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I. THÔNG TIN CÔNG TY: 

1. Giới thiệu khái quát 

 ▪   Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Châu Á – Thái Bình Dương (APECS) 

 ▪   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 

0103015146 do Sở Kế họach & Đầu tư thành phố  Hà Nội 

cấp lần đầu ngày 21/12/2006; Giấy phép thành lập và họat 

động số 37/UBCK-GPHĐKD ngày 26/12/2006 do Ủy ban 

Chứng khóan Nhà nước cấp; Giấy phép điều chỉnh số 

78/UBCK-GP ngày 01/10/2007; Giấy phép điều chỉnh số 

124/UBCK-GP ngày 23/04/2008 & Giấy phép điều  chỉnh 

số 338/UBCK-GP ngày 07/07/2010 của UBCK Nhà nước. 

 ▪   Vốn điều lệ:         390.000.000.000 đồng 

 ▪   Vốn chủ sở hữu: 336.312.725.181 đồng tại ngày 

31/12/2013 

 ▪   Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà Apec, số 14 Lê Đại 

Hành – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội 

 ▪   Số điện thoại: (04) 3573 0200 

 ▪   Số fax: (04) 3577 1966 

 ▪   Website: www. apec.com.vn 

 ▪   Email: info@apec.com.vn 

 ▪   Mã cổ phiếu: APS 

 

 

 

 

 

 

 

Địa bàn kinh doanh:  

APECS cung cấp dịch vụ cho 

khách hàng trên cả nước. Tuy 

nhiên, hiện tại  phần lớn 

khách hàng tập trung tại Hà 

Nội, Huế, Đà Nẵng và thành 

phố Hồ Chí Minh. 

 Trụ sở chính tại Hà 

Nội:  Tòa nhà Apec, 

số 14 Lê Đại Hành, 

Quận Hai Bà Trưng 

– Hà Nội 

 Chi nhánh Huế: 

Tầng 9, Tòa nhà 

HCC, số 28 Lý 

Thường Kiệt, Thành 

phố Huế; ĐT: 054. 

3882 882 Fax: 054. 

3882881 Email: 

hue@apec.com.vn 

 Chi nhánh HCM: 

Tầng 5B, Tòa nhà 

Smart View, 163 - 

165 Trần Hưng Đạo, 

Quận 1, TP HCM; 

ĐT: (84-8) 392 04 

271/ 392 04 272, 

Fax: (84-8) 392 04 

270 Email: 

hcm@apec.com.vn 



 
2. Quá trình hình thành và phát tri

21/12

2006

•Công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103015146 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội 
cấp với vốn điều lệ là 60 tỷ đồng

26/12

/2006

•Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 
37/UBCK-GPHĐKD với các nghiệp vụ: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn tài chính và 
đầu tư chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán và Lưu ký chứng khoán.

01/10

/2007

•Nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn cho hoạt động kinh doanh, Quý 3/2007 Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ 
lên 80 tỷ đồng và được Ủy ban chứng khoán nhà nước điều chỉnh cấp bổ sung Giấy phép theo Quyết định số 
78/UBCK-GPĐCCTCK 

23/04

/2008

•Công ty được Ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 260 tỷ đồng theo Quyết 
định số 124/UBCK-GPĐCCTCK.

Tháng 
7/2007

•Chi nhánh Công ty tại thành phố HCM được thành lập và chính thức đi vào họat động

24/6

/2009

•Cổ phiếu APEC Securities chính thức giao dịch trên thị trường Upcom

Tháng 
1/2010

•Chi nhánh Huế chính thức được cấp phép hoạt động

19/3

/2010

•Cổ phiếu APEC Securities được niêm yết giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội. 

07/7

/2010

•Công ty đựơc UBCK Nhà nước cho phép điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 390 tỷ đồng theo Quyết định số 
338/UBCK–GP.

Tháng 
7/2010

•Chi nhánh Đà Nẵng chính thức được cấp phép hoạt đông.
• (do điều kiện thi trường khó khăn nên tháng 11/2011 Chi nhánh Đà Nẵng ngừng họat động)

Tháng 
09/2010

•Chi nhánh Vinh chính thức được cấp phép hoạt động

28/02

/2012

•Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á 
chính thức, cung cấp nghiệp vụ giao dịch ký quỹ (Margin trading) cho nhà đầu tư.

2013

•Công ty được một số Quỹ, Công ty nước ngòai đánh giá là cổ phiếu, Công ty chứng khóan có tiềm năng phát 
triển mạnh, uy tín và bền vững, vì vậy, Qũy Asean Small Cap Fund và Lucerne Enterprise Ltd. đã đầu tư trở 
thành các Cổ đông lớn: đến cuối năm 2013 Asean Small Cap Fund nắm giữ 6,39% vốn điều lệ, Lucerne 
Enterprise Ltd sở hữu : 6,08% vốn điều lệ của Apecs. 
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Quá trình hình thành và phát triển: 

Công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103015146 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội 
cấp với vốn điều lệ là 60 tỷ đồng

Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 
GPHĐKD với các nghiệp vụ: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn tài chính và 

đầu tư chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán và Lưu ký chứng khoán.

Nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn cho hoạt động kinh doanh, Quý 3/2007 Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ 
lên 80 tỷ đồng và được Ủy ban chứng khoán nhà nước điều chỉnh cấp bổ sung Giấy phép theo Quyết định số 

Công ty được Ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 260 tỷ đồng theo Quyết 
GPĐCCTCK.

Chi nhánh Công ty tại thành phố HCM được thành lập và chính thức đi vào họat động

Cổ phiếu APEC Securities chính thức giao dịch trên thị trường Upcom

Chi nhánh Huế chính thức được cấp phép hoạt động

Cổ phiếu APEC Securities được niêm yết giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội. 

Công ty đựơc UBCK Nhà nước cho phép điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 390 tỷ đồng theo Quyết định số 

Chi nhánh Đà Nẵng chính thức được cấp phép hoạt đông.
(do điều kiện thi trường khó khăn nên tháng 11/2011 Chi nhánh Đà Nẵng ngừng họat động)

Chi nhánh Vinh chính thức được cấp phép hoạt động

Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APECS) đã được UBCK Nhà nước cho phép 
chính thức, cung cấp nghiệp vụ giao dịch ký quỹ (Margin trading) cho nhà đầu tư.

Công ty được một số Quỹ, Công ty nước ngòai đánh giá là cổ phiếu, Công ty chứng khóan có tiềm năng phát 
triển mạnh, uy tín và bền vững, vì vậy, Qũy Asean Small Cap Fund và Lucerne Enterprise Ltd. đã đầu tư trở 
thành các Cổ đông lớn: đến cuối năm 2013 Asean Small Cap Fund nắm giữ 6,39% vốn điều lệ, Lucerne 
Enterprise Ltd sở hữu : 6,08% vốn điều lệ của Apecs. 

 

Công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103015146 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội 

Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 
GPHĐKD với các nghiệp vụ: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn tài chính và 

Nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn cho hoạt động kinh doanh, Quý 3/2007 Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ 
lên 80 tỷ đồng và được Ủy ban chứng khoán nhà nước điều chỉnh cấp bổ sung Giấy phép theo Quyết định số 

Công ty được Ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 260 tỷ đồng theo Quyết 

Chi nhánh Công ty tại thành phố HCM được thành lập và chính thức đi vào họat động

Công ty đựơc UBCK Nhà nước cho phép điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 390 tỷ đồng theo Quyết định số 

(do điều kiện thi trường khó khăn nên tháng 11/2011 Chi nhánh Đà Nẵng ngừng họat động)

Thái Bình Dương (APECS) đã được UBCK Nhà nước cho phép 

Công ty được một số Quỹ, Công ty nước ngòai đánh giá là cổ phiếu, Công ty chứng khóan có tiềm năng phát 
triển mạnh, uy tín và bền vững, vì vậy, Qũy Asean Small Cap Fund và Lucerne Enterprise Ltd. đã đầu tư trở 
thành các Cổ đông lớn: đến cuối năm 2013 Asean Small Cap Fund nắm giữ 6,39% vốn điều lệ, Lucerne 



 
3. Lĩnh vực họat động và đ

   Ngành nghề kinh doanh

 Dịch vụ môi giới chứng khoán

 Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghi

 Hoạt động lưu ký chứng khoán

 Hoạt động nghiên cứu thị tr

 Đấu giá bán cổ phần lần đầu

 Tự doanh chứng khoán 

 Tư vấn đầu tư chứng khoán

4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh v

  Mô hình quản trị:  

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á 

trị công ty đại chúng, Đại hội Đồng cổ đông; Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Ban Điều h

đứng đầu là Tổng Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh v

 Cơ cấu tổ chức của Công ty đ

khối chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tổng Giám đốc quản lý, điều h

thông qua việc phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể của khối thông 

qua Giám đốc phụ trách khối, Giám đốc Chi nhánh.

 Mô hình quản trị Công ty đ

thông lệ quốc tế. Do vậy, đã phát huy 

quản trị của Hội đồng Quản trị (HĐQT) đối với bộ m

thông qua hệ thống các quy chế quản trị về chiến l

 Cơ cấu bộ máy quản lý: Công ty đ

nghiệp, Luật Chứng khóan, các Lu

 Đại hội đồng cổ đông : Là cơ quan quyền lực có thẩm quyền cao nhất của Công ty gồm tất 

cả các cổ đông có quyền biểu quyết

được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định

hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty

  Hội đồng quản trị: Là cơ quan qu

định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc ĐHĐCĐ 

quyết định. Định hướng các chính sách tồn tại v
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à địa bàn kinh doanh 

 

ịch vụ môi giới chứng khoán 

ài chính doanh nghiệp  

ứng khoán 

ứu thị trường  

ấu giá bán cổ phần lần đầu 

ứng khoán 

ản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

ổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương hoạt động theo mô h

ại hội Đồng cổ đông; Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Ban Điều h

ổng Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh và các Giám đốc Khối chức năng. 

ấu tổ chức của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo các 

ối chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tổng Giám đốc quản lý, điều h

ệc phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể của khối thông 

ối, Giám đốc Chi nhánh. 

ản trị Công ty đã được xây dựng theo hướng tiếp cận với các chuẩn mực v

ã phát huy được hiệu quả quản lý, quản trị điều hành, nâng cao hi

ản trị của Hội đồng Quản trị (HĐQT) đối với bộ máy điều hành; thực hiện chức năng quản trị 

ệ thống các quy chế quản trị về chiến lược, đầu tư, quản lý rủi ro, kiểm tra kiểm soát.

ấu bộ máy quản lý: Công ty được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh 

ệp, Luật Chứng khóan, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty. Bao gồm:

Là cơ quan quyền lực có thẩm quyền cao nhất của Công ty gồm tất 

cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất 01 lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đ

được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt, ĐHĐCĐ sẽ thông qua các báo cáo tài chính 

hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, sẽ bầu hoặc bãi nhiệm thành viên 

m soát của Công ty. 

Là cơ quan quản lý Công ty có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết 

ến mục đích quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc ĐHĐCĐ 

ớng các chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyết định của Đại hội 

ạt động theo mô hình quản 

ại hội Đồng cổ đông; Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Ban Điều hành 

ốc Khối chức năng.  

ắc phân công, quản lý theo các 

ối chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tổng Giám đốc quản lý, điều hành 

ệc phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể của khối thông 

ớng tiếp cận với các chuẩn mực và 

ành, nâng cao hiệu quả 

ực hiện chức năng quản trị 

ủi ro, kiểm tra kiểm soát. 

ạt động tuân thủ theo Luật Doanh 

ều lệ Công ty. Bao gồm: 

Là cơ quan quyền lực có thẩm quyền cao nhất của Công ty gồm tất 

ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề 

ĐHĐCĐ sẽ thông qua các báo cáo tài chính 

sẽ bầu hoặc bãi nhiệm thành viên 

ền nhân danh Công ty để quyết 

ến mục đích quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc ĐHĐCĐ 

ển để thực hiện các quyết định của Đại hội 
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đồng cổ đông thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm 

phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty. 

 Ban kiểm soát : Do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, 

quản trị và điều hành của Công ty. 

 Ban điều hành : Do HĐQT bổ nhiệm gồm có một Tổng giám đốc, hai Giám đốc Chi 

nhánh, một Kế toán trưởng. Tổng giám đốc do HĐQT bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật 

của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động 

hàng ngày của Công ty. Giám đốc Chi nhánh và Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm theo đề xuất 

của Tổng giám đốc. 

 Các công ty con, công ty liên kết:  

 ▪ Công ty cổ phần đầu tư CIC 

 ▪ Công ty cổ phần phát triển thương mại VIVA Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội đồng quản trị 

Tổng Giám Đốc 

Ban Kiểm Soát 

Tư vấn đầu tư Tư vấn pháp lý 

Chi nhánh Huế Hội sở chính Chi nhánh 
HCM 

P. 
HCNS 

P. 
Dịch 
vụ 
CK 

P. 
CNTT 

P. TV 
TCDN 

P. 
MGKD 

P. 
NCPT 

P. Kế 
toán 
TC 

P. PR 
Mar. 



 
5. Định hướng phát triển 

  Chiến lược phát triển trung v

công ty chứng khoán bán lẻ hàng đ

hàng trong và ngoài nước 

 Tập trung nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, mở rộng mạng l

trung tâm giao dịch trực tuyến trên kh

khoán của tất cả các đối tượng nh

nghiệm, trình độ chuyên môn cao, t

dịch vụ, tiện ích phục vụ thị trường hiện tại v

trường các nước phát triển. 

6. Các rủi ro 

 Hoạt động trong điều kiện kinh tế v

trọng vào công tác quản trị rủi ro. Bằng việc xây dựng các quy tr

từng phòng ban, thiết lập quy định quản lý rủi ro tổng thể, v

cấp quản lý cao nhất đến các bộ phận nghiệp vụ, kết hợp việc kiểm tra, kiểm soát th

của bộ phẩn Kiểm soát nội bộ, APECS đ

hưởng đến năng lực tài chính và k

 Rủi ro thị trường: Là kh

thị trường tài chính nói riêng, bao g

chính sách điều tiết thị trường của chính phủ có ảnh h

APECS. Những ảnh hưởng này th

mức độ chấp nhận rủi ro, thanh khoản của thị tr

tới hoạt động đầu tư tiền gửi, hoạt động đầu t

tiềm tàng trong nền kinh tế, nên APECS luôn th

được thanh khoản, và đạt hiệu qu

 Rủi ro thanh khoản: là r

rủi ro này xảy ra trong trường hợp Công ty không thể phản ứng kịp thời tr

thị trường. Rủi ro thanh khoản chịu tác động tr

trong cân đối dòng tiền hoặc khả năng thanh toán của đối tác đều ảnh h

khoản của APECS. Trong năm 2013, APECS đ

thanh khoản và không để xảy ra sự cố n
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ợc phát triển trung và dài hạn: APECS phấn đấu trở thành m

àng đầu tại Việt Nam để phục vụ tối đa nhu cầu của tất cả các khách 

ập trung nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, mở rộng mạng l

ên khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam phục vụ nhu cầu đầu t

ợng nhà đầu tư; xây dựng đội ngũ chuyên gia, chuyên viên có kinh 

ên môn cao, tận tâm, nhiệt huyết; không ngừng phát triển hệ thống sản phẩm 

ờng hiện tại và tương lai theo sự phát triển của x

ạt động trong điều kiện kinh tế và thị trường còn nhiều bất ổn, APECS luôn luôn chú 

ản trị rủi ro. Bằng việc xây dựng các quy trình, quy định nghiệp vụ cụ thể của 

ết lập quy định quản lý rủi ro tổng thể, và thực hiện nhất quán xuy

ấp quản lý cao nhất đến các bộ phận nghiệp vụ, kết hợp việc kiểm tra, kiểm soát th

ủa bộ phẩn Kiểm soát nội bộ, APECS đã giảm thiểu những tác động tiêu cực có khả nă

ài chính và kết quả hoạt động của công ty. 

Là khả năng thay đổi các yếu tố nội tại trong nền kinh tế nói chung v

ài chính nói riêng, bao gồm những thay đổi trong chính sách tài khóa, ti

ờng của chính phủ có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của 

ày thể hiện qua những biến động về mặt bằng lãi su

ức độ chấp nhận rủi ro, thanh khoản của thị trường, chi phí giá vốn...những rủi ro n

ền gửi, hoạt động đầu tư cổ phiếu của APECS. Nhận thức đ

ên APECS luôn thực hiện chiến lược đầu tư thận trọng, để đảm bảo 

quả cao nhất trong đầu tư. 

là rủi ro dẫn đến mất khả năng thanh toán những khoản nợ đến hạn, 

ờng hợp Công ty không thể phản ứng kịp thời trước những biến cố của 

ờng. Rủi ro thanh khoản chịu tác động trực tiếp từ rủi ro quản trị dòng ti

ền hoặc khả năng thanh toán của đối tác đều ảnh hưởng đến khả năng thanh 

ản của APECS. Trong năm 2013, APECS đã sử dụng hiệu quả các biện pháp quản trị rủi ro 

ể xảy ra sự cố nào về khả năng thanh khoản. 

ành một trong mười 

ầu của tất cả các khách 

ập trung nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, mở rộng mạng lưới chi nhánh, 

ục vụ nhu cầu đầu tư chứng 

ên gia, chuyên viên có kinh 

ận tâm, nhiệt huyết; không ngừng phát triển hệ thống sản phẩm 

ự phát triển của xã hội, theo kịp thị 

ều bất ổn, APECS luôn luôn chú 

ịnh nghiệp vụ cụ thể của 

ực hiện nhất quán xuyên suốt từ 

ấp quản lý cao nhất đến các bộ phận nghiệp vụ, kết hợp việc kiểm tra, kiểm soát thường xuyên 

ực có khả năng ảnh 

ả năng thay đổi các yếu tố nội tại trong nền kinh tế nói chung và 

ài khóa, tiền tệ và các 

ởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của 

ãi suất, tỷ giá hối đoái, 

ốn...những rủi ro này ảnh hưởng 

ổ phiếu của APECS. Nhận thức được những bất ổn 

ận trọng, để đảm bảo 

ủi ro dẫn đến mất khả năng thanh toán những khoản nợ đến hạn, 

ớc những biến cố của 

òng tiền, những sai sót 

ởng đến khả năng thanh 

ử dụng hiệu quả các biện pháp quản trị rủi ro 
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 Rủi ro tín dụng: Ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh và lợi nhuận của APECS. 

Rủi ro tín dụng tác động đến APECS thông qua đi vay, gửi tiền và hỗ trợ giao dịch ký quỹ. Rủi ro 

này phát sinh khi đối tác không hoàn thành khả năng thanh toán. Vì vậy, APECS thực hiện đa dạng 

hóa đối tác và phân bổ hạn mức tín dụng đối với từng đối tác. Đối với giao dịch ký quỹ, APECS 

thực hiện thận trọng trên cơ sở tuân thủ các quy định của UBCK Nhà Nước và thường xuyên đánh 

giá các mã cổ phiếu trong danh mục chứng khoán ký quỹ dựa trên nhiều yếu tố thanh khoản, biến 

động giá và định giá cổ phiếu thông qua phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp và các triển 

vọng ngành. Bằng việc thực hiện các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng, năm 2013, APECS đã 

không để xảy ra tình trạng tổn thất vốn, hay nợ xấu. 

 Rủi ro vận hành: rủi ro vận hành có thể gặp phải trong quá trình kinh doanh bao gồm 

nguy cơ trộm cắp lừa đảo, nhân viên có hành vi kinh doanh không hợp pháp, hoặc lưu trữ, hạch 

toán giao dịch sai nguyên tắc...Những rủi ro này có thể khiến APECS chịu những tổn thất về tài 

chính, về uy tín thậm chí có thể phải chịu sự can thiệp của chính quyền. Để hạn chế những rủi ro 

này, APECS xây dựng các quy tình hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể của từng bộ phận, đảm bảo có 

kiểm soát chéo trong hoạt động nghiệp vụ hàng ngày, thực hiện tự động hóa nhằm giảm thiểu rui 

ro từ thao tác thủ công hoặc cố ý từ con người gây ra. Bên cạnh đó liên tục đào tạo, nâng cao trình 

độ đội ngũ nhân viên. 

 Rủi ro tuân thủ: Rủi ro tuân thủ phát sinh khi công ty hoặc nhân viên công ty không tuân 

thủ theo quy định của pháp luật, quy định của nội bộ công ty, dẫn đến những thiệt hại về tài sản, uy 

tín, mất cơ hội kinh doanh...Từ thực thế trên, các phương tiện truyền thông đưa tin đã có rất nhiều 

sai phạm xảy ra ở các công ty chứng khoán, tranh chấp giữa nhà đầu tư và công ty chứng khoán.... 

Nhận thức được tính nghiêm trọng từ rủi ro tuân thủ. APECS đã xây dựng hệ thống kiểm soát nội 

bộ từ nhiều năm nay, thường xuyên kiểm tra tại các bộ phận nhằm đảm bảo tính tuân thủ cao. Các 

báo cáo kiểm soát đã giúp các bộ phận nghiệp vụ rà soát, sửa đổi quy trình nghiệp vụ và đề xuất 

các biện pháp khắc phục sai sót, giảm thiểu rủi ro.  

Năm 2014, APECS tiếp tục rà soát, hiệu chỉnh nhằm nâng cao tính  hiệu quả của hệ thống kiểm 

soát nội bộ. 

 Rủi ro hệ thống và bảo mật thông tin: Hệ thống và bảo mật công nghệ thông tin là một 

trong những yếu tố quyết định tạo nên thành công của công ty chứng khoán. Vì vậy, APECS luôn 

cọi trọng và tuân thủ các quy trình hoạt động hàng ngày để đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục 

không bị gián đoạn, tuyệt đối bảo mật thông tin khách hàng . 



 
 Rủi ro quản trị nguồn nhân lực:

độ cao và bị cạnh tranh bởi các đ

phát triển nguồn nhân lực làm nền tảng. APECS luôn đặt mục ti

cạnh tranh với thị trường để duy tr

vụ nâng cao trình độ nhân viên. Xây d

hiệu quả. 

 Rủi ro thương hiệu: Thương hi

hàng đối với công ty. Ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của công ty 

dụng sản phẩm dịch vụ của khách h

hình ảnh công ty, đảm bảo phục vụ khách h

tin. Đội ngũ nhân viên luôn nêu cao tinh th

hiệu mà APECS đã đạt được từ đó chung tay xây dựng v

trường. 

 Rủi ro pháp luật: Hệ thống pháp luật h

văn bản ban hành mỗi năm rất lớn, v

kiện đó, một số rủi ro cụ thể có thể phát sinh bao gồm pháp luật thay đổi ảnh h

của Công ty, Công ty không kịp thay đổi kịp thời, hoặc hiểu sai, vận dụng sai quy định 

luật trong trường hợp cụ thể... APECS đ

những văn bản pháp luật mới, tham gia các buổi hội thảo lấy ý kiến, các buổi tập huấn ...

II TÌNH HÌNH HỌAT ĐỘNG KINH DOANH:

1. Tình hình hoạt động sản xuất 

  Thị trường chứng khoán

nền kinh tế kéo dài trong mấy năm qua, tuy nhi

của Chính phủ đã dần cải thiện đ

phục hồi trong năm 2013, kết quả: 

  VN-Index là một trong 10 chỉ số có tốc độ tăng tr

VN-INDEX tăng 21,97% (kết thúc năm đạt 504,63 điểm) v

năm đạt 67,84  điểm) 

  Vốn hoá thị trường năm 2013: 

2012), tương đương mức 31% GDP.
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ủi ro quản trị nguồn nhân lực: Nhân lực trong thị trường tài chính thi

ị cạnh tranh bởi các đơn vị lớn, tập đoàn tài chính mạnh. APECS luôn lấy trọng tâm 

ền tảng. APECS luôn đặt mục tiêu xây dựng các chính sách đ

ờng để duy trì đội ngũ nhân tài, đồng thời liên tục đạo tạo, bồi d

ên. Xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo, công bằng, 

Thương hiệu là tổn thất thiệt hại về hình ảnh, niềm tin của khách 

ởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của công ty 

ụng sản phẩm dịch vụ của khách hàng đối với Công ty suy giảm. APECS luôn chú trọng xây dựng 

ảnh công ty, đảm bảo phục vụ khách hàng tốt nhất và thực hiện đầy đủ chế độ công bố thông 

ên luôn nêu cao tinh thần tự hào về thương hiệu, nhận thức r

ợc từ đó chung tay xây dựng và làm đẹp thêm hình ảnh APECS tr

ệ thống pháp luật hướng dẫn đang trong quá trình hoàn thi

ất lớn, và chính sách vĩ mô thay đổi trong từng giai đoạn. Trong điều 

ện đó, một số rủi ro cụ thể có thể phát sinh bao gồm pháp luật thay đổi ảnh hư

ủa Công ty, Công ty không kịp thay đổi kịp thời, hoặc hiểu sai, vận dụng sai quy định 

ờng hợp cụ thể... APECS đã hạn chế những rủi ro này, bằng sự li

ững văn bản pháp luật mới, tham gia các buổi hội thảo lấy ý kiến, các buổi tập huấn ...

ỌAT ĐỘNG KINH DOANH: 

ạt động sản xuất kinh doanh:  

ờng chứng khoán năm 2013: Mặc dầu chịu ảnh hưởng lớn từ những khó khăn của 

ấy năm qua, tuy nhiên, kết quả của nhiều chính sách khôi phục kinh tế 

ần cải thiện được tình hình, tạo đà và niềm tin cho thị trường dần ổn định v

ục hồi trong năm 2013, kết quả:  

ột trong 10 chỉ số có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất thế giới: Năm 20

ết thúc năm đạt 504,63 điểm) và HNX-INDEX tăng 18,83%

ờng năm 2013:  949.000 tỷ đồng (tăng 184.000 tỷ đồng so với cuối năm 

ức 31% GDP. 

ài chính thiếu nhân lực trình 

ạnh. APECS luôn lấy trọng tâm 

ựng các chính sách đãi ngộ 

ục đạo tạo, bồi dưỡng nghiệp 

ệc năng động, sáng tạo, công bằng, 

ảnh, niềm tin của khách 

ởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của công ty do nhu cầu sử 

ối với Công ty suy giảm. APECS luôn chú trọng xây dựng 

ực hiện đầy đủ chế độ công bố thông 

ệu, nhận thức rõ giá trị thương 

ảnh APECS trên thị 

ình hoàn thiện, số lượng 

ĩ mô thay đổi trong từng giai đoạn. Trong điều 

ưởng tới hoạt động 

ủa Công ty, Công ty không kịp thay đổi kịp thời, hoặc hiểu sai, vận dụng sai quy định của pháp 

ằng sự liên tục cập nhật 

ững văn bản pháp luật mới, tham gia các buổi hội thảo lấy ý kiến, các buổi tập huấn ... 

ởng lớn từ những khó khăn của 

ết quả của nhiều chính sách khôi phục kinh tế 

ờng dần ổn định và 

ởng mạnh nhất thế giới: Năm 2013, 

INDEX tăng 18,83% (kết thúc 

ỷ đồng (tăng 184.000 tỷ đồng so với cuối năm 



 
  KLGD bình quân 1 phiên c

quân trên  hai sàn đạt 1.380 tỷ đồng/phi

 

  Giá trị giao dịch bình quân trái phi

2012) 

 

  Mức huy động vốn qua k

tăng 10% so với năm trước v

phiếu và cổ phần hóa là 17,5 nghìn t

qua phát hành riêng lẻ cũng tăng mạnh, đạt khoảng tr

2012).  

 

  Năm 2013, khối ngoại m

USD), trong đó mua ròng gần 6.330 tỷ tr

khối lượng cổ phiếu mua vào là hơn 220 tri

 

  Tổng dòng vốn nước ngo

tăng  khoảng 3,8 tỷ USD so với cuối năm 2012. Số l

triệu tài khoản, trong đó số lư

  Năm 2013, UBCK đã c

phiếu MBBF, quỹ của Bảo Việt BVFED, quỹ VCBF của Vietcombank

VFMVF1 và VFMVF4 chuyển th

 

  Quỹ mở ra đời thay thế mô h

trên sàn,  thì nay nhà đầu tư có th

NAV. 

 

  Năm 2013 có 3  quỹ giải thể l

 

  Tính đến hết quý 3/2013, có 41/47 công ty quản lý quỹ c

công ty hoạt động có lãi, 6 công ty 

trong đó: giải thể  1 công ty, t
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KLGD bình quân 1 phiên của năm 2013: 107.630.000 cổ phiếu, giá trị giao dịch b

ạt 1.380 tỷ đồng/phiên, tăng 6% so với năm 2012. 

ình quân trái phiếu Chính phủ: 1.257 tỷ đồng/phiên (tăng 90% năm 

ức huy động vốn qua kênh đấu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2013: 194.800 t

ớc và đạt mức tăng trưởng cao nhất khu vực. Huy đ

à 17,5 nghìn tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2012. Quy 

ẻ cũng tăng mạnh, đạt khoảng trên 24 nghìn tỷ đồng (gấp 5 lần so với năm 

ối ngoại mua ròng gần 7.667 tỷ đồng trên TTCK Vi

ần 6.330 tỷ trên sàn HOSE và 1.337 tỷ đồng trên sàn Hà N

ào là hơn 220 triệu cổ phiếu. 

ớc ngoài luân chuyển trong năm 2013 tăng 54% và giá tr

ảng 3,8 tỷ USD so với cuối năm 2012. Số lượng tài khoản nhà đầu tư đ

ượng tài khoản nhà đầu tư nước ngoài tăng 55%. 

 

ã cấp phép cho 10 quỹ mở bao gồm: quỹ của Vina Wealth, quỹ trái 

ỹ của Bảo Việt BVFED, quỹ VCBF của Vietcombank

ển thành quỹ mở. 

ỹ mở ra đời thay thế mô hình quỹ đóng, thay vì nhà đầu tư phải mua bán theo th

tư có thể góp thêm vốn vào quỹ hoặc rút tiền ra với giá trị đúng bằng 

ỹ giải thể là quỹ đầu tư Bảo Việt, PruBF1, quản lý quỹ Sabeco,

ến hết quý 3/2013, có 41/47 công ty quản lý quỹ còn hoạt động, trong đó ch

ãi, 6 công ty đã được xử lý bằng nhiều giải pháp, rút khỏi thị tr

1 công ty, tạm ngừng hoạt động 2 công ty để tự tái cơ c

ủa năm 2013: 107.630.000 cổ phiếu, giá trị giao dịch bình 

ên (tăng 90% năm 

ăm 2013: 194.800 tỷ đồng, 

uy động vốn qua cổ 

ỷ đồng, tăng 5% so với năm 2012. Quy mô huy động vốn 

ỷ đồng (gấp 5 lần so với năm 

ệt Nam (365 triệu 

ên sàn Hà Nội, tổng 

g 54% và giá trị danh mục 

u tư đạt khoảng 1,27 

 

ủa Vina Wealth, quỹ trái 

ỹ của Bảo Việt BVFED, quỹ VCBF của Vietcombank, quỹ VFMVFA, 

ua bán theo thị giá 

ỹ hoặc rút tiền ra với giá trị đúng bằng 

ảo Việt, PruBF1, quản lý quỹ Sabeco, 

ng, trong đó chỉ có 22 

ợc xử lý bằng nhiều giải pháp, rút khỏi thị trường, 

ơ cấu; đình chỉ hoạt 



 
động 1 công ty do không  duy trì 

đặc biệt do không duy trì được 

 

  Hiện tại có khoảng 300 DNNY tr

89% lượng vốn hóa toàn thị tr

và 26 DN hủy niêm yết trên sàn Hà N

 

  Trong khi đó năm 2013 ch

trên sàn Hà Nội  

 

  Năm 2013 UBCK đã ban hành m

margin lên 50-50 được áp dụng 

10% cũng được thông qua và chính th

kéo dài thời gian giao dịch đến 15h ...

 

  Việc giảm thời gian thanh t

chuẩn nhanh hơn, nhà đầu tư c

 

  Từ 1/3/2013 có cơ chế giao dịch cổ phiếu hủy ni

 

  SCIC sẽ phải thoái vốn tại 66DN 

Nhựa Tiền Phong... Theo đề án tái c

tư lâu dài tại 4 công ty là: CTCP S

Hậu Giang  (DHG) và CTCP T

376 doanh nghiệp  khác. 

 Tình hình hoạt động của các công ty chứng khoán:

  Họat động cạnh tranh giữa các Công ty chứng khóan vẫn rất khắc 

vốn khả dụng các công ty chứng kh

hoạt động lành mạnh, 8 CTCK hoạt động b

kiểm soát đặc biệt. Hiện có 15 CTCK
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duy trì điều kiện cấp phép và đặt 2 công ty vào tình tr

ợc  tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định. 

ện tại có khoảng 300 DNNY trên Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), chi

ị trường. Trong năm 2013, có 11 công ty bị hủy ni

ên sàn Hà Nội (16 DN hủy niêm yết bắt buộc) 

Trong khi đó năm 2013 chỉ có 4 DN niêm yết mới trên HOSE và 11

ã ban hành một số chính sách hỗ trợ thị trường như: đi

ợc áp dụng từ 1/2/2013; tăng biên độ sàn HOSE lên 7% và sàn Hà N

à chính thức áp dụng từ ngày 15/1/2013,  miễn giả

ịch đến 15h ... 

ệc giảm thời gian thanh toán từ T+4 sang T+3. Điều này đã khiến dòng v

ư cũng chủ động hơn trong việc mua bán cổ phiếu. 

ế giao dịch cổ phiếu hủy niêm yết thông qua trung tâm l

ốn tại 66DN niêm yết trong đó có: Bảo Việt, FPT, Nhựa B

ền Phong... Theo đề án tái cơ cấu được Chính phủ thông qua, SCIC đ

à: CTCP Sữa Việt Nam (VNM), CTCP Viễn thông FPT, CTCP Dư

(DHG) và CTCP Tổng công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam v

ạt động của các công ty chứng khoán:  

ọat động cạnh tranh giữa các Công ty chứng khóan vẫn rất khắc nghi

ụng các công ty chứng khoán, UBCK  đã phân loại thành 4 nhóm, trong đó 

ạnh, 8 CTCK hoạt động bình thường, 5 CTCK bị kiểm soát v

15 CTCK không còn hoạt động 

nh trạng kiểm soát 

Minh (HOSE), chiếm khoảng 

ị hủy niêm yết trên HOSE 

 DN niêm yết mới 

g như: điều chỉnh tỷ lệ 

7% và sàn Hà Nội lên 

ễn giảm phí lưu ký, 

òng vốn được luân 

ệc mua bán cổ phiếu.  

ết thông qua trung tâm lưu ký. 

ệt, FPT, Nhựa Bình Minh, 

ợc Chính phủ thông qua, SCIC được giữ lại và đầu 

thông FPT, CTCP Dược 

ổng công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam và thoái vốn tại 

nghiệt: Dựa trên tỷ lệ 

ành 4 nhóm, trong đó 79 CTCK 

ờng, 5 CTCK bị kiểm soát và 9 CTCK bị 



 

  Năm 2013, 4 CTCK thông qua vi

Vàng trong đó duy nhất SVS đ

nghiệp. Cổ phiếu  của 4 CTCK Sao Việt, SBS, GBS, Tr

giao dịch. 

  2 công ty chứng khoán

Delta, Hà  Nội, Trường Sơn b

   Hoạt động hợp nhất các công ty chứng khóan: MBS hợp nhất vớ

hợp đầu tiên trong lịch sử phát triển thị tr

  Số công ty chứng khoán l

kế với số lỗ là (5.267) tỷ đồng, giảm so với con số h

   Tình hình họat động kinh doanh

đạt được chỉ tiêu do ĐHĐCĐ thư

lực không ngừng của tất cả các th

  . Doanh thu: 28,67

  . Lợi nhuận: 11.69

  Tình hình tài chính: 

     

TT Danh mục 

1 Tổng giá trị tài sản 

2 Doanh thu thuần 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
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thông qua việc giải thể là: Sao Việt, Chợ Lớn, Âu Việt v

ất SVS đã được UBCK chính thức chấp thuận giải thể theo Luật Doanh 

ủa 4 CTCK Sao Việt, SBS, GBS, Tràng An đều bị hủy ni

ứng khoán : GBS, SME bị UBCK yêu cầu tạm ngừng hoạt động, 3 công ty 

ơn bị chấm dứt hoạt động kinh doanh. 

ộng hợp nhất các công ty chứng khóan: MBS hợp nhất với VITS 

ịch sử phát triển thị trường 

oán lỗ trong năm 2013 là 63% (58/94 công ty chứng khoán có lỗ lũy 

ỷ đồng, giảm so với con số hơn 70% công ty lỗ năm 2012)

ọat động kinh doanh:  Kết thúc năm tài chính 2013, về cơ b

HĐCĐ thưởng niên đề ra, tuy nhiên, đây vẫn là kết quả của sự phấn đấu nỗ

ực không ngừng của tất cả các thành viên Công ty, cụ thể: 

28,67 tỷ đạt 73% so với kế hoạch đặt ra 39 tỷ 

69 tỷ đạt 76% so với kế hoạch đạt ra là 15.3 tỷ   

 

       

Năm 2013 Năm 2012

405.504.208.349 385.795.578.231

24.912.043.544 31.033.366.461

ợi nhuận từ hoạt động kinh 7.934.719.979 7.103.495.002

ớn, Âu Việt và Sen 

ợc UBCK chính thức chấp thuận giải thể theo Luật Doanh 

ều bị hủy niêm yết trên hai Sở 

ầu tạm ngừng hoạt động, 3 công ty 

i VITS – đây là trường 

ứng khoán có lỗ lũy 

ỗ năm 2012) 

ơ bản APECS chưa 

ết quả của sự phấn đấu nỗ 

Đơn vị: đồng 

Năm 2012 %( +/-) 

385.795.578.231 5,1% 

31.033.366.461 -19,7% 

7.103.495.002 11,7% 



 
doanh 

4 Lợi nhuận khác 

5 Lợi nhuận trước thuế 

6 Lợi nhuận sau thuế 

7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 

 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

     Hệ số thanh toán ngắn hạn 

= Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn

     Hệ số thanh toán nhanh 

 = (TSNH- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

     Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

     Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

     Vòng quay hàng tồn kho: 

= Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho b

     Doanh thu thuần/Tổng tài sản

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Tổng t

- Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ

Nguồn: BCTC của APEC Securities năm 2013 đ

         Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

  Các khoản đầu tư lớn: 
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3.754.432.510 7.070.558.802

11.689.152.489 14.174.053.804

11.689.152.489 14.174.053.804

 

ủ yếu: 

êu Đơn vị Năm 2013

ề khả năng thanh toán   

ản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 
Lần 5.55 

ồn kho)/Nợ ngắn hạn 
Lần 5.55 

  

 % 17,06 

 % 20,57 

ề năng lực hoạt động   

ồn kho bình quân 0 

 

ản % 6.14 

   

ệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 46.92 

ệ số Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu % 3.47 

ệ số Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản % 2.88 

ệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần % 31.85 

ệ số Lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ % 2.99 

ồn: BCTC của APEC Securities năm 2013 được kiểm toán bởi Cty kiểm toán VACO

ực hiện các dự án : 

ớn: Không thực hiện  

7.070.558.802 -46,9% 

14.174.053.804 -17,5% 

14.174.053.804 -17,5% 

  

Năm 2013 Năm 2012 

 

5.96 

5.96 

 

 15,86 

 18.84 

 

 

 

0 

8.04 

 

 45.67 

4.37 

3.67 

 22.89 

3.63 

ợc kiểm toán bởi Cty kiểm toán VACO 



 
  Công ty con, công ty liên k

Đại học Đông Nam Á, Công ty cổ phần đầu t

VIVA Việt Nam. Tuy nhiên, quy mô v

bắt đầu phát triển nên chưa có nh

ty. 

2. Tổ chức nhân sự: 

  Danh sách Ban điều hành:

 Ông Nguyễn Đỗ Lăng – 

Quá trình công tác:  

Từ năm 1998 - 2000:  Giám đ

Từ năm 2000 - 2006: Ch

Từ năm 2006-nay: Ch

Dương.

Chức vụ hiện nay: Ch

Thái Bình D

▪ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế Đại học Trento 

▪ Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

Số lượng cổ phần nắm giữ: 

Tỷ lệ nắm giữ:  

 Bà Lưu Lan Hương – Kế toán tr

Quá trình công tác: 

Từ năm 2004 – 2009: 

Từ năm 2009 – Nay: 

▪ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

▪ Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0%

 Ông Đặng Anh Tuấn – Giám đ

Quá trình công tác: 

Từ năm 1983 – 1992: 
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Công ty con, công ty liên kết: Công ty đang góp vốn đầu tư vào 03 Công ty là: Trư

ại học Đông Nam Á, Công ty cổ phần đầu tư CIC và Công ty cổ phần phát triển th

ên, quy mô vốn góp nhỏ và các dự án đang giai đọan chuẩn bị v

n chưa có những kết quả hay ảnh hưởng đáng kể đến họat động của Công 

ành:  

 Tổng Giám đốc 

 

Giám đốc điều hành Công ty Prometeo- Italia. 

Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH tư vấn quốc tế Cát T

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Châu Á 

Dương. 

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Chứng khoán Châu Á 

Thái Bình Dương. 

ạc sĩ kinh tế Đại học Trento – Nước Cộng Hòa Italia

ỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:  

ợng cổ phần nắm giữ:  2.167.900 cổ phiếu 

  5.56% 

ế toán trưởng 

 

Kế toán trưởng công ty Lacquer Global Corp

Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chứng khóan Châu Á Thái 

Bình Dương 

ử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân 

ỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0% 

Giám đốc Chi nhánh Huế 

 

Trưởng phòng Kế hoạch – Công ty Vật tư Thành ph

ư vào 03 Công ty là: Trường 

ổ phần phát triển thương mại 

ự án đang giai đọan chuẩn bị và mới 

ởng đáng kể đến họat động của Công 

ấn quốc tế Cát Tường- CIC. 

ủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình 

ứng khoán Châu Á – 

òa Italia 

ởng công ty Lacquer Global Corp 

ởng Công ty cổ phần Chứng khóan Châu Á Thái 

ư Thành phố Huế 



 

Từ năm 1992 – 1995: 

Từ năm 1995 – 2000: 

Từ năm 2001 – 2003: 

Từ năm 2003 – 2005: 

Từ năm 2007 – nay: 

▪ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

Đại học Huế 

▪ Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0%

 Thay đổi trong Ban điều h

  Trong năm, Công ty có sự thay đổi về Kế toán tr

vì lý do cá nhân. Bà Lưu Lan Hương, đư

10/06/2013. 

 Số lượng và chất lượng nhân sự: Chất l

chốt quyết định sự tồn tại v

trọng là xây dựng đội ngũ nhân vi

và nhiệt huyết để thực hiện nhiệm vụ. T

31/12/2013 là 53 người(ch

trong đó: 

                                                                                                                  

Danh mục 

 - Đại học và trên Đại học   

 - Cao đẳng  

 - Trung cấp  

 - Học vấn 12/12   

 - Lao động phổ thông   

Tổng cộng 

 

 Chính sách đối với người lao động:  

 Chính sách việc làm 
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Trợ lý Giám đốc – Công ty Xuất nhập khẩu 

Phó Giám đốc – Công ty XNK Thái Hòa Th

Chuyên viên – Công ty Kinh doanh Nhà Thừa Thi

TP Dự Án – Công ty cổ phần Bất động sản Sông Đ

Giám đốc chi nhánh Huế – Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Châu Á – Thái Bình Dương 

ử nhân Kinh tế - Đại học Ngoại Thương & Cử nhân Luật Kinh tế 

ỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0% 

ổi trong Ban điều hành:   

ự thay đổi về Kế toán trưởng: Bà Lã Thị Quy xin ch

ưu Lan Hương, được bổ nhiệm giữ chức vụ kế toán tr

ợng nhân sự: Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố then 

ốt quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty, vì vậy, APECS luôn đặt mục ti

ựng đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, đủ năng lực kinh nghiệm 

ệt huyết để thực hiện nhiệm vụ. Tình hình lao động Công ty tính đến thời điểm 

ời(chưa tính số lao động là cộng tác viên & làm vi

                                                                                                                    

31/12/2013 Tỷ lệ 31/12/2012

 52 98.11% 51 

1 1.89% 2 

0 0.00% 0 

0 0.00% 0 

0 0.00% 0 

53 100,00% 53 

ời lao động:   

ất nhập khẩu – Thành phố Huế 

Thừa Thiên Huế 

ừa Thiên Huế 

ổ phần Bất động sản Sông Đà 

ổ phần Chứng khoán 

ử nhân Luật Kinh tế - 

ị Quy xin chuyển công tác 

ợc bổ nhiệm giữ chức vụ kế toán trưởng kể từ ngày 

ột trong những yếu tố then 

ậy, APECS luôn đặt mục tiêu quan 

ủ năng lực kinh nghiệm 

ộng Công ty tính đến thời điểm 

ên & làm việc theo thời vụ), 

Đơn vị: người 

31/12/2012 Tỷ lệ 

96.23% 

3.77% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

100,00% 
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  Tạo cơ hội làm việc công bằng cho tất cả mọi nhân viên Công ty. Không một nhân viên nào 

làm việc ở bất kể bộ phận nào của Công ty bị phân biệt đối xử vì tôn giáo, đảng phái, dân tộc, tuổi 

tác, giới tính, tàn tật, hay tình trạng của quá khứ. 

  Chính sách của Công ty là tạo cơ hội làm việc bình đẳng và tuyển dụng nhân viên trên một 

cơ sở duy nhất đó là khả năng, trình độ và chuẩn mực đạo đức đáp ứng nhu cầu công việc cần đảm 

đương. Công ty chỉ chọn những người có năng lực và phù hợp nhất để đảm đương các cương vị 

làm việc thích hợp. 

 Các nhân sự mới được tham gia những khóa đào tạo hội nhập để hiểu rõ cơ cấu tổ chức, hoạt 

động, thương hiệu, quy trình nghiệp vụ liên quan đến vị trí công việc, nghĩa vụ và quyển lợi khi 

làm việc tại APECS. 

 Mọi nhân viên được tuyển dụng vào Công ty đều phải qua thời gian thử việc và thử thách. 

Mục đích của thời gian này là để nhân viên mới đánh giá xem họ có thật sự phù hợp và thích ứng 

với công việc cũng như cơ hội mà Công ty đem lại hay không. Mặt khác, đây cũng là thời gian 

giúp cho cán bộ quản lý xem xét và đánh giá về năng lực, đạo đức, tác phong và khả năng hoà 

nhập của nhân viên mới trước khi có quyết định tiếp nhận chính thức. 

 Chính sách của Công ty là mọi nhân viên trừ người làm thời vụ, ngắn hạn, đều phải có hợp 

đồng lao động theo quy định của Luật.  

 Chính sách tiền lương 

 Công ty trả lương trên cơ sở dựa vào các yếu tố bao gồm vị trí công việc, kiến thức và kỹ 

năng công việc đòi hỏi, mức độ cạnh tranh trên thị trường lao động và mức độ hoàn thành công 

việc của CBCNV. Dựa vào vị trí công việc, thang lương sẽ được xây dựng phù hợp. Việc quyết 

định chế độ lương thưởng phải tính đến điều kiện kinh tế, vị trí cạnh tranh cũng như chiến lược 

chung của Công ty. 

 Việc đánh giá thành tích, kết quả của mỗi nhân viên phải được thực hiện thường xuyên bởi 

Giám đốc bộ phận/ Giám đốc chi nhánh. Đánh giá phải bằng văn bản và cập nhật vào hồ sơ. Công 

ty có thể có khoản trợ cấp thôi việc cho các nhân viên chấm dứt việc làm trong những hoàn cảnh 

và trường hợp giới hạn. Công ty sẽ xác định các điều khoản và điều kiện cho trợ cấp thôi việc và 

thông báo cho mọi nhân viên biết theo quy định của lụât pháp hiện hành. 

 Chương trình đào tạo 

 Mọi nhân viên có hợp đồng lao động chính thức với Công ty đều có quyền được đào tạo. 

Công ty chú trọng đến đào tạo, nâng cao trình độ và coi nhân viên là tài sản quý nhất của Công ty. 

Ngoài các khóa đào tạo kiến thức chuyên môn đặc thù và các chứng chỉ hành nghề bắt buộc của cơ 

quan quản lý nhà nước APECS khuyến khích nhân viên thi các chứng chỉ tài chính quốc tế như 

CFA…và các chương trình nâng cao kỹ năng mềm …  
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 Hàng năm, Công ty tạo điều kiện cho CBCNV tham gia các khóa đào tào ngắn hạn mở tại 

khu vực và tại Công ty. 

 Hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để người lao động phát huy khả năng trong học tập nâng cao kiến 

thức chuyên môn nghiệp vụ. 

 Đào tạo và sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với tình hình phát triển của Công ty nhằm gia 

tăng về chất. 

 Giám đốc hành chính nhân sự theo dõi mọi diễn biến động trong qúa trình đào tạo, huấn 

luyện và phải cập nhật các thông tin thay đổi đó về đào tạo vào cơ sở dữ liệu và lưu trữ hồ sơ cho 

từng nhân viên để có thể theo dõi toàn bộ lịch sử làm việc, thành tích, kết quả huấn luyện, các khoá 

đào tạo đã qua … 

Chính sách khen thưởng, phúc lợi 

 Công tác đời sống đối với CBCNV Công ty luôn quan tâm, đảm bảo cho người lao động làm 

việc và thu nhập đúng với kết quả kinh doanh của Công ty, mức thu nhập bình quân một 

người/tháng đảm bảo. 

 Công ty hàng năm đều tổ chức cho CBCNV đi tham quan du lịch, nghỉ mát, hàng tháng đều 

tổ chức sinh nhật cho những nhân viên sinh nhật trong tháng. 

 Hàng năm, Công ty có chế độ nghỉ và nghỉ phép có lương cho nhân viên chính thức, làm cả 

ngày và làm một phần thời gian, theo quy định của Luật. 

 Trợ cấp khó khăn cho cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên, kịp thời, 

đúng đối tượng. Công ty đang thực hiện chương trình xây dựng quỹ từ thiện, quỹ xóa đói giảm 

nghèo, tạo kinh phí để chi cho công tác này hàng năm. 

 Công tác BHXH, BHYT, Bảo hiểm tai nạn lao động Công ty luôn chấp hành đầy đủ 100% 

thực hiện đúng chế độ chính sách đối với người lao động. 

3. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

 Cổ phần: Đến thời điểm 31/12/2013, vốn điều lệ của Công ty  là 390 tỷ đồng tương đương 

với số cổ phiếu đang lưu hành là 39.000.000 cổ phiếu. Toàn bộ cổ phiếu của Công ty là cổ 

phiếu phổ thông. Số lượng cổ phần hạn chế giao dịch hiện tại là 1.860 cổ phiếu. 

 Cơ cấu cổ đông: 

Danh mục Số lượng  Số lượng cp sở hữu % Sở hữu 

1. TRONG NƯỚC 2629 32864500 84,26 

a. Cá nhân 2612 32546470 83,45 

b. Tổ chức 17 318030 0,81 

2. NƯỚC NGOÀI 22 6135500 15,74 
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a. Cá nhân 18 241300 0,61 

b. Tổ chức 4 5894200 15,13 

Tổng cộng 2651 39000000 100.00% 

 

 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có 

 Giao dịch cổ phiếu quỹ: Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại 2.090 cổ phiếu. Trong năm, không 

thực hiện các giao dịch mua bán cổ phiếu quỹ. 

 Các chứng khóan khác: Không có 

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC: 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:  

Thị trường chứng khóan năm 2013 đã có những phục hồi đáng kể nhờ vào những tín hiệu ổn 

định kinh tế vĩ mô nhưng vẫn còn nhiều khó khăn do động lực tăng trưởng mới còn hạn chế. Năm 

2013 đã chứng kiến sự sàng lọc của 105 Công ty chứng khoán với: 15 Công ty không hoạt động 

nghiệp vụ môi giới, 70 Công ty  hoạt động ổn định và 30 Công ty còn lại hoạt động cầm chừng.   

Nhận thức được sự khốc liệt trong cạnh tranh của thị trường, mục tiêu chủ yếu của APECS 

năm 2013 là đảm bảo duy trì quản lý hơn 30.000 tài khoản hiện có, phát triển tài khỏan mới(năm 

2013 mở mới gần 800 tài khỏan), thực hiện  giao dịch cho khách hàng được thông suốt, an toàn, 

đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và dịch 

vụ khách hàng. APECS đã xây dựng được cầu nối liên kết nhà đầu tư với thị trường bằng dịch vụ 

nhanh, chuyên nghiệp và an toàn. 

 Kết quả doanh thu và lợi nhuận:      ĐVT: Đồng 

TT CHỈ TIÊU NĂM 2013 

1 Tông doanh thu 24,918,317,092 

 Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán 9,396,627,775 

 Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán và góp vốn 2,143,474,922 

 Doanh thu hoạt động tư vấn 200,000,000 

 Doanh thu lưu ký chứng khoán 819,213,698 

 Doanh thu khác 12,359,000,697 

 Khoản giảm trừ 6,237,548 

2 Thu nhập khác 3,755,139,223 

3 LỢI NHUẬN SAU THUẾ 11,689,152,489 



 
 Kết quả kinh doanh trên chưa đ

là kết  quả của những nổ lực cao nhất của Công ty trong điều kiện khó khăn chung.

 Kết quả hoạt động của các nghiệp vụ:

  Nghiệp vụ môi giới:  

Đã mở mới gần 800 tài kh

trọng là phải duy trì quản lý chăm sóc h

phát triển sản phẩm, dịch vụ mới phục vụ tốt nhất cho khách h

  Nghiệp vụ tư vấn:  

 Nhận thấy tiềm năng trong hoạt động IB do vậy năm 2013, Ban l

dựng và đẩy mạnh trở lại hoạt động t

công ty cũng như đem lại nguồn thu nhập cho công ty. Doanh thu năm

nhưng  dự kiến sẽ tiếp tục phát triển mạnh h

  Nghiệp vụ tự doanh:  

 Do có chủ trương thu hẹp hoạt động tự doanh để hạn chế rủi ro n

ty chỉ  duy trì danh mục đã đầu tư và gi

  Công nghệ thông tin: 

 Với việc tiếp tục chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin cho tất cả các hoạt động của công 

ty và đặc biệt là sự cố gắng của bộ phận IT trong việc xây dựng các ch

dụng, giúp cắt giảm các chi phí không cần thiết, tăng năng suất v

Thường xuyên xây dựng mới v

ngày càng cao cho khách hàng. 

2. Tình hình tài chính 

 Tình hình tài chính của Công ty luôn đảm b

nhà đầu tư, đáp ứng các quy định về an t

 Tình hình tài sản: Trong năm 2013, t

như: Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 124 tỷ đồng l

khóan ngắn hạn); các khoản phải thu giảm từ 219.85 tỷ xuống c

khỏan phải thu đã thực hiện). Các chỉ ti

 Tình hình nợ phải trả: N

nợ phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán của nh

lý riêng tại tài khoản tiền gửi ngân h
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ên chưa đạt đựơc mục tiêu kế họach đề ra của ĐHĐCĐ nh

ả của những nổ lực cao nhất của Công ty trong điều kiện khó khăn chung.

ết quả hoạt động của các nghiệp vụ: 

 

800 tài khỏan, doanh thu môi giới thu được : 9,5 tỷ đồng với nhiệm vụ quan 

ản lý chăm sóc hơn 30.000 tài khỏan hiện có để phát triển ổn định; thực hiện 

ển sản phẩm, dịch vụ mới phục vụ tốt nhất cho khách hàng. 

ận thấy tiềm năng trong hoạt động IB do vậy năm 2013, Ban lãnh đ

ẩy mạnh trở lại hoạt động tư vấn nhằm bổ trợ cho hoạt động môi giới v

ại nguồn thu nhập cho công ty. Doanh thu năm 2013 chỉ đạt 200 triệu đồng 

ự kiến sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn trong các năm đến. 

 

ẹp hoạt động tự doanh để hạn chế rủi ro nên trong năm 2013, công 

ư và giải ngân thêm trong giới hạn 10 tỷ đồng. 

ệ thông tin:  

ới việc tiếp tục chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin cho tất cả các hoạt động của công 

ự cố gắng của bộ phận IT trong việc xây dựng các chương tr

ảm các chi phí không cần thiết, tăng năng suất và chất l

ựng mới và tối ưu hoá các sản phẩm phục vụ tốt hơn và đáp 

ngày càng cao cho khách hàng.  

ủa Công ty luôn đảm bảo an tòan trong họat động v

ứng các quy định về an tòan tài chính và kiểm sóat rủi ro. 

Trong năm 2013, tình hình tài sản của APECS có một số biến động 

ắn hạn tăng từ 124 tỷ đồng lên 133 tỷ đồng(do tăng đầu t

ắn hạn); các khoản phải thu giảm từ 219.85 tỷ xuống còn 172.53 t

ực hiện). Các chỉ tiêu tài sản khác không có nhiều biến động. 

Nợ phải trả là 69,2 tỷ đồng. Trong đó nợ vay ngắn hạn 1,5 tỷ đồng, 

ợ phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư 57 tỷ đồng(đ

ền gửi ngân hàng cho nhà đầu tư theo quy định). 

ế họach đề ra của ĐHĐCĐ nhưng thật sự 

ả của những nổ lực cao nhất của Công ty trong điều kiện khó khăn chung. 

ợc : 9,5 tỷ đồng với nhiệm vụ quan 

ỏan hiện có để phát triển ổn định; thực hiện 

đạo công ty đã xây 

ấn nhằm bổ trợ cho hoạt động môi giới và tự doanh của 

ỉ đạt 200 triệu đồng 

ên trong năm 2013, công 

ới việc tiếp tục chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin cho tất cả các hoạt động của công 

ương trình quản lý ứng 

ất lượng công việc. 

ơn và đáp ứng yêu cầu 

ọat động và thanh tóan cho 

ản của APECS có một số biến động 

ỷ đồng(do tăng đầu tư chứng 

òn 172.53 tỷ (do một số 

ản khác không có nhiều biến động.  

ợ vay ngắn hạn 1,5 tỷ đồng, 

ỷ đồng(được đảm bảo quản 



 
3.  Kế hoạch phát triển năm 2014 v

 Dự báo tương lai 

Dự báo những khó khăn trong thời gian qua đ

nghiệm quản lý vĩ mô của Chính phủ v

triển ổn định và tăng trưởng bền vững trong những năm tới. 

vọng song rào cảng lớn nhất vẫn l

cảnh giác về một thị trường đầy biến động, v

điều hành, các mục tiêu và định h

 Các mục tiêu hành động:

 ▪  Tiếp tục cơ cấu lại bộ máy hoạt động theo h

 ▪  Tập trung giải quyết các tồn đọng c

 ▪  Doanh thu môi giới tăng 50% so với năm 2013

 ▪  Phấn đầu thị phần trong TOP 10 

 ▪  An tòan tài chính 

 ▪  Mở mới thêm 1.300 tài kh

khoản 

 Kế họach kinh doanh 2014:

TT 

A Doanh thu 

1 Doanh thu môi giới

2 Doanh thu từ hoạt động t

3 Doanh thu kinh doanh v

5 Doanh thu từ hoạt động đầu t

6 Khác 

B Chi phí 

C Lợi nhuận trước thuế

 

     Định hướng phát triển
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ế hoạch phát triển năm 2014 và các năm đến: 

ự báo những khó khăn trong thời gian qua đã giảm, nên kinh tế sẽ dần phục hồi, kinh 

ệm quản lý vĩ mô của Chính phủ và các chính sách đúng đắn sẽ tạo đà cho n

ởng bền vững trong những năm tới. Mặc dầu, năm 2014 s

ảng lớn nhất vẫn là sự cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty chứng khóan v

ờng đầy biến động, vì vậy, bằng nổ lực thực hiện các biện pháp quản lý 

ịnh hướng phấn đầu thể hiện qua một số nội dung sau:

ộng: 

ấu lại bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn và hiệu quả.

ập trung giải quyết các tồn đọng còn lại của danh mục đầu tư. 

▪  Doanh thu môi giới tăng 50% so với năm 2013 

▪  Phấn đầu thị phần trong TOP 10 - 20 Công ty chứng khóan hàng đ

òan tài chính được đảm bảo và mạnh mẽ 

êm 1.300 tài khoản, nâng số lượng tài khoản quản lý l

ế họach kinh doanh 2014:       ĐVT: Triệu đồ

Danh mục Chỉ ti

ới 

ừ hoạt động tư vấn 

Doanh thu kinh doanh vốn 

ừ hoạt động đầu tư 

ớc thuế 

ớng phát triển 

ế sẽ dần phục hồi, kinh 

à cho nền kinh tế phát 

m 2014 sẽ có nhiều triển 

ự cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty chứng khóan và sự 

ậy, bằng nổ lực thực hiện các biện pháp quản lý 

ầu thể hiện qua một số nội dung sau: 

ệu quả. 

ư.  

àng đầu Việt Nam 

ản lý lên 32.000 tài 

ệu đồng 

ỉ tiêu 

37,360 

14,000 

1,350 

11,060 

6,500 

4,450 

22,500 

14,860 



 
 Mục tiêu của APEC Securities trong năm 2014 v

phát triển – đầu tư công nghệ - nâng cao ch

vụ cung cấp cho nhà đầu tư, quảng bá th

  Mạng lưới 

Ngoài việc mở chi nhánh, ph

tác với các đối tác chiến lược trong v

tác phát triển khách hàng tổ chức

 Công nghệ 

Công nghệ là yếu tố quan trọng đ

khai phát triển và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ theo chuẩn quốc tế, đảm bảo 

cung cấp các công cụ hữu hiệu cho các hoạt động giao dịch. 

Thường xuyên nâng cấp trang Web công ty về tính năng tiện ích, tốc độ truy cập, chất l

các bản tin. Đặc biệt, nâng cao chất l

ngòai. 

 

 Dịch vụ 

Bên cạnh việc phát triển mạng l

dịch vụ cho các Nhà đầu tư như: Các d

quản lý tài sản và tư vấn đầu tư cho các t

trung nguồn lực phát triển trong giai đoạn sắp tới. APEC Securities phát triển mạng l

chiến lược ở các thị trường khác nhau, các lĩnh vực khác nhau thông qua hợp tác to

bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho cả doanh nghiệp v

Hiện nay số lượng các giao dịch qua dịch vụ giao dịch trực tuyến của công ty đang chiếm 

tới 90% trên tổng lượng giao dịch. V

năng và giảm được chi phí nhân sự. Đối t

phố, thị xã .. những nơi đã có hạ tầng về Internet phát triển v

khu vực đang phát triển, tiềm năng.

Đa dạng hóa nhu cầu của khách h

cho từng nhóm khách hàng theo quy đ

  Đầu tư 

Đối với các hoạt động đầu t

chủ trương lựa chọn các doanh nghiệp ổn định, phát triển bền vững, không đầu t

thế ngắn hạn của thị trường. Cùng v
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ủa APEC Securities trong năm 2014 và các năm tiếp theo là ti

nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự - đa dạng các sản phẩm dịch 

ảng bá thương hiệu trên thị trường chứng khoán. 

ệc mở chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc, APEC Securities có chiến l

ợc trong và ngoài nước để phát triển APEC Securities theo h

, đối tác đầu tư; đa dạng sản phẩm  

ếu tố quan trọng được ưu tiên phát triển,  APEC Securities hiện đang triển 

ện hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ theo chuẩn quốc tế, đảm bảo 

ệu cho các hoạt động giao dịch.  

ấp trang Web công ty về tính năng tiện ích, tốc độ truy cập, chất l

ản tin. Đặc biệt, nâng cao chất lượng trang Web tiếng Anh phục vụ cho nh

ển mạng lưới, APEC Securities cũng đồng thời phát triển sản phẩm v

ư như: Các dịch vụ thu xếp vốn, bảo lãnh phát hành cho doanh nghi

ư cho các tổ chức và cá nhân là các dịch vụ đang v

ồn lực phát triển trong giai đoạn sắp tới. APEC Securities phát triển mạng l

ờng khác nhau, các lĩnh vực khác nhau thông qua hợp tác to

ợng dịch vụ tốt nhất cho cả doanh nghiệp và nhà đầu tư.  

ợng các giao dịch qua dịch vụ giao dịch trực tuyến của công ty đang chiếm 

ợng giao dịch. Vì vậy, thị trường cho giao dịch trực tuyến phát triển l

ợc chi phí nhân sự. Đối tượng tham gia mua bán CK tập trung chủ yếu ở các th

ạ tầng về Internet phát triển và là những thị trư

ực đang phát triển, tiềm năng. 

ạng hóa nhu cầu của khách hàng, triển khai các dịch vụ tài chính đa d

àng theo quy định của UBCKNN. 

ối với các hoạt động đầu tư tự doanh và tư vấn đầu tư cho khách hàng, APEC Securities 

ựa chọn các doanh nghiệp ổn định, phát triển bền vững, không đầu tư ch

ùng với các đối tác và khách hàng, APEC Securities s

à tiếp tục ổn định – 

ạng các sản phẩm dịch 

 

ịch trực thuộc, APEC Securities có chiến lược hợp 

ớc để phát triển APEC Securities theo hướng hợp 

ển,  APEC Securities hiện đang triển 

ện hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ theo chuẩn quốc tế, đảm bảo 

ấp trang Web công ty về tính năng tiện ích, tốc độ truy cập, chất lượng 

ợng trang Web tiếng Anh phục vụ cho nhà đầu tư nước 

ới, APEC Securities cũng đồng thời phát triển sản phẩm và 

ãnh phát hành cho doanh nghiệp, 

ịch vụ đang và sẽ được tập 

ồn lực phát triển trong giai đoạn sắp tới. APEC Securities phát triển mạng lưới các đối tác 

ờng khác nhau, các lĩnh vực khác nhau thông qua hợp tác toàn diện để đảm 

ợng các giao dịch qua dịch vụ giao dịch trực tuyến của công ty đang chiếm 

ờng cho giao dịch trực tuyến phát triển là rất tiềm 

ập trung chủ yếu ở các thành 

ường tài chính lớn, 

ài chính đa dạng áp dụng riêng 

ư cho khách hàng, APEC Securities 

ư chạy theo các xu 

à khách hàng, APEC Securities sẽ tập trung 



 
nguồn lực để có thể đầu tư đủ lớn, trực tiếp tham gia giám sát v

dựng giá trị gia tăng và tối đa hóa lợi nhuận cho công ty cũng nh

  Nhân sự 

APEC Securities xác định việc phát triển nguồn lực l

cho công ty trong tương lai. APEC Securities phát tri

hút được những cá nhân xuất sắc tham gia v

có thể được tóm tắt bao gồm việc tuyển dụng đa k

lực và phẩm chất đạo đức phù h

tuyển dụng và chính sách đãi ng

khuyến khích và giữ chân các cán bộ có năng lực. Hiện nay, APEC Securities đang tập trung tuyển 

những chuyên viên Việt Nam đã t

viên nước ngoài về tài chính, đầu t

Nhật Bản, Châu Âu và Bắc Mỹ.  

  Quảng bá, phát triển th

Thông qua các sản phẩm, b

chính sách vĩ mô của Chính phủ hoặc sự biến động lớn về kinh tế, t

tỷ giá ... trên thế giới và trong nư

APEC Securities. 

Tổ chức hội nghị khách h

buổi đào tạo kỹ năng khách hàng. Đ

các Công ty Chứng khoán trong khu vực đến để đ

các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore..........

IV. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đánh giá các hoạt động của Công ty

Kế hoạch kinh doanh năm 2013 đ

kinh tế và kỳ vọng vào sự tăng trư

2013 thị trường diễn biến ảm đảm v

của Công ty chủ yếu tập trung v

doanh đầu năm. Nhưng bằng sự cố gắng nỗ lự

mặc dù kết quả kinh doanh của công ty không đạt đ

số ít những Công ty chứng khoán có l

11,1 tỷ.  

 Tình hình thực hiện kế hoạch  2013:
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ủ lớn, trực tiếp tham gia giám sát và hỗ trợ doanh 

ối đa hóa lợi nhuận cho công ty cũng như nhà đầu tư. 

ịnh việc phát triển nguồn lực là yếu tố cơ bản đảm bảo sự th

cho công ty trong tương lai. APEC Securities phát triển chiến lược nhân sự năng động nhằm thu 

ợc những cá nhân xuất sắc tham gia và gắn bó lâu dài với công ty. Chiến l

ợc tóm tắt bao gồm việc tuyển dụng đa kênh nhằm tìm kiếm vào những cá nhân có năng 

ù hợp, trọng dụng và mạnh dạn phân quyền cho các cá nhân đ

i ngộ thích hợp, bao gồm cả việc chia sẻ lợi nhuận hoạt động nhằm 

ữ chân các cán bộ có năng lực. Hiện nay, APEC Securities đang tập trung tuyển 

ã từng học tập và làm việc ở nước ngoài cũng nh

ầu tư, để tập trung phát triển và khai thác thị tr

 

ảng bá, phát triển thương hiệu 

ản phẩm, bài viết của Phòng phân tích về thị trường chứng khoán, các 

ĩ mô của Chính phủ hoặc sự biến động lớn về kinh tế, tài chính, tiền tệ, giá v

à trong nước đăng trên các báo mạng, báo viết ... để quảng bá h

ổ chức hội nghị khách hàng, các buổi hội thảo, tư vấn chăm sóc khách h

àng. Đầu tư chi phí để mời các chuyên gia, môi giới chuy

ứng khoán trong khu vực đến để đào tạo và trao đổi kinh nghiệm nh

, Thái Lan, Singapore.......... 

ỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

ạt động của Công ty 

ế hoạch kinh doanh năm 2013 đã được xây dựng trên cơ sở nhận định sự hồi phục của nền 

ưởng của thị trường so với năm 2012. Tuy nhiên, 6 tháng đ

ờng diễn biến ảm đảm và bắt đầu phục hồi thực sự vào quý 4/2013, do 

ủa Công ty chủ yếu tập trung vào các tháng cuối năm nên không thể bù đắp cho kết quả kinh 

ằng sự cố gắng nỗ lực của Ban lãnh đạo công ty nên k

ết quả kinh doanh của công ty không đạt được chỉ tiêu đề ra nhưng Apec v

ố ít những Công ty chứng khoán có lãi khi đạt doanh thu: 24 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế l

ực hiện kế hoạch  2013: 

ỗ trợ doanh nghiệp nhằm tạo 

ản đảm bảo sự thành công 

ợc nhân sự năng động nhằm thu 

ới công ty. Chiến lược nhân sự của 

ững cá nhân có năng 

ạnh dạn phân quyền cho các cá nhân được 

ộ thích hợp, bao gồm cả việc chia sẻ lợi nhuận hoạt động nhằm 

ữ chân các cán bộ có năng lực. Hiện nay, APEC Securities đang tập trung tuyển 

ũng như những chuyên 

ị trường quốc tế như 

ờng chứng khoán, các 

ền tệ, giá vàng, dầu, 

ạng, báo viết ... để quảng bá hình ảnh của 

ấn chăm sóc khách hàng, tổ chức các 

ới chuyên nghiệp từ 

ổi kinh nghiệm như: Môi giới từ 

ở nhận định sự hồi phục của nền 

. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 

ào quý 4/2013, do đó, doanh thu 

ắp cho kết quả kinh 

ên kết thúc năm 2013, 

ưng Apec vẫn là một trong 

ợi nhuận sau thuế là: 



 
TT Chỉ tiêu 

1 Tông doanh thu 

2 Tổng chi phí 

3 Lợi nhuận trước thuế 

4 Lợi nhuận sau thuế 

5 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

  

 Trong năm 2013, công ty c

và các nghiệp vụ theo hướng chuy

  Vận hành ổn định hệ thống phần mềm giao dị

cùng với các sản phẩm phụ trợ giúp công ty quản lý hiệu quả h

hàng trong nước và nước ngoài, cá nhân và t

  Cắt giảm các chi phí không cần thiết, cắt giảm chi nhánh, bộ phận hoạ

quả. 

  Năm 2013, các quy trình, quy ch

cập nhật các quy định, chính sách mới, các văn bản h

ban hành nhằm chuẩn mực hóa mọi hoạt động của công

Cơ quan quản lý. 

  Chú trọng phương án phát tri

các chức danh quản lý khác. 

2. Kế họach nhiệm vụ năm 2014 của Hội đồng quản trị

 Dự báo trong năm 2014 thị tr

chứng khoán APEC vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức từ các đối thủ v

lường của thị trường. Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty vẫn ki

công ty bền vững, đặt mục tiêu ph

khoán bản lẻ hàng đầu Việt Nam

tiêu kế họach như sau: 
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Kế hoạch Thực hiên 2013 

39,652,000,000 24,096,561,001 

24,347,848,000 16,977,323,565 

15,304,152,000 11,689,152,489 

15,304,152,000 11,689,152,489 

392 300 

Trong năm 2013, công ty cũng thu được một số kết quả khả quan trong hoạt động quản trị 

ớng chuyên nghiêp: 

ổn định hệ thống phần mềm giao dịch cùng với hệ thống giao dịch trực tuyến 

ới các sản phẩm phụ trợ giúp công ty quản lý hiệu quả hơn 30.000 tài kho

ài, cá nhân và tổ chức. 

ắt giảm các chi phí không cần thiết, cắt giảm chi nhánh, bộ phận hoạ

ình, quy chế của APEC đã được hoàn thiện trên cơ s

ập nhật các quy định, chính sách mới, các văn bản hướng dẫn tác nghiệp cũng nhanh chóng đ

ằm chuẩn mực hóa mọi hoạt động của công ty và đáp ứng kịp thời những y

ương án phát triển nguồn nhân lực, tăng cường nhân sự cho ban l

ế họach nhiệm vụ năm 2014 của Hội đồng quản trị 

ự báo trong năm 2014 thị trường chứng khoán sẽ có nhiều thuận lợi, tuy nhi

ứng khoán APEC vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức từ các đối thủ v

ờng. Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty vẫn kiên định với mục ti

êu phấn đấu từng bước đưa Công ty vào Top 10 các công ty ch

ầu Việt Nam. Với khả năng hiện nay, năm 2014 Hội đồng quản trị đặt mục 

       

% Hoàn thành 

 73% 

 69% 

 76% 

 76% 

  

ợc một số kết quả khả quan trong hoạt động quản trị 

ới hệ thống giao dịch trực tuyến 

ơn 30.000 tài khoản gồm khách 

ắt giảm các chi phí không cần thiết, cắt giảm chi nhánh, bộ phận hoạt động không hiệu 

ên cơ sở chặt chẽ hơn, 

ớng dẫn tác nghiệp cũng nhanh chóng được 

ứng kịp thời những yêu cầu của 

ờng nhân sự cho ban lãnh đạo và 

ứng khoán sẽ có nhiều thuận lợi, tuy nhiên, Công ty 

ứng khoán APEC vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức từ các đối thủ và sự khó 

ịnh với mục tiêu phát triển 

Top 10 các công ty chứng 

ới khả năng hiện nay, năm 2014 Hội đồng quản trị đặt mục 
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ĐVT: đồng 

TT Danh mục Chỉ tiêu 
Tăng trưởng 

so 2013(%) 

1 Doanh thu 37,360,000,000 50% 

2 Lợi nhuận trước thuế 14,860,000,000 33% 

3 Số tài khỏan mở mới(TK) 
1.300(Tổng số tài khỏan 

khách hàng: 32.000 TK) 

63% 

 

 Các nhiệm vụ họat động cụ thể của Hội đồng quản trị: 

 Tiếp tục làm việc, hợp tác với các cổ đông nước ngoài và các tổ chức tài chính nước 

ngoài nhằm tăng vốn điều lệ công ty, giúp công ty có nguồn tài chính hỗ trợ thêm cho 

hoạt động môi giới và tự doanh; phát triển khách hàng tổ chức, cá nhân nước ngòai 

 Tập trung khắc phục các vấn đề các tồn đọng yếu kém trong quản trị kinh doanh như: 

nhân sự quản lý, các công tác quản trị rủi ro, công việc giám sát hoạt động đối với ban 

điều hành và dự báo các biến động lớn của thị trường. 

 Đẩy mạnh lại hoạt động tư vấn nhằm đem lại nguồn thu mới cho Công ty 

 Tiếp tục định hướng quản lý nguồn thu từ dịch vụ môi giới, kinh doanh vốn làm nền 

tảng cho sự phát triển bền vững công ty.  

 Tiếp tục cơ cấu lại danh mục đầu tư, thoái vốn tại các công ty OTC nhằm tăng lượng 

tiền mặt và tài chính cho hoạt động môi giới 

 Tiếp tục tìm kiếm cơ hội sáp nhập với các công ty chứng khoán khác để nâng cao năng 

lực tài chính, thị phần, và giảm chi phí hoạt động cho công ty 

 Phát triển nguồn nhân lực thích nghi với những thay đổi của môi trường kinh doanh và 

triển khai các mục tiêu chiến lược của công ty. 

 Phấn đấu năm 2014 có lợi nhuận để thực hiện chia cổ tức cho cổ đông 

V.  QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị  

 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: (danh sách thành viên Hội đồng quản trị, tỷ 

lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành, nêu rõ 

thành viên độc lập, thành viên không điều hành và các thành viên khác; số lượng chức danh thành 
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viên hội đồng quản trị do từng thành viên Hội đồng quản trị của công ty nắm giữ tại các công ty 

khác) 

            Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị: 

 

Stt 

Tên tổ 

chức/cá nhân 

Chức vụ Chức danh 

HĐQT tại 

các Công ty 

khác 

Số cổ phiếu sở 

hữu tại ngày 

31/12/2013 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phần biểu 

quyết 

1 Nguyễn Đỗ Lăng  Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu 

tư Châu Á 

TBD 

2,167,900 
 

5.56% 

2 Nguyễn Duy Khanh  Ủy viên HĐQT  507,000 1.3% 

3 Bà Huỳnh Thị Mai 

Dung  

Ủy viên HĐQT  2,840,000 7.28% 

4 Vũ Trọng Quân Ủy viên HĐQT   0% 

5 Hồ Xuân Vinh Ủy viên HĐQT  6,860 0.02% 

     Các tiểu ban của Hội đồng quản trị : Không có 

     Họat động của HĐQT :  

   Với tình hình kinh tế, thị trường tài chính diễn biến bất thường gây nhiều khó khăn cho 

hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ kịp thời cho Ban 

điều hành thông qua việc ban hành các nghị quyết liên quan đến hoạt động kinh doanh, tổ chức bộ 

máy và các vấn đề quan trọng khác trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, phù hợp với 

các quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật. 

     Họat động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành :  

  Các thành viên độc lập không điều hành đã tham gia các cuộc họp (hoặc ủy quyền cho Chủ 

tịch HĐQT trường hợp không thể tham gia), tham gia đóng góp ý kiến cho Công ty trong việc quản 

trị, điều hành họat động kinh doanh. 

 Họat động của các tiển ban trong Hội đồng quản trị: Công ty hiện tại chưa có các tiểu 

ban   trong Hội đồng quản trị. 

2. Ban kiểm soát 

    Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm sóat :  

 Hiện tại số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên. 

 Danh sách thành viên Ban Kiểm soát bao gồm: 
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Bà Phạm Hoài Phương  Trưởng Ban kiểm soát 

Bà Nguyễn Hoài Giang  Thành viên Ban kiểm soát 

Bà Phạm Thị Đức Việt   Thành viên Ban kiểm soát 

Các thành viên Ban kiểm soát hiện tại không nắm giữ cổ phiếu của Công ty chứng khoán Châu Á – 

Thái Bình Dương 

    Họat động của Ban kiểm sóat :  

             Năm 2013, hoạt động của Ban kiểm soát cũng là thành tố quan trọng góp phần vào sự 

thành công của Công ty. Với kinh nghiệm quản lý, trình độ cao về nghiệp vụ kế toán, tài chính, các 

thành viên Ban kiểm soát đã phát huy vai trò là người đại diện của cổ đông thực hiện giám sát 

HĐQT và Ban Điều hành để đảm bảo sự tuân thủ pháp luật, tuân thủ Điều lệ, tuân thủ Nghị quyết 

của Đại hội Đồng cổ đông. Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng có những nỗ lực thiết thực tạo 

điều kiện cho các thành viên Ban kiểm soát thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình qua việc cụ thể 

hóa các quy định hoạt động của Ban kiểm soát trong Quy chế Quản trị công ty và các văn bản nội 

bộ khác. 

       Bên cạnh việc thực hiện kiểm tra, khi có phát sinh thông tin hay yêu cầu từ Cổ đông BKS 

có trách nhiệm giải đáp và truyền tải yêu cầu của cổ đông đến HĐQT và Ban điều hành. BKS 

thường xuyên tham dự định kỳ các cuộc họp cấp quản lý Công ty, các cuộc họp của Hội đồng 

Quản trị hoặc giám sát thông qua tài liệu họp. 

       Song song với hoạt động của Ban kiểm soát là hoạt động của Bộ phận Kiểm soát nội bộ. Hệ 

thống kiểm soát nội bộ được xây dựng theo quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của công 

ty chứng khoán. Bộ phận Kiểm soát nội bộ với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm thực hiện kiểm 

soát việc tuân thủ các quy trình, quy chế của công ty. Để tăng cường khả năng giám sát, Ban kiểm 

soát định kỳ làm việc cùng Bộ phận Kiểm soát nội bộ, đồng thời các báo cáo của Kiểm soát nội bộ 

cũng là nguồn thông tin quan trọng giúp cho Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ của 

mình. 

      Trong năm, Ban kiểm soát đã họp 4 lần và nội dung các cuộc họp xoay quanh việc kiểm 

soát và thực hiện các vấn đề sau: 

• Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2013. 

• Xem xét tính minh bạch và kịp thời của quá trình công bố thông tin nhằm đảm bảo quyền 

lợi cho các nhà đầu tư và cổ đông. 

• Giám sát việc thực hiện đúng các Quy chế, qui định của Công ty. 
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3. Các giao dịch, thù lao của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm sóat: 

    Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác:  

 Trong năm 2013, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát được chi trả 

như sau: 

. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc: 914.000.000 đồng 

. Thù lao của Ban Kiểm soát:                                85.000.000 đồng 

     Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có 

 

ST

T 

Người thực 

hiện giao dịch 

Quan hệ với 

Cổ đông nội 

bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Lý do tăng, 

giảm ( mua, 

bán, chuyển 

đổi, thưởng 

…) 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

        

        

 

     Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không. 

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 

1. Ý kiến kiểm toán: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh 

trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2013 cũng như kết quả hoạt động kinh 

doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các 

Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, chế độ Kế toán doanh nghiệp, Chế độ Kế toán áp dụng cho công ty 

chứng khoán và các quy định pháp lý.  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

NGUYỄN ĐỖ LĂNG 

 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

December 31, 2013 
 

  Page 
28 

 
  

 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

December 31, 2013 
 

  Page 
29 

 
  

 

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:  
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