•	

Quốc tịch:  Việt Nam•	

Dân tộc:  Kinh•	

Quê quán:  Hoàng Liên Sơn - Lào Cai.•	

Địa chỉ thường trú:     Số 79 Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.•	

Số điện thoại:              (04) 9761771•	

Trình độ văn hoá: Sau Đại Học•	

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh•	

Quá trình Công tác:

Từ 1984 đến 1987 Tham gia nghĩa vụ Quân sự   Bộ tư lệnh Biên phòng.•	
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Từ 1988 đến 1991 Kinh doanh vàng bạc, đá quý. •

Từ 1991 đến 1995 Kinh doanh khách sạn. •

Từ 1993 đến 1997 Chánh văn phòng - Tập đoàn đầu tư – xây dựng  Thăng Long. •

    Cử nhân Ngoại ngữ - Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội. •

Từ 1995 đến 2001 Giám đốc Cty TNHH Alphanam. •

Năm 2001  Tham dự khoá học quản trị kinh doanh của trường Đại học STACK  •
(Mỹ). 

Năm 2007  Hoàn thành khoá học Thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế (leMBA)  •
– Mỹ.

Từ 2001 đến nay              Công tác tại Cty CP Alphanam  •

Chức vụ công tác hiện nay:  Chủ tịch HĐQT.  •

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: •

Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc – Công ty CP Alphanam. •

Chủ tịch HĐQT – Công ty CP Momota. •

Chủ tịch HĐQT – Công ty CP Đầu tư và phát triển hạ tầng Vinaconex – Alphanam. •

Chủ tịch HĐQT – Công ty LD FUJI-ALPHA. •

Chủ tịch HĐQT – Tổng Công ty CP Đầu tư & Xuất nhập khẩu Foodinco. •

Chủ tịch HĐQT – Công ty CP Alphanam Miền Trung. •

Chủ tịch HĐQT – Công ty CP Alphanam Sài Gòn.  •

Số cổ phần nắm giữ:   6.120.000 cổ phần •

       Trong đó: + Sở hữu cá nhân:             0 cổ phần.

                        + Đại diện sở hữu cho Công ty Alphanam:  6.120.000 cổ phần.  

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 0 •

Các khoản nợ đối với công ty:             Không có •

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không có •

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có •
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Ủy viên HĐQT - Ông Bùi Hoàng Tuấn

Họ và tên:                    BÙI HOÀNG TUẤN•	

Số CMND:  011501457•	

             Cấp ngày :                   21/10/2009 tại Hà Nội.

Giới tính:  Nam•	

Ngày tháng năm sinh: 26/10/1963•	

Nơi sinh:  Xã Minh Tân – Huyện Lương Tài – Bắc Ninh.•	

Quốc tịch:  Việt Nam•	

Dân tộc:  Kinh•	

Quê quán:  Xã Minh Tân – Huyện Lương Tài – Bắc Ninh.•	

Địa chỉ thường trú: P4 nhà R Khu tập thể đường sắt – Phường Ngọc Khánh - Quận Ba •	
Đình - HN

Số điện thoại: (04) 9761771•	

Trình độ văn hoá: Sau đại Học•	

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - Thạc sỹ quản trị kinh doanh.•	

Quá trình công tác:

Trước 3/1979   Đi học phổ thông •	

Từ 3/1979 đến 6/1983  Bộ đội đóng tại thị xã Cao Bằng•	

Từ 6/1983 đến 9/1985  Cán bộ Cty xây dựng số 1 – Tỉnh Hà Bắc (Cũ)•	

Từ 9/1985 đến 5/1990  Sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội.•	

Từ 6/1990 đến 7/1997  Công tác tại Cty điện lực Hà Nội.•	

Từ 7/1997 đến nay:  Công tác tại Cty CP Alphanam Cơ điện•	

Chức vụ công tác hiện nay:  Uỷ viên HĐQT - Tổng giám đốc .•	

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:•	
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Uỷ viên HĐQT Công ty CP Alphanam•	

Số cổ phần nắm giữ: 600.000 cổ phần•	

            Trong đó: + Sở hữu cá nhân:  600.000 cổ phần.

                         + Đại diện sở hữu:   0 cổ phần.  

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:  Không có•	

Các khoản nợ đối với công ty:  Không có•	

Hành vi vi phạm pháp luật:   Không có•	

Lợi ích liên quan đối với Công ty:  Không có•	

Ủy viên HĐQT - Bà  Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Họ và tên:  NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT•	

Số CMND :  010410905 •	

            Cấp ngày:                   18/07/2003 tại Hà Nội.

Giới tính:  Nữ•	

Ngày tháng năm sinh: 20-9-1959•	

Nơi sinh:  Hà Đông – Hà Tây•	

Quốc tịch:  Việt Nam•	

Dân tộc:  Kinh•	

Quê quán:  Hoàng Long – Hoàng Hoá – Thanh Hoá.•	

Địa chỉ thường trú: P206 Ngõ 27 đường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - HN•	

Số điện thoại:  (04) 9761771•	

Trình độ văn hoá: Đại Học•	

Trình độ chuyên môn: Kế Toán•	

Quá trình Công tác:

Từ 1975 đến 1980 Học khóa KSKT - Đại học Bách Khoa Hà Nội.•	
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Từ 1981 đến 1995 Kế toán – Nhà máy cơ khí 120 – Bộ Giao thông vận tải.•	

Từ 1995 đến nay:  Công tác tại Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện•	

Chức vụ công tác hiện nay:  Ủy viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc.•	

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:•	

Số cổ phần nắm giữ:  45.000 cổ phần•	

             Trong đó: + Sở hữu cá nhân:  45.000 cổ phần.

                         + Đại diện sở hữu:     0 cổ phần. 

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:  Không có•	

Các khoản nợ đối với công ty:  Không có•	

Hành vi vi phạm pháp luật:   Không có•	

Lợi ích liên quan đối với Công ty:  Không có•	

Ủy viên HĐQT -  Ông TETSUJI NAGATA

Họ và tên:  TETSUJI NAGATA•	

Số Hộ chiếu :  TH4801294•	

            Cấp ngày   5/12/2007 tại Nhật Bản.

Giới tính:  Nam•	

Ngày tháng năm sinh: 31/08/1965•	

Nơi sinh:  Nhật Bản.•	

Quốc tịch:  Nhật Bản•	

Dân tộc:  •	

Quê quán:  Nhật Bản•	

Địa chỉ thường trú: 203 Harigaya, 3-7-2 Urawa-ku, Saitama-city, 330-0075, Nhật Bản•	

Số điện thoại:             0908260633•	

Trình độ văn hoá: Thạc sỹ quản trị kinh doanh•	
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Trình độ chuyên môn: Chuyên gia kinh tế•	

Quá trình Công tác:

Từ 1988 đến 1995 Làm việc tại Công ty Chứng khoán Sanyo (Sanyo     •	
  Securities Co., Ltd) tại Nhật Bản. Chức danh : Môi giới.

Từ 1992 đến 1994 Học thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Thunderbird     •	
  School of International Management, Mỹ

Từ 1995 đến 2006 Làm việc tại Bloomberg LP, tại tại Nhật Bản. •	

   Chức danh: Giám đốc phân tích.•	

Từ 2006 đến nay: Sáng lập viên và Giám đốc điều hành quỹ East Wing  Asset •	
Management Corporation, Nhật Bản 

Chức vụ công tác hiện nay:  Uỷ viên HĐQT Alphanam Cơ điện•	

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: •	

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH East Wing (Việt Nam). •	

Số cổ phần nắm giữ:  1.366.400 Cổ phần•	

          Trong đó: + Sở hữu cá nhân:    145.400 cổ phần.

            + Đại diện sở hữu cho East Wing Asset Management PTE, LTD: 185.000 cổ phần 

            + Đại diện sở hữu cho Công ty East Wing Asset Management Corporation: 860.500

            + Đại diện sở hữu cho Công ty East Wing Asset Management LTD: 175.500

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không có•	

Các khoản nợ đối với công ty:  Không có•	

Hành vi vi phạm pháp luật:   Không có•	

Lợi ích liên quan đối với Công ty:  Không có•	
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Ủy viên HĐQT - Ông Nguyễn Duy Phương

Họ và tên:  NGUYỄN DUY PHƯƠNG•	

Số CMND:  011864321•	

            Cấp ngày:   12/08/2005 tại Hà Nội.

Giới tính:  Nam•	

Ngày tháng năm sinh: 21/12/1970•	

Nơi sinh:  Hà Nội.•	

Quốc tịch:  Việt Nam•	

Dân tộc:  Kinh•	

Quê quán:  Phú Xuyên, Hà Nội (Hà Tây cũ).•	

Địa chỉ thường trú: P4 –D23 Khu tập thể Kim Liên – Phường Kim Liên - Quận Đống Đa •	
- HN

Số điện thoại:  (04) 9761771•	

Trình độ văn hoá: Đại Học•	

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện.•	

Quá trình công tác:

1987   Đi học phổ thông •	

Từ 1987 đến 1989 Trung cấp điện – Công ty điện lực Hà Nội.•	

Từ 1989 đến 1997 Công tác tại Công ty điện lực Thành phố Hà  Nội.•	

Từ 1995 đến 2000 Sinh viên Khoa Hệ thống điện - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.•	

Từ 1997 đến nay: Công tác tại Cty CP Alphanam Cơ điện•	

Chức vụ công tác hiện nay:  Uỷ viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc .•	

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có•	

Số cổ phần nắm giữ:  50.000 cổ phần•	

            Trong đó: + Sở hữu cá nhân:  50.000 cổ phần.

                         + Đại diện sở hữu:      0 cổ phần.  
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iV - TÌnh hÌnh Và đẶc điỂm cỦa TỔ chỨc niÊm YẾT hiện naY 

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:  Không có•	

Các khoản nợ đối với công ty: Không có•	

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không có•	

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có•	

Ủy viên HĐQT - Ông Nguyễn Trần Đại

Họ và tên:  NGUYỄN TRẦN ĐẠI•	

Số CMND:  011245728•	

Cấp ngày :   7/08/2006 tại Hà Nội.•	

Giới tính:  Nam•	

Ngày tháng năm sinh: 14/11/1965•	

Nơi sinh:  Hà Nội.•	

Quốc tịch:  Việt Nam•	

Dân tộc:  Kinh•	

Quê quán:  Hà Nội.•	

Địa chỉ thường trú: 187B tổ 11, Phường Khương Thượng, Hà Nội•	

Số điện thoại:  (04) 9761771•	

Trình độ văn hoá: Sau Đại Học•	

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, thạc sỹ quản trị kinh doanh.•	

Quá trình công tác:

Từ 1988 đến 1997 Cán bộ điều độ – Công ty điện lực Hà Nội.•	

Từ 1997 đến 2001 Trung tâm điều độ thông tin - Công ty điện lực Thành phố Hà Nội.•	

Từ 2005 đến 2007 Tham gia khoá đào tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh - Trường Đại học •	
bách khoa Hà Nội.

Từ 2001 đến 2009 Phó giám đốc điện lực Tây Hồ - Công ty Điện lực Thành phố Hà •	
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Nội.

Từ tháng 5/2009 đến nay: Công tác tại Cty CP Alphanam Cơ điện•	

Chức vụ công tác hiện nay:  Uỷ viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc .•	

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: •	

Uỷ viên HĐQT Công ty CP DV & TM Đông Á.•	

Số cổ phần nắm giữ:  30.000 cổ phần•	

            Trong đó: + Sở hữu cá nhân:  30.000 cổ phần.

                         + Đại diện sở hữu:  0 cổ phần.  

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:  Không có•	

Các khoản nợ đối với công ty:  Không có•	

Hành vi vi phạm pháp luật:   Không có•	

Lợi ích liên quan đối với Công ty:  Không có•	

Ủy viên HĐ quản trị - Ông Lâm Sơn Tùng

Họ và tên:  LÂM SƠN TÙNG•	

Số CMND :  012178329•	

            Cấp ngày :  24/06/2008 tại Hà Nội.

Giới tính:  Nam•	

Ngày tháng năm sinh: 28/01/1968•	

Nơi sinh:  Cẩm Phả - Quảng Ninh.•	

Quốc tịch:  Việt Nam•	

Dân tộc:  Kinh•	

Quê quán:  Đức Thọ - Hà Tĩnh.•	

Địa chỉ thường trú: 93 Tuệ Tĩnh, Hà Nội.•	
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Số điện thoại:             (04) 9761771•	

Trình độ văn hoá: Đại Học•	

Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Thiết bị điện.•	

Quá trình công tác:

Từ 1985 đến 1990 Sinh viên Khoa Thiết bị điện - Trường Đại  học Bách khoa Hà Nội.•	

Từ 1990 đến 2001 Công ty Thương mại & Xây dựng Du Lịch.•	

Từ 2001 đến 2005 Giám đốc Chi nhánh INCO3 - Công ty cổ phần lắpmáy (INCO).•	

Từ 2005 đến 2007 Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần lắp máy (INCO).•	

Từ 2007 đến tháng 2009  Phó tổng giám đốc phụ trách xây lắp – Công ty CP Đầu tư và •	
phát triển hạ tầng Vinaconex - Alphanam.

Từ 6/2009 đến nay: Công tác tại Cty CP Alphanam Cơ điện•	

Chức vụ công tác hiện nay:  Uỷ viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc .•	

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có•	

Số cổ phần nắm giữ: 100.000 cổ phần•	

            Trong đó: + Sở hữu cá nhân:   100.000 cổ phần.

                         + Đại diện sở hữu:                 0 cổ phần.  

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:  Không có•	

Các khoản nợ đối với công ty:  Không có•	

Hành vi vi phạm pháp luật:   Không có•	

Lợi ích liên quan đối với Công ty:  Không có•	
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14.2.   Ban KiỂm SOÁt  

Danh sách thành viên Ban kiểm soát của alphanam cơ điện

Stt chức vụ tên năm sinh

1 Trưởng ban Bà Doãn Thị Vân

Cử nhân kinh tế

1968

2 Thành viên Ông Lê Văn Đạt

Cử nhân kinh tế

1974

3 Thành viên Ông Đỗ Quang Phong

Cử nhân kinh tế

1978

Nguồn: Alphanam Cơ điện

Trưởng Ban kiểm soát -  Bà Doãn Thị Vân

Họ và tên: DOÃN THỊ VÂN•	

Số CMND: 013037407 •	

            Cấp ngày:  07/01/2009 tại Hà Nội

Giới tính:         Nữ•	

Ngày tháng năm sinh: 12/11/1968•	

Nơi sinh:        Hưng Yên.•	

Quốc tịch:  Việt Nam.•	

Dân tộc:  Kinh.•	

Quê quán:  Yên Mỹ - Hưng Yên•	
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Địa chỉ thường trú: Số 53 ngách 11 ngõ 290 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội.•	

Số điện thoại:  (04) 9761771•	

Trình độ văn hoá: Đại Học•	

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế•	

Quá trình Công tác:

Trước 1985  Đi học phổ thông •	

Từ 1985 đến 1988 Trường Trung cấp kinh tế - Bộ năng lượng.•	

Từ 1989 đến 1993 Cử nhân kinh tế - Trường Đại học quốc gia Hà Nội.•	

Từ 1993 đến 1996 Kế toán tại Xí nghiệp Vận tải – Công ty than Hòn Gai.•	

Từ 1997 đến 2002 Kế toán Tổng hợp tại Công ty Than Núi Béo – Tập đoàn Than & •	
Khoáng sản Việt Nam.

Từ 2003 đến nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Alphanam•	

Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát•	

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP •	
Alphanam. 

Số cổ phần nắm giữ:  2.000 Cổ phần•	

             Trong đó: + Sở hữu cá nhân:   2.000 cổ phần.

              + Đại diện sở hữu:     0 cổ phần.  

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không có•	

Các khoản nợ đối với công ty: Không có•	

Hành vi vi phạm pháp luật:  Không có•	

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có•	
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Thành viên Ban Kiểm soát- Ông Lê Văn Đạt

Họ và tên:  LÊ VĂN ĐẠT•	

Số CMND:  012163177  •	

Cấp ngày:  26/03/2007 tại Hà Nội•	

Giới tính:  Nam•	

Ngày tháng năm sinh: 19/01/1974•	

Nơi sinh:  Hưng Yên.•	

Quốc tịch:  Việt Nam.•	

Dân tộc:  Kinh.•	

Quê quán:  Xã Tứ Dân, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên.•	

Địa chỉ thường trú: 16 Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.•	

Số điện thoại:  (04) 9761771•	

Trình độ văn hoá: Đại Học•	

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế•	

Quá trình Công tác:

Từ 1991 đến 1993 Học Công nhân kỹ thuật - Trường Công nhân kỹ thuật I – Bộ Công •	
thương (Bộ Công nghiệp cũ).

Từ 1994 đến 2000 Nhân viên VP, kế toán viên - Công ty hỗ trợ phát  triển Công nghiệp        •	
– Bộ Công thương (Bộ Công  nghiệp cũ).

Từ 1996 đến 2000 Học Trường đại học Kinh tế quốc dân•	

Từ 2001 đến 2004 Kế toán trưởng - Công ty CP Thương mại & Hỗ trợ  phát triển Công •	
nghiệp.

Từ 2004 đến 2005 Kế toán tổng hợp – Công ty TNHH Thương mại Tấn Khoa, Chi •	
nhánh Hà Nội 

Từ 2005 đến 2006 Kế toán trưởng - Công ty CP Hòa Bình, CN Hà Nội.•	

Từ 2007 đến nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện•	
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Chức vụ công tác hiện nay:  Thành viên Ban kiểm soát•	

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có•	

Số cổ phần nắm giữ:  6.000 Cổ phần•	

              Trong đó: + Sở hữu cá nhân:   6.000 cổ phần.

              + Đại diện sở hữu:      0 cổ phần.  

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không có•	

Các khoản nợ đối với công ty:  Không có•	

Hành vi vi phạm pháp luật:   Không có•	

Lợi ích liên quan đối với Công ty:  Không có•	

Thành viên Ban Kiểm soát - Ông Đỗ Quang Phong

Họ và tên:  ĐỖ QUANG PHONG•	

Số CMND :  111527249 •	

            Cấp ngày:  11/03/1998 tại Hà  Tây

Giới tính:  Nam•	

Ngày tháng năm sinh: 14/07/1978•	

Nơi sinh:  Hà Tây (Hà Nội).•	

Quốc tịch:  Việt Nam.•	

Dân tộc:  Kinh.•	

Quê quán:  Thôn Thanh Chiểu, xã Phú Cường, Ba Vì, Hà Tây (Hà Nội).•	

Địa chỉ thường trú: Thôn Thanh Chiểu, xã Phú Cường, Ba Vì, Hà Tây (Hà Nội).•	

Số điện thoại:  (04) 39761771•	

Trình độ văn hoá: Đại Học•	

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế•	

Quá trình Công tác:

Từ 1998 đến 2001 Học trường Cao đẳng Giao thông vận tải.•	
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Từ 2001 đến 2004 Kế toán tổng hợp xí nghiệp tư vấn Xây dựng CTGT I  Hà Giang.•	

Từ 2004 đến 2006 Kế toán tổng hợp - Công ty CP KD&PT nhà Hà Nội.•	

Từ 2006 đến 2008 Kế toán trưởng – TP kế toán - Công ty CP Bê tông, xây dựng A&P.•	

                                     Học hàm thụ Đại học - Học viện tài chính 

Từ 2008 đến nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Alphanam.•	

                           Hoàn thành khóa học đại học - Cử nhân Kinh tế. 

Chức vụ công tác hiện nay:  Thành viên Ban kiểm soát•	

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có•	

Số cổ phần nắm giữ:  0 Cổ phần•	

             Trong đó: + Sở hữu cá nhân:   0 cổ phần.

                         + Đại diện sở hữu:      0 cổ phần.  

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không có•	

Các khoản nợ đối với công ty:  Không có•	

Hành vi vi phạm pháp luật:   Không có•	

Lợi ích liên quan đối với Công ty:  Không có•	

14.3.  Ban tổng giám đốc

Danh sách Ban tổng giám đốc của alphanam cơ điện

Stt chức vụ tên năm sinh
1 Tổng Giám đốc Ông Bùi Hoàng Tuấn 

Thạc sỹ QTKD
1963

2 Phó TGĐ tài chính Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết 
Cử nhân kinh tế

1959
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Stt chức vụ tên năm sinh
3 Phó TGĐ

Phụ trách khối công 
nghiệp AMEI

Ông Nguyễn Duy Phương 
Kỹ sư điện

1970

4 Phó TGĐ

Phụ trách khối Năng 
lượng AMEE

Ông Nguyễn Trần Đại 
Thạc sỹ QTKD

1965

5 Phó TGĐ

Phụ trách khối Xây 
lắp AMEC

Ông Lâm Sơn Tùng 
Kỹ sư điện, kỹ sư xây dựng

1968

6 Phó TGĐ

Phụ trách Nhà máy 
cơ điện AMEM

Ông Trịnh Văn Quảng

Kỹ sư cơ khí

1969

7 Phó TGĐ

Phụ trách Marketing 
và PR

Ông Đàm Xuân Dũng

Kỹ sư kinh tế

1957

8 Kế toán trưởng Bà Trương Thị Thu Hiền 1976

Nguồn: Alphanam Cơ điện

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Bùi Hoàng Tuấn - Tổng giám đốc 

Lý lịch tại phần 14.1 của phần Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Phó Tổng giám đốc 

Lý lịch tại phần 14.1 của phần Hội đồng quản trị
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ông nguyễn Duy phương - Phó Tổng giám đốc 

Lý lịch tại phần 14.1 của phần Hội đồng quản trị

ông nguyễn trần đại  - Phó Tổng giám đốc 

Lý lịch tại phần 14.1 của phần Hội đồng quản trị

ông lâm Sơn tùng  - Phó Tổng giám đốc 

Lý lịch tại phần 14.1 của phần Hội đồng quản trị

ông trịnh Văn Quảng  - Phó Tổng giám đốc 

Họ và tên:  TRỊNH VĂN QUẢNG•	

Số CMND:  011369667 •	

 Cấp ngày:  1/06/2004 tại Hà Nội

Giới tính:  Nam•	

Ngày tháng năm sinh: 5/11/1969•	

Nơi sinh:  Hà Nội.•	

Quốc tịch:  Việt Nam.•	

Dân tộc:  Kinh.•	

Quê quán:  •	

Địa chỉ thường trú: 12 Hàng Than, Ba Đình, Hà Nội.•	

Số điện thoại:  (04) 39761771•	

Trình độ văn hoá: Cao Học•	

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại thương, thạc sỹ quản trị kinh doanh.•	

Quá trình Công tác:

Từ 1994 đến 1997 Nhân viên Xuất nhập khẩu – Công ty John & Sun.•	

Từ 1997 đến 2001 Giám sát khu vực miền bắc – Công ty AC Nielsen tại Việt nam.•	



AME - baûn caùo baïch80

iV - TÌnh hÌnh Và đẶc điỂm cỦa TỔ chỨc niÊm YẾT hiện naY 

Từ 2001 đến 2004 Giám đốc khu vực miền bắc – Công ty AC Nielsen  tại Việt nam..•	

Từ 2004 đến 2008 Giám đốc Công ty thiết bị điện - Tập đoàn Việt Á.•	

Từ 2009 đến nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện.•	

Chức vụ công tác hiện nay:  Phó Tổng Giám đốc•	

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có•	

Số cổ phần nắm giữ:  0 Cổ phần•	

            Trong đó: + Sở hữu cá nhân:   0 cổ phần.

                         + Đại diện sở hữu:      0 cổ phần.  

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không có•	

Các khoản nợ đối với công ty:  Không có•	

Hành vi vi phạm pháp luật:   Không có•	

Lợi ích liên quan đối với Công ty:  Không có•	

 
 
 

ông đàm Xuân Dũng  - Phó Tổng giám đốc 

Họ và tên:  ĐÀM XUÂN DŨNG•	

Số CMND:  011667764•	

 Cấp ngày   02/01/2009 tại Hà Nội.

Giới tính:  Nam•	

Ngày tháng năm sinh: 11/04/1957•	

Nơi sinh:  Hà Nội.•	

Quốc tịch:  Việt Nam•	

Dân tộc:  Kinh•	

Quê quán:  Hà Nội.•	

Địa chỉ thường trú: Số 3 ngách 64/33 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội•	

Số điện thoại:  (04) 38515184 •	

Trình độ văn hoá: Đại Học•	
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Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế.•	

Quá trình công tác:

Từ 1978 đến 1980 Nhà máy chế tạo Biến thế Hà Nội.•	

Từ 1980 đến 1984 Bộ đội, Trung đoàn thông tin, Quân đoàn 3.•	

Từ 1984 đến 1994 Nhà máy chế tạo Biến thế Hà Nội.•	

Từ 1994 đến 2009 Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH ABB.•	

Từ tháng 7/2009 đến nay: Công tác tại Cty CP Alphanam Cơ điện•	

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc •	

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có.•	

Số cổ phần nắm giữ:  0 cổ phần•	

            Trong đó: + Sở hữu cá nhân:  0 cổ phần.

                         + Đại diện sở hữu:  0 cổ phần.  

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không có•	

Các khoản nợ đối với công ty:  Không có•	

Hành vi vi phạm pháp luật:   Không có•	

Lợi ích liên quan đối với Công ty:  Không có•	

 Kế toán trưởng

Họ và tên:  TRƯƠNG THỊ THU HIỀN•	

Số CMND:  012757240•	

 Cấp ngày:   17/12/2004 tại Hà Nội

Giới tính:  Nữ•	

Ngày tháng năm sinh: 29/08/1976•	

Nơi sinh:  Hải Phòng.•	

Quốc tịch:  Việt Nam.•	
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Dân tộc:  Kinh.•	

Quê quán:  Ý Yên , Nam Định •	

Địa chỉ thường trú: Phòng 506 E6 Tập thể Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội •	

Số điện thoại:  (04) 9761771•	

Trình độ văn hoá: Đại Học•	

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế•	

Quá trình Công tác:

Trước 1994  Đi học phổ thông •	

Từ 1995 đến 1998 Sinh viên Học Viện Ngân Hàng .•	

Từ 2001 đến 2002 Làm kế toán tại Công ty TNHH Quang Vinh.•	

Từ 2003 đến nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện•	

Chức vụ công tác hiện nay:  Kế toán trưởng•	

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có•	

Số cổ phần nắm giữ:  15.000 Cổ phần•	

            Trong đó: + Sở hữu cá nhân:  15.000 cổ phần.

                         + Đại diện sở hữu:      0 cổ phần.  

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không có•	

Các khoản nợ đối với công ty:  Không có•	

Hành vi vi phạm pháp luật:   Không có•	

Lợi ích liên quan đối với Công ty:  Không có•	
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tài sản dài hạn15. 

Bảng 19 – tài sản cố định của công ty tại thời điểm 31/12/2009
Đơn vị: Đồng

tài sản nguyên giá hao mòn lũy kế giá trị còn lại

tài sản cố định hữu hình 13.248.331.784 6.915.828.288 6.332.503.496

Nhà cửa, vật kiến trúc 5.268.924.210 1.728.799.387 3.540.124.823

Máy móc thiết bị  1.912.871.049 906.294.652 1.006.576.397

Phương tiện vận tải truyền dẫn 5.136.406.808 3.533.838.945 1.602.567.863

Thiết bị dụng cụ quản lý 930.129.717
746.895.304

183.234.413

Tài sản cố định khác - - -

tài sản cố định thuê tài chính - - -

tài sản cố định vô hình 6.851.372.216 1.160.214.124 5.691.158.092

Quyền sử dụng đất 6.533.672.216 1.013.929.106 5.519.743.110

Phần mềm máy vi tính 317.700.000 146.285.018 171.414.982

cộng tài sản cố định 20.099.704.000 8.076.042.412 12.023.661.588

tổng cộng 20.099.704.000 8.076.042.412 12.023.661.588

Nguồn: BCTC năm 2009 hợp nhất đã kiểm toán của Alphanam Cơ điện

Quyền sử dụng đất: Là giá trị quyền sử dụng đất của Công ty con – Công ty cổ phần TM&DV Đông 
Á tại số 2 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng,Hà Nội.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2010 - 201516. 
Ngày 14/03/2010, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, Alphanam Cơ điện đã thông qua 
Kế hoạch tài chính năm 2010 đến 2015 với các chỉ tiêu cơ bản mô tả trong các bảng số liệu dưới 
đây: 
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iV - TÌnh hÌnh Và đẶc điỂm cỦa TỔ chỨc niÊm YẾT hiện naY 

căn cứ để đạt kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2010 – 2015 đã đề ra17. 
Để đạt được kế hoạch lợi nhuận cổ tức như trên, Alphanam Cơ điện đã vạch ra kế hoạch cụ thể cho 
năm 2010 và các năm tiếp theo

17.1 Căn cứ để đưa ra kế hoạch năm 2010

Dựa trên tổng giá trị các Hợp đồng lớn đã ký kết còn lại của năm 2010 là  89,836 tỷ đồng và các 
Hợp đồng nhỏ khác, Alphanam Cơ điện đã lập kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận chi tiết cho từng 
Khối kinh doanh trong năm 2010: 

Đơn vị: Đồng

Số tt tên bộ phận Doanh thu ln trước thuế ln sau thuế

1 Khối năng lượng – AMEE 130.000.000.000 5.941.000.000 4.455.750.000

2 Khối xây lắp – AMEC 145.000.000.000 6.626.500.000 4.969.875.000

3 Khối công nghiệp – AMEI 85.000.000.000 3.884.500.000 2.913.375.000

4 Khối Dân dụng – AMEP 140.000.000.000 6.398.000.000 4.798.500.000

5 Khối sản xuất – AMEM 80.000.000.000 3.650.000.000 2.737.500.000

 cộng 580.000.000.000 26.500.000.000 19.875.000.000

Với sự đa dạng hóa các sản phẩm đồng thời liên tục đưa ra thị trường các sản phẩm thiết yếu mang 
tính cạnh tranh hoàn hảo như các thiết bị điện công sở, gia đình thông qua hệ thống phân phối vật 
liệu xây dựng đã được thiết lập trong hệ thống ALPHANAM GROUP đã ngày càng nâng cao tầm 
hoạt động và quy mô của Alphanam Cơ điện theo sự tăng trưởng cấp thiết của ngành điện với mức 
dự báo hai chữ số một năm cho đến 2020. 

Alphanam Cơ điện sẽ chú trọng đặt trọng tâm các sản phẩm và dịch vụ khối thị trường ngành điện 
AMEE và khối Tổng thầu thi công xây lắp – AMEC vào các dự án quy mô lớn tầm cỡ hàng trăm tỷ. 
Hai hoạt động cơ bản này sẽ tăng trưởng doanh thu với mức 15%/năm nhằm bù lấp vào sự chững 
lại về doanh thu khối công nghiệp.

17.2  Các căn cứ để xây dựng kế hoạch cho các năm tiếp theo



w w w. a l p h a n a m . c o m . v n 87

hoạt động sản xuất kinh doanh cơ điện•	

Nguồn: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Alphanam Cơ điện (đã được 
ĐHĐCĐ thông qua)

                                                                                  Đơn vị: triệu đồng 
chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015

tài sản 420.000 520.000 550.000 580.000 600.000

Vốn điều lệ 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

Doanh số hđSXKD 638.000 702.000 786.240 865.000 952.000

giá vốn và biến phí 580.670 639.214 716.512 788.259 867.373

chi phí tài chính (lãi vay) 9.570 10.530 11.794 12.975 14.280

chi phí quản lý doanh nghiêp 19.140 21.060 23.587 25.950 28.560

lợi nhuân trước thuế 28.620 31.196 34.347 37.816 41.787

lợi nhuận sau thuế 21.465 23.397 25.760 28.362 31.340

Qũy khen thưởng 1.073 1.170 1.288 1.418 1.567

Quỹ khác 644 702 1.288 1.418 1.567

lãi cơ bản trên cp (Vnđ) 1.646 1.794 1.932 2.127 2.351

các chỉ tiêu về hoạt động SXKD•	

tăng trưởng doanh thu: Tăng trưởng ổn định từ 10%-15%/năm dựa trên các chiến lược tổng thể 
đã nêu trong phần trên. Với các mức tăng trưởng cụ thể là:

Lĩnh vực sản xuất: Đa dạng hóa sản phẩm đồng thời liên tục đưa ra thị trường các sản phẩm thiết 
yếu mang tính cạnh tranh hoàn hảo như các thiết bị điện công sở, gia đình thông qua hệ thống phân 
phối vật liệu xây dựng được thiết lập trong ALPHANAM GROUP.

Lĩnh vực Tổng thầu cơ điện: Ngày càng nâng cao tầm hoạt động theo quy mô doanh nghiệp theo sự 
tăng trưởng cấp thiết của ngành điện với mức dự báo hai chữ số một năm cho đến 2020. Chú trọng 
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vào các sản phẩm và dịch vụ khối thị trường ngành điện AMEE và khối Tổng thầu thi công xây 
lắp – AMEC sẽ đặt trọng tâm vào các dự án quy mô lớn tầm cỡ hàng trăm tỷ. Hai hoạt động cơ bản 
này sẽ tăng trưởng doanh thu với mức 15% năm nhằm bù lấp vào sự chững lại về doanh thu khối 
công nghiệp.

tăng trưởng lợi nhuận: Mức lãi cơ bản trên cổ phiếu bắt đầu được đăng ký cho năm 2011 là 1.646 
đồng / CP và tăng ổn định 10%-12% năm thông qua việc tăng trưởng doanh thu và dự báo ổn định 
ở mức 2.000 đến 2.400 đồng / CP kể từ năm 2013.

Kế hoạch đầu tư dự án văn phòng cho thuê•	

Bắt đầu đầu tư dự án Văn phòng cho thuê vào giữa năm 2010, hoàn thiện và bắt đầu khai thác năm 
2012 với các số liệu sau:

Khái quát Dự án tòa nhà đông Á•	

Dự án tòa nhà Đông Á được xây dựng trên diện tích 670m2 tại số 2 Đại Cồ Việt với quy mô 15 tầng 
khai thác văn phòng cho thuê, 3 tầng đế và hầm phục vụ các tiện ích như bãi đậu xe, tầng kỹ thuật.

căn cứ pháp lý và tiến độ triển khai của Dự án 

Dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Alphanam Cơ điện thông qua, 
Alphanam Cơ điện hiện đang xin phép xây dựng của Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Xây dựng Hà 
Nội để triển khai thực hiện. Dự kiến công trình sẽ bắt đầu triển khai vào năm 2010.

tổng mức đầu tư

hạng mục
giá trị

(triệu đồng)
Số năm khấu hao

giá trị Xây lắp 72.144 25

trang thiết bị 18.960  

Hệ thống điều hoà 4.250 7

Hệ thống điện 6.250 12

Hệ thống cấp thoát nước 1.260 12

Hệ thống phòng cháy chữa cháy 850 12
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Hệ thống chống sét 150 25

Thang cuốn, thang máy 4.750 12

Nội thất Điên máy 1.200 4

Vật dụng v/phòng 250 4
Nguồn: Alphanam Cơ điện

Sử dụng vốn vay dài hạn (10 năm) trả lãi hàng năm và trả gốc ngân hàng hàng năm phân bổ đều 
trong 8 năm.

chỉ tiêu chính ra quyết định đầu tư•	

Tỷ lệ chiết khấu R       = 15%

Giá trị hiện tại ròng npV  = 30,239

Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ iRR   = 21,11%

Chỉ số khả năng sinh lợi pi      = 1,33191

Thời gian hoàn vốn 4,66 năm

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu  7,67 năm

chỉ tiêu kinh doanh•	

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Doanh thu trước 
Vat

 
 14.642 34.774 34.774 34.774 34.774

 % khai thác 
thương mại

 
 40,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%

2 chi phí hoạt 
động

 
 1.683 6.461 6.511 6.553 6.559
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TT chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.1 Chi phí cố định   214 4.992 4.998 5.040 5.046

2.2 Chi phí biến đổi   1.469 1.469 1.513 1.513 1.513

3 Chi phí tài chính  831 7.273 10.390 9.091 7.792 6.494

3.1 Chi phí Lãi vay 12% 831 7.273 10.390 9.091 7.792 6.494

3.2 Vốn vay  34.633 86.582 75.759 64.936 54.114 43.291

4 lợi nhuận trước 
thuế  -831 5.686 17.923 19.172 20.429 21.722

5 Khấu hao    4.773 4.773 4.773 4.773

6 thuế tnDn 25%  1.421 4.481 4.793 5.107 5.430

7 lợi nhuận sau 
thuế   4.264 13.442 14.379 15.322 16.291

8 hoàn trả vốn vay    10.823 10.823 10.823 10.823
Nguồn: Alphanam Cơ điện

 
đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của tổ chức đăng 18. 

ký niêm yết

18.1 đánh giá của tổ chức tư vấn về tình hình sản xuất kinh doanh của alphanam cơ 
điện

Dưới góc độ của tổ chức tư vấn, dựa trên những số liệu và thông tin do Alphanam Cơ điện cung cấp, 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Nông nghiệp - Agriseco có những nhận xét sau:

Về lĩnh vực kinh doanh chính
Với lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính là thi công xây lắp các công trình điện, lắp đặt các công 
trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong các khu công nghiệp, đô thị. Do vậy, hoạt động kinh 
doanh của Alphanam Cơ điện sẽ chịu nhiều ảnh hưởng từ tình hình phát triển của các Dự án, công 
trình hạ tầng xã hội (ảnh hưởng đến thị phần của Alphanam Cơ điện) và trình độ chuyên môn, tay 
nghề của đội ngũ thi công (ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công công trình). Ngoài ra, yếu tố giá cả 
nguyên vật liệu cũng ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh của Alphanam Cơ điện. Tuy nhiên, 
Alphanam Cơ điện luôn chủ động ký các hợp đồng với giá hợp lý, có tính đến yếu tố biến động giá 
cả nguyên vật liệu đầu vào nên cũng làm giảm bớt phần nào rủi ro từ yếu tố này.
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Về định hướng kinh doanh
Định hướng kinh doanh: chủ yếu hoạt động thi công xây lắp các công trình điện, lắp đặt các công 
trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong các khu công nghiệp, đô thị; Sản xuất máy móc và 
chuyển giao công nghệ các công trình công nghiệp;

Ngoài ra, để giảm thiểu rủi ro khi có biến động lớn tới ngành thi công xây lắp các công trình điện, 
Alphanam Cơ điện đã đầu tư sang lĩnh vực bất động sản, văn phòng cho thuê. 

Đây là định hướng cho phép Alphanam Cơ điện có thể san sẻ rủi ro, hơn nữa, trong quá trình nghiên 
cứu, tìm hiểu lĩnh vực mới, khả năng tiềm tàng nội lực để có thể phát huy hơn, mang tới các thành 
công lớn hơn cho Alphanam Cơ điện. Đặc biệt là nguồn thu ổn định trong các năm tiếp theo của 
lĩnh vực cho thuê văn phòng.

Về Quản trị doanh nghiệp
Alphanam Cơ điện cơ bản đã xây dựng, hoàn thiện xong và Ban hành Quy chế quản trị phù hợp với 
những điều kiện tiêu chuẩn của “Điều lệ mẫu dành cho công ty niêm yết” theo đúng quy định của 
Bộ Tài chính.

Về các chứng chỉ chất lượng quản lý
Hiện nay Alphanam Cơ điện đã thực hiện mô hình quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-
2000.

Về kinh nghiệm làm việc với các đối tác
Với phương châm hợp tác hai bên cùng có lợi và chữ tín luôn được tôn trọng, nên hiện nay Alphanam 
Cơ điện được các đối tác đánh giá rất cao và muốn cùng hợp tác liên danh, liên kết đầu tư thi công 
nhiều công trình trọng điểm.

Kết luận

Với hoạt động kinh doanh truyền thống ổn định với tỷ suất sinh lời tốt, các dự án mở rộng kinh 
doanh có nhiều cơ hội phát triển, nền tảng quản trị, uy tín lâu năm cộng với các chứng chỉ chuyên 
ngành, đối tác khách hàng lớn và giàu kinh nghiệm,  Alphanam Cơ điện sẽ là một doanh nghiệp 
niêm yết có nhiều tiềm năng tăng trưởng, đem lại lợi ích tài chính ổn định cho các cổ đông.

18.2  đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của alphanam cơ điện

Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích và tính toán các số liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 
ty cổ phần Alphanam Cơ điện, với tư cách là đơn vị tư vấn, Công ty chứng khoán Nông nghiệp xin 
đưa ra những đánh giá về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện như 
sau:

Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện luôn là đơn vị có tình hình tài chính lành mạnh, hoạt - 
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động có hiệu quả, tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận năm sau luôn cao hơn năm trước. (Lợi nhuận năm 
2008 đạt 0,5 tỷ đồng, năm 2009 đạt 3,7 tỷ đồng). Riêng Quý I/2010, Lợi nhuận sau thuế đã đạt xấp 
xỉ 97% Lợi nhuận sau thuế của cả năm 2009.

Nhu cầu tiêu thụ điện năng luôn luôn cao, nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu, do đó, - 
ngành điện đã và đang tập trung đầu tư phát triển các nhà máy điện. Vì vậy, lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh của Alphanam Cơ điện có nhiều tiềm năng phát triển mạnh mẽ.

Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện với lợi thế là công ty con của Công ty cổ phần Alphanam, - 
là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành điện, trong nhiều năm qua đã có các khoản đầu tư lớn vào 
thiết bị và nhân lực nên đến nay năng lực chế tạo thiết bị và thi công các hạng mục của công trình 
lớn, có tầm ảnh hưởng.

Trên cơ sở phân tích những số liệu các năm trước và những triển vọng về thị trường, cùng với sự 
điều hành, quản trị hợp lý của lãnh đạo Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện, Agriseco cho rằng nếu 
không có những bất khả kháng, kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức của Công ty cổ 
phần Alphanam Cơ điện là khả thi.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của tổ 
chức tư vấn (Agriseco), dựa trên cơ sở những thông tin được thu thập có chọn lọc và tính toán dựa 
trên lý thuyết về tài chính mà không hàm ý bảo đảm giá trị chứng khoán cũng như tính chắc chắn 
của các số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo đối với nhà đầu tư khi tự mình 
ra quyết định mua - bán cổ phiếu Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện.

thông tin về những cam kết chưa thực hiện của tổ chức đăng ký niêm yết19. 
Không có

các thông tin, tranh chấp kiện tụng có thể ảnh hưởng tới giá chứng khoán niêm 20. 
yết của alphanam cơ điện
Không có

iV - TÌnh hÌnh Và đẶc điỂm cỦa TỔ chỨc niÊm YẾT hiện naY 
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V - chỨnG KhOÁn niÊm YẾT
chỨng KhOÁn niÊm yẾt V. 

loại cổ phiếu:    cổ phiếu phổ thông 1. 

mệnh giá:    10.000 đồng/cổ phiếu2. 

tổng số cổ phiếu niêm yết:  12.000.000 cổ phiếu3. 

Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc tổ 4. 
chức phát hành

Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành, Phó Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng đều cam 
kết tiếp tục nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết 
và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo. 

Tổng số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo cam kết trên là: 8.334.400 cổ phiếu, chiếm 69,45% 
vốn điều lệ đã đăng ký.  

 giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 5. 

Điều lệ của Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện không quy định cụ thể tỷ lệ nắm giữ đối với cổ 
đông là người nước ngoài, vì vậy cổ đông là người nước ngoài có thể tham gia mua bán cổ phần của 
Alphanam Cơ điện theo quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành.

Khi cổ phiếu của Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện niêm yết giao dịch tại Sở giao dịch chứng 
khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tuân theo quy định hiện hành là 49% theo 
Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 của Thủ tướng chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên 
nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông nước ngoài có thể thay đổi theo các quy định của pháp luật tại thời 
điểm tương ứng.

Tại thời điểm 31/03/2010 tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 2.495.000 cổ phần (chiếm 
20,79% tổng số cổ phiếu lưu hành của Alphanam Cơ điện).

giá trị sổ sách6. 

Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu Alphanam Cơ điện tại thời điểm 31/12/2008 (mệnh giá 
10.000 đồng/cổ phần):
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Giá trị sổ sách của 
1 cổ phiếu =

Vốn chủ sở hữu  – Quỹ khen thưởng 

Số cổ phần đã phát hành - Cổ phiếu quỹ 

=
120.550.924.470

12.000.000

= 10.046 đồng / cổ phiếu

Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu Alphanam Cơ điện tại thời điểm 31/12/2009 (mệnh giá 
10.000 đồng/cổ phần):

Giá trị sổ sách của 
1 cổ phiếu =

Vốn chủ sở hữu  – Quỹ khen thưởng 

Số cổ phần đã phát hành - Cổ phiếu quỹ 

=
127.096.473.553

12.000.000

= 10.591 đồng / cổ phiếu

7.  các loại thuế có liên quan

7.1.  thuế thu nhập doanh nghiệp

Alphanam Cơ điện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 28% trong năm 2007, 2008 và 
25% từ năm 2009. 

Trong Quý IV/2008 và cả năm 2009, Alphanam Cơ điện được giảm 30% số thuế phải nộp theo Nghị 
quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.

7.2.  thuế giá trị gia tăng

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế. Thuế suất phải nộp cho các sản 
phẩm và dịch vụ cơ điện là 10%.

7.3.  các loại thuế khác

Các loại thuế khác như Thuế nhà đất, Thuế tài nguyên, Thuế môn bài, Thuế trước bạ, Thuế thu nhập 
cá nhân, Thuế xuất nhập khẩu (Công ty kê khai và nộp theo thông báo của Hải Quan)… Công ty 
thực hiện theo các quy định hiện hành tại Việt Nam.



đỐi tÁc cÓ liÊn QUan đẾn Việc niÊm yẾt Vi. 

tổ chức tư vấn1. 

công ty chỨng KhOÁn nông nghiệp (agRiSEcO) 
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 6276 2666  Fax: (84-4) 6276 5666
Website: www.agriseco.com.vn Email: tuvan_phantich@agriseco.com.vn 
 

tổ chức kiểm toán2. 

công ty tnhh KiỂm tOÁn VÀ tƯ VẤn a&c

Số : 229 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3827 2295             Fax: (84-8) 3827 2300
Website: www.auditconsult.com.vn Email: kttv@auditconsult.com.vn

chi nhÁnh công ty tnhh KiỂm tOÁn VÀ tƯ VẤn tẠi hÀ nỘi (a&c)
Số : 40 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3736 7879  Fax: (84-4) 3736 7869
Website: www.auditconsult.com.vn Email: kttv@auditconsult.com.vn

Vi - đỐi TÁc cÓ liÊn QUan đẾn Việc niÊm YẾT
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Vii.  phỤ lỤc 

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao công chứng);1. 

điều lệ tổ chức và hoạt động công ty 2. (Tham khảo trên web site: www.alphanam.com.vn)

Quy chế quản trị công ty 3. (Tham khảo trên web site: www.alphanam.com.vn)

các báo cáo tài chính năm 2007, 2008, 2009 và Quý i năm 2010 4. 
                                        (Tham khảo trên web site: www.alphanam.com.vn)

Quyết dịnh chấp nhận niêm yết cổ phiếu5. 

Vii - phụ lục
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Vii - phụ lục
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Vii - phụ lục
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Lập tại Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2010
công ty cổ phần alphanam cơ điện

tm. hỘi đỒng QUẢn tRỊ
chỦ tỊch

ngUyỄn tUẤn hẢi



VINACONEX-ALPHANAM

công ty cổ phần alphanam cơ điện
Địa chỉ: tầng 4, toà nhà số 2 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04-3974 3965   Fax: 04-3974 3968
Email: info@alphanam.com

Website: www.alphanam.com.vn


