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7. Loai thong tin cong b6/ Information disclosure type:B~t thuong trong 24h1 Extraordinary in

24 hours

8. NQi dung cua thong tin cong b6/Contents of information disclosure:

Cong ty C6 phan Chung khoan Sai Gon - Hi NQi cong b6 thong tin nhir sau:/Saigon - Hanoi

Securities JSc., announces information asfollowings:

- Nghi quyet s6 01-2020INQ-DHDCD ngay 24/06/2020 cua DHDCD thuong nien 2020/

Resolution No. 01-2020INQ-DHDCD dated June 24th, 2020 of SHS' Annual General Meeting of

Shareholders of 2020.
,

- Bien bim hQp so 01-2020/BBH-DHDCD ngiy 24/06/2020 cua DHDCD thuang nien

2020/Minutes No. 01-20201BBH dated June 24th, 2020 of SHS' Annual General Meeting of

Shareholders of2020.

9. Dia chi website dang Uti thong tin cong b6/Contents of information disclosure:

https://www.shs.com.vniNews/20206231l 0 10401 /shs-cong-bo-thong-tin-nghi-quyet -va-bien-

ban-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2020.aspx



Chung toi xin cam kSt cac thong tin cong b6 tren day lei dung SlJ that va hoan toan chiu trach

nhiem truce phap luat v~ nQi dung thong tin congzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb61We hereby certify that the information

provided is true and correct and we will bear the full responsibility to the law.

Tran trong/ Best regards.!

Tili lieu kem theolAttached documents:

- Nghi quyet s6 01-2020INQ-DHDCDI
Resolution No. OI-2020INQ-DHDCD.
- Bien ban hop s6 01-2020/BBH-DHDCDI
Minutes No. OI-2020IBBH.
- Cac To trinh nr 01-2020/TTr-HDQT dSn 05-
2020/TTr-HDQTIReportsfrom 01-20201 TTr-
HDQT to 05-2020ITTr-HDQT.

Nguifi nhiinlRecipients:

- Nhu tren lAs stated above}'
- Luu VT, P.PC&QTRRlKept at Achives and
L&R management department.



CONG TY CP CHUNG KHoAN
sAl GON - HA NOI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sf>:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA01-2020INQ-DHDCD

CONG HoA XA HOI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcnu NGHiA VI~T NAM
f)Qc I~p - TV' do - Hanh phuc

Ha N(Ji, ngay24 thdng6 ndm2020

NGHJQUYET
D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN 2020

(Thuirng nien I~n tho' XIII) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D~IHOID6NGc6D6NG

CONGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATY CP CHUNG KHOAN sAl GON - HA NOI

Can ctr Ludt Doanh nghieps6 68120141QH13 aU9'CQu6c hoi nutic CHXHCN Viet
Nam thong quazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAngay 2611112014 va cac van ban sua a6i, b6 sung va huang ddn thi
hanh;

Can nt' Ludt Chung khoans6 70120061QH11 duoc QuJc hoi nuac CHXHCN Viet<?',:'b6':'
Nam thong qua ngay 291612006, Ludts6 6212010lQH12 ngay 2411112010 stra d6i, b6 ~.cq~G~
sung mots6 di~u cua Ludt Chung khoan va cac van ban sua d6i b6 sung va huangdd '" CH3~~~
thi hanh; * SAl G

Can cit Di~u I¢ Cong ty CP Chung khodn SaiGon - Ha Not duac Dqi h(ji d6ng c6~-s-~A N

dong va Hoi dong Quan tri quyet dinh sua d6i, b6 sung vaco hieu lice ki tic ngay ~~,~~.
2610412019;

Can C~t'Bien ban h9P Dqi h(ji d6ngc6 dong phien h9P thuimg nien 2020 (DHDCD
thuimg nienI{zn thit XlII) s6 01-2020IBBH-DHDCD ngay 2410612020,

QUYET NGHJ:

f)i~u 1: Thong qua Bao cao clla HQi dang Qmin tr! v~ ho~t dQng nam 2019 va

djnh Inro'ng nam 2020 v6i ty I~ bi~u quy~t 99,73%.

f)i~u 2: Thong qua Bao cao K~t qua ho~t dQng kinh doanh nam 2019 v6i ty I~ bi~u
quy~t 99,73%.

f)i~u 3: Thong qua K~ ho~ch ho~t dQng Kinh doanh nam 2020 v6i ty I~ bi~u quy~t
99,73%.

f)i~u 4: Thong qua Bao cao tai chinh 2019 da dU'Q'cki~m toan v6i ty l~ bi~u quy~t
99,73%.

f)i~u 5: Thong qua Bao cao clla Ban Ki~m soat t~i D~i hQi dang cB dong thmyng

nien 2020 vO'ity I~ bi~u quy~t 99,73%.

f)i~u 6: Thong qua Quy~t djnh s6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA32-2019/QD-HDQT ngay 14/1112019 va Quy~t
djnh s6 01-2020/QD-HDQT ngay 03/0112020 clla HQi dang Quan tr! V~1h--



thay d8i Thanh vien HQi dAng Quan tr] (theo noi dungzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATO' trinh sf> 01-

2020/TTr-HDQT) voi ty l~ bi€u quyet 99,73%.

Di~u 7: Thong qua Phuong an Phan phAi hli nhuan va trich l~p cac quy Dam
2019 (theo noi dung TO'trinh sf>02-2020/TTr-HDQT) voi ty l~ bieu quyet la

99,67%.

Di~u 8: Thong qua Bao cao v~ vi~e chi Thu lao HQi dAng quan tr], Ban ki~m soat
nam 2019 va K~ hoach chi Thu lao HQi dADgQuan tr] va Ban Ki~m soat
Dam 2020 (theo noi dung TO' trinh sf> 03-2020/TTr-HDQT) voi ty l~ bi€u

quyet 99,67%.

Di~u 9: Thfmg quazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPhuong an h,ra chon cong ty ki~m toan nam 2020 (theo noi

dung TO'trinh sf>04-2020/TTr-HDQT) voi ty l~ bieu quyet 99,73%

Di~u 10: Thong qua sira d8i Di~u l~ va Quy ch~ nQi bQ v~ Quan tr] Cong ty (theo

noi dung TO'trinh sf>05-2020/TTr-HDQT) voi ty l~ bieu quyet 99,73.%

Di~u11: Ngh] quy~t co hi~u h,rck~ til' ngay 24 thang 6 nam 2020.Bien ban hQP,cac bao
cao va cac TO'trinh tai Dai hQidAngc8 dong thU'O'ngnien 2020 Cong ty CP -"'.
ChUng khoan Sai Gon - Ha NQihi mot phfrn khong tach rm cua Nghi quy~t D~t"~(;'~

hOid6ng c6 dong thuang nien 2020. ..~.~o()

:JAN *
HOi d6ng Qmin tri, Ban Ki€m soat, Ban T6ng Giam df>c, toan th€ C6 don~~.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj
cac phong ban, ca nhan co lien quan thuoc Cong ty CP Chung khoan Sai G(\ .-i.l- .
- Ha NOi chiu trach nhi~m thi hanh Nghi quy~t nay. .....

NO'inhlin:

1. Nhu DiJu 11;

2. UBCKNN, TTLKCK,

SiJ GDCK HN& TPHCM ({Ii b/CilO);

3. Luu VPHDQT, VT



CONG TY CP CHUNG KHoAN
sAl GON - HA NOI

S6: 01-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2020/BBH -f) HDCf)

CONG HoAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAxA HOI CHU NGHiA vrer NAM
DQc l~p - TV do - Hanh phuczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ha N(Ji,ngay24 thong 6 ndm 2020

BIEN BAN HOP•

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2020
• •

(Thuong nien l~n thir XIII)

A. Ten doanh nghiep: CONG TY CP CHUNG KIlOAN' sAl GON - HA NOI

Giay phep thanh l~p va hoat dong s6 66/UBCK-GP do UBCKNN cfrp ngay

1511112007 va Giay phep di~u chinh s6 27/GPDC-UBCK do UBCKNN cfrp ngay

25/04/2019

B. Thiri gian b~t dfiu phien hop: 13h30 ngay 24 thang 6 nam 2020

C. Bia di~m: Phong H9i twang Khach san Army s6 lA dirong Nguyen Tri Phuong,

Quan Ba Dinh, Ha N9i, Vi~t Nam

D. Thanh phfin tham drr: Thanh vien H9i dong Quan tri, Ban Ki6m soat, Ban T6ng

Giam d6c, cac C6 dong va Nguoi dai dien uy quyen cua C6 dong Cong ty CP Chung

khoan Sid Gon - Ha N9i (c6 ten trong Danh sach c6 dong chot ngay 20/05/2020 do

Trung tam Luu ky Chung khoan Viet Nam cung cap).

E. Co' du nhan SU' Boan Chii tich va cac Ban giup viec tai Dai hoi:

CO'cfru nhan S\I Doan Chu tich va cac Ban giup viec tai Dai h9i da duoc Dai hoi

d6ng c6 dong thong qua b~ng hinh thirc gio Phi~u biSu quy~t t~i D~i hQi vai ty l~

biSu quy~t 100% c6 dong c6 m~t tan thanh. C\l thS nhu sau:

1. /Joan Chit tich:

- Chii tQa D~i hQi: Ong D6 Quang Hi6n - Chu tich HQi d6ng Qucin td - C6 dong.

- Cae Thanh vien:

• Ong Le Dang Khoa

• Ong VU Duc Ti~n

• Ong Mai Xuan San

• Ba Nguy~n Di~u Trinh

2. Ban Thu'ky:

- Ong Tri~u Tuyen

- Ba Doan Thi Nhu Quynh

Thanh vien H9i d6ng Quc'tntri - C6 dong;

Thanh vien HDQT- T6ng Giam d6c, C6 dong;

Thanh vien H9i d6ng Qucin trL C6 dong.

Thanh vien HQi d6ng Qucin tri

TP T6 chuc Hanh chfnh Twang ban

Thanh vien ,('2-Ph6 CVP PT VPHDQT



3. Ban Kiim phiiuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Ong Vii Dire Trung

- Ong Tr~n Dinh Dung

- Ba Nguyen Thuy Hanh Mai

TV Ban KS - C6 dong

TP TVTC&BLPH

TP Phap che va QTRR

TfU'ang ban

Thanh vien

Thanh vien

4. Ban Kiim tra tu cdclt ca dong(duoc thanh i?p thea Quyet dinh s6 05-2020/QD-

HDQTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAngay 10102/2020cua HOi dong Quan tri SHS ):

- Ong Vo Cong Van

- Ong VUDire Trung

- Ba Nguyen Thuy Hanh Mai

F. Di~u kifn ti~n himh Dai hoi

TP CNTT Truong ban

Thanh vienTV Ban KS - C6 dong

TP Phap ch@va QTRR Thanh vien

Truong Ban Ki~m tra tu each c6 dong - Ong Vo Cong Van - bao cao tai Dai hoi k@t

qua ki~m tra tu each c6 dong tham du Dai hoi dong c6 dong thuong nien 2020:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tai thoi tiiim khai mac(13 girl 55phut), D{lih(ji tiu tii;u kifn tiin hanh. theo quy
dinh cua Ptuip lu{it hifn himhva ms« If Ciing ty voiCO' cOuca tiong nhtr sau:

T6ng s6 c6 dong thea Danh sach tai ngay ch6t quy~n tham dl,l'hOp do Trung tam

Luu ky Chung khoan Vi~t Nam (VSD) cung c~p (ngay 20105/2020)va da:gui Thu

mO'i tham dl,l'D~i hoi la 4.575 c6 dong n~m gift 207.268.201 c6 ph~n co quy~n
bi~u quy~t.

s6 luQ'ng c6 dong tham dl,l'va c6 dong uy quy~n tham dl,l'D~i hOi la 180 c6 dong,

d~i di~n cho 147.801.613 c6 ph~n, chi@m71,31% tren t6ng s6 c6 ph~n co quy~n

bi~u quy~t (207.268.201 c6 ph~n), trong do:

s6 c6 dong tham dl,l'trl,l'cti@pla 63 c6 dong, d~i di~n cho 17.172.991 c6 ph~n,

chi~m 8,29% t6ng s6 c6 phfrn co quy~n bi€u quy~t;

s6 c6 dong uy quy~n la 117 c6 dong, d~i di~n cho 130.628.622 c6 ph~n, chi@m

63.02% t6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi~u quy@t.

G. Noi dung phifn hop

1. Quy ch~ lam vi~c t~i D~i hQi va NQi dung ChU'o'ng trinh nghj st,rclla D~i hQi
da:dUQ'cD~i hOi d6ng c6 dong nh~t tri thong qua vai ty i~ 100% c6 dong co m~t

tan thanh bing hinh th(rc gia Phi~u bi€u quy@t.

2. D~i hoi c6 dong nh~t tri 100% cho phep cac Thanh vien Doan Chli toa, T6ng

Giam d6c, Ban Ki~m soM doc tom t~t cac Bao cao, TO' trinh.

3. Cac bao cao trinh bay t~i D~i hQi bao gBm:

2.1. Bao cao cua Hoi d6ng Quan tri v~ ho~t dong nam 2019 va dinh huang nam

2020 do ong Le Dang Khoa - Thanh vien HDQT thay m~t HDQT bao cao.



2.2. Bao cao k~t qua hoat dong kinh doanh nam 2019 va K~ hoach hoat dong

kinh doanh nam 2020 do Ong Vii Dire Ti~n - T6ng Giam doc bao cao

2.3. Bao cao cua Ban Ki~m soat tai Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2020

do Ba Pham Thi Bich H6ng - Truong Ban Ki~m soat bao cao.

4. CaczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATit trinh do HQi dang Quan tr] trinh bay tai D~i hQi:

3.1. TO'trinh DHDCD thong qua thay d6i Thanh vien HDQT (TO' trinh s6 01-

2020/TTr-HDQT);
3.2. TO'trinh DHDCD thong qua Phuong an phan phoi IQ'inhuan va trich lap cac

quy nam 2019 (TO'trinh s6 02-2020/TTr-HDQT);
3.3. TO'trinh DHDCD thong qua quy thu lao HDQT va BKS nam 2020 (TO'trinh

s603-2020/TTr-HDQT)
3.4. TO'trinh DHDCD thong qua Phuong an hra chon cong ty kiem toan nam

2020 (TO'trinh 04-2020/TTr-HDQT).
3.5. TO'trinh DHDCD thong qua sua d6i Di€u l~ va Quy che n9i b9 v€ Quan tri

Cong ty (TO'trinh s6 05-2020/TTr-HDQT).

5. Thao lu~n tai Dai hQi:

• Cac c6 dong khong c6 y kien.

• Chu tich HDQT cam an toan th~ Dai h9i d6ng c6 dong dll tin tucmg va chftp

thu~n mQi Bao cao, k~ ho:;tch,d€ xuftt va ki~n nghi cua H9i d6ng Quan trio

• Chu tich HDQT neuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAra du trong bfttky hoan canh kh6 khan, bftt IQ'inao, T6ng

Giam d6c cling dn c6 nhung giai phap tim ki~m nhung di~m sang, ca h9i

rna thi truang mang l:;ti.Chu tich danh gia cao nhung n6 l\Ic, quy~t Him, n6

l\Ic cua Ban T6ng Giam d6c, CBNV SHS trong nam 2019. HDQT dang tri~n

khai nhfrng buac m:;tnh me d~ dam bao m\lc tieu ca cftu m:;tnhme SHS, d~u

tu cong ngh~, phM tri~n ngu6n nhan l\Ic, phM huy nhung IQ'ith~ cua SHS d~

trong nhl1'ng nam tai dua SHS bUt pha, tang t6c, dfrn d~u, tr6' thanh CTCK

d~n d~u trong nganh chung khoan Vi~t Nam va khu V\IC.

T:;tithai di~m 15 gia 32 phut D:;tih9i bi~u quy~t thong qua cac vftn d€, Tru6'ng Ban

Ki~m phi~u - Gng Vli Duc Trung (TV Ban Ki~m soat) bao cao t:;tiD:;tih9i k~t qua

ki~m tra tu cach c6 dong tham d\I bi~u quy~t t:;tiD:;tih9i d6ng c6 dong thuang nien

2020 nhu sau:

S6 IUQ'ngc6 dong tham d\I va c6 dong uy quy€n tham dl)' d:;tih9i la 234 c6 dong,

dc;tidi~n cho 148.198.909 c6 ph~n, chi~m 71,5% tren t6ng s6 c6 ph~n c6 quy€n

bi~u quy~t (207.268.201 c6 ph~n), trong d6:

S6 c6 dong tham dt,rtrl)'c ti~p la 94 c6 dong, d:;tidi~n cho 17.485,113 c6 ph~n,

chi~m 8,44% t6ng s6 c6 ph~n c6 quy€n bi~u quy~t;~



S6 e6 dong uy quyen hl140 e6 dong, dai dien eho 130.713.796 e6 phan, chiem

63,07% tong s6 e6 phan co quyen bieu quyet.

H. Nghi guy~t clla Dai hoi dAng c6 dong

Sau khi xem xet cac Bao cao, TO-trinh va thao luan, ehozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy kien v€ cac van d€ lien

quan, Dai hoi dong e6 dong thuong nien 2020 (Dai hQi dong e6 dong thuong nien

l~n thir XIII) cua Cong ty CP Chung khoan Sai Gon - Ha NQi da nh~t trf thong qua

cac noi dung sau:

1. Thong qua Bao cao ciia HQi dAng Quan tr] v~ hoat dong nam 2019 va dinhzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

huang nam 2020 voi 147.799.102 e6 phan tan thanh, tuong duong 99,73% tong

s6 e6 phan co quyen bieu quyet tan thanh, ° e6 phan khong tan thanh, 29.350 e6

phan khong co y kien, nrong duong 0,02% tong s6 e6 phan,

2. Thong qua Bao cao k~t qua hoat dQng kinh doanh nam 2019 do T6ng Giam

d6e bao eao vai 147.799.102 e6 ph~n tan thanh, tuang duang 99,73% t6ng s6

e6 ph~n co quy€n bi~u quy~t tan thanh, ° e6 ph~n khong tan thanh, 29.350 e6

ph~n khong co y ki~n, tuang duang 0,02% t6ng s6 e6 ph~n.

3. Thong qua K~ ho~ch ho~t dQng Kinh doanh nam 2020 do T6ng Giam d6e

bao eao vai 147.799.102 e6 ph~n tan thanh, tuang duang 99,73 % t6ng s6 e6

ph~n co quy€n bi~u quy~t tan thanh, ° e6 ph~n khong tan thanh, 29.350 e6 ph~n
khong co y ki~n, tuang duang 0,02% t6ng s6 e6 ph~n

4. Thong qua Bao cao Tai chinh nam 2019 d5 dUQ"cki~m toan eua Cong ty vai
147.799.102 e6 ph~n tan thanh, tuang duang 99,73% t6ng s6 e6 ph~n co quy€n
bi~u quy~t tan thanh, ° e6 ph~n khong tan thanh, 29.350 e6 ph~n khong co y
ki~n, tuang duang 0,02% t6ng s6 e6 ph~n.

5. Thong qua Bao cao clla Ban Ki~m soat t~i D~i hQi dAng c6 dong thu·<mg

nien 2020 vo·i 147.799.102 e6 ph~n tan thanh, tuang duang 99,73% t6ng s6 e6

ph~n co quy€n bi~u quy~t tan thanh, ° e6 ph~n khong tan thanh, 29.350 e6 ph~n

khong co y ki~n, tuang duang 0,02% t6ng s6 e6 ph~n.

6. Thong qua Quy~t djnh sB 32-2019/QD-HDQT ngay 14/1112019va Quy~t

djnh sB 01-2020/QD-HDQT ngay 03/0112020clla HQi dAng Quan trj v~ vi~c

thay d6i Thanh vien HQi dAng Quan trj (theo nQi dung TO-trinh s6 01-

2020/TTr-HDQT) vai 147.798.102 e6 ph~n tan thanh, tuang duang 99,73%

t6ng s6 e6 ph~n co quy€n bi~u quy~t eua cae e6 dong tham d\Tva uy quy€n t£;li

D£;lihQi, ° e6 ph~n khong tan thanh, 30.350 e6 ph~n khong co y ki~n, tuang

duang 0,02% t6ng s6 e6 ph~n.

7. Thong qua PhU'o·ng an Phan phBi lQ·inhu~n nam 2019 va trich l~p cac quy

thea nQi dung TO-trinh s6 02-2020/TTr-HDQT vai 147.714.102 e6 ph~n tan

thimh, tuang duang 99,67% t6ng s6 e6 ph~n co quy€n bi~u quy~t eua cae e6

dong tham d\Tva uy quy€n t£;liD£;lihQi, ° e6 ph~n khong tan thanh, 114.350 e6

ph~n khong co y ki~n (0,08%).



8. Thong qua Bao cao v~ vi~c chi Tho lao HQi dAng quan tr], Ban Ki~m soat

narn 2019 va K~ hoach chi Tho lao HQi dAng Quan tr] va Ban Ki~m soat

narn 2020 (theo nQi dung TO' trinh sA 03-2020/TTr-HDQT voi 147.714.727

c6 phan tan thanh, tuong duong 99,67% tong s6 c6 phan c6 quyen bi~u quyet

cua cac c6 dong tham du va uy quyen tai Dai hoi, 0 c6 phan khong tan thanh ,

116.725 c6 phfin khong c6 y ki~n (0,08%).

9. Thong qua Phuong an lua chon cong ty ki~m toan nam 2020 thea noi dungzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TO' trinh s6 04-2020/TTr-HDQT voi 147.798.l02 c6 phan tan thanh, tuong

dirong 99,73% tong s6 c6 phan c6 quyen bi~u quyet cua cac c6 dong tham du va

uy quyen tai Dai hoi, 0 c6 phfin khong tan thanh, 30.350 c6 phan khong c6 y

ki~n (0,02%).

10. Thong qua S11'ad6i Di~u l~ va Quy ch~ NQi bQ v~ Quan tr] Cong ty thea nQi

dung TO'trinh s6 05-2020/TTr-HDQT vai 147.798.102 c6 phfin tan thanh, tuO'ng

duO'ng 99,73% t6ng s6 c6 phfin c6 quy€n bi~u quy~t cua ciic c6 dong tham dl)'va

uy quy€n tl;liDl;lihQi, 0 c6 phfin khong tan thanh, 30.350 c6 phfin khong c6 y

ki~n (0,02%).

I. Phi en hQp Dl;lihQi d6ng c6 dong thuang nien 2020 (Phi en hQP thuang nien lfin thu

XIII) k~t thuc vao h6i 16h20 cung ngay.

Cac nQi dung trong phien hQp duQ'c l~p thanh Bien bt'm va duQ'c D~i hQi d6ng c6
dong nhc1ttri thong qua.

Bien ban g6m 07 trang, duQ'c l~p thanh 06 ban, gui bao cao Oy ban Chung khoan
Nha nuac 01 bt'lll, 02 ban guizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASa GDCK Ha NQi, 01 ban gui Sa GDCK TPHCM,
luu H6 sa van ki~n D~i hQi d6ng c6 dong thuang nien 2020 (Dl;lihQi d6ng c6 dong
thuang nien lfin thu XIII) tl;liVan phang HDQT 01 ban, luu Ban Thu ky 01 ban.

HQi d6ng Quan tri va Chu tich HDQT chiu trach nhi~m ban hanh Nghi quy~t Dl;l('\
hQi d6ng c6 dong, Nghi quy~t, Quy~t dinh cua HDQT can cu cac nQi dung dUQ'~-(I
DHDCD t~on~ qua t~i Bien ban hQPDHDCD phien hQP thua~g nien 2020 d~ tri~MzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*
khai cac vfm de duQ'cthong qua tWInthu dung phap lu~t va Dieu l~ SHS. '. :fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, , ? ,~

Nghi quyet, cac Bao cao va cac TO'trinh t~i Dl;lihQi dong co dong thuang nien 202
Cong ty CP Chung kh03n Sai Gan - Ha NQi la mQt phfin khong tach rai cua Bien
bt'mhQP D~i hQi d6ng c6 dong thuang nien 2020.

Bien ban va Nghi quy~t cua Dl;lihQi d6ng c6 dong thuang nien 2020 (Dl;lih9i d6ng
c6 dong thuang nien Ifin thu XIII) duQ'c l~p thanh van ban cong b6 toan van tren
website cua Cong ty CP Chung khoan Sai Gan - Ha NQi (www.shs.com.vn) d~
thong bao d~n toan th~ c6 dong theo dung quy dinh cua Phap lu~t.~



BANG TONG H<}P Y KIEN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeVA CO DONGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T
N<)IDUNG DONGY KHONGDONG

KHONG YKIENT Y
1

Bao cao hoat dong cua Hoi dong Quan tri nam 2019 va dinh
147.799.102 99,73% 0 0 29.350 0,02%huang hoat dong nam 2020

2
Bao cao tong k€t hoat dong kinh doanh nam 2019 do T6ng Giam

147.799.102 99,73% 0 0 29.350 0,02%d6e bao caozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'")

K€ hoach kinh doanh narn 2020 do T6ng Giarn d6e bao cao 147.799.102 99,73% 0 0 29.350 0,02%
.)

4 Bao cao Tai chinh nam 2019 dil ki~m toan 147.799.1 02 99,73% 0 0 29.350 0,02%

5 Bao cao cua Ban Ki~m scat 147.799.102 99,73% 0 0 29.350 0,02%

6
Thay d6i Thanh vien HDQT (theo n(>idung To trinh s6 01-

147.798.102 99,73% 0 0 30.350 0,02%zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2020/TTr- HDQT);

7 Phuong an phan phoi loi nhuan va trich l~p cac quy nam 2020
147.714.102 99,67% 0 0 114.350 0,08%(theo noi dung To trinh so 02-2020/TTr-HDQT);

Bao cao chi thu lao HDQT va BKS narn tai chinh 2019 va Quy thu
8 lao eho nam Tai chinh 2020 (theo n(>idung To trinh s6 03- 147.711.727 99,67% 0 0 116.725 0,08%

2020/TTr- HDQT)

9
Phuong an hra chon cong ty ki~m toan nam 2020 (theo n(>idung

147.798.102 99,73% 0 0 30.350 0,02%Ta trinh 04-2020/TTr-HDQT).

Phuong an sira d6i Di~u l~ va Quy eh€ noi b(>v~ Quan trj Cong ty
10 thea Lu~t ChUng khoan 2019 va cae van ban huang d~n thi hanh 147.798.102 99,73% 0 0 30.350 0,02%

(Ta trinh s6 05-2020/TTr-HDQT).

Ghi chu: sf> lUQTIgc6 dong tham d1Jva c6 dong uy quy~n tham d\c 234 c6 dong, d~i di~n cho 148.198.909 c6 ph~n, chi~m 71,50% tren t6ng sf> c6 ph~n
co quy€n bi~u quy~t (207.268.201 c6 ph~n).' ,



DOAN CHU TICHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ong vaDuezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtu«

OngLe Dang Khoa Ong Mai Xuiin Sun Ba Nguyln Diiu Trinh

BANTHUKY

Truong ban

s«Dolin T. NhU'Quynh' Ong Triiu Tuyen



1 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020 

 
Kính thưa Quý Cổ đông, Quý Nhà đầu tư, Quý Khách hàng và Cán bộ nhân viên Công ty 

CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội! 

Trước hết cho chúng tôi được gửi tới những Cổ đông, những Nhà Đầu tư, những khách hàng, 
cán bộ nhân viên đã lựa chọn SHS để gắn bó lời cám ơn và chia sẻ chân thành nhất vì chúng ta đã 
cùng nhau trải qua một năm 2019 và gần nửa năm 2020 đầy sóng gió, cam go, nhiều thách thức đi 
kèm cơ hội vô cùng lớn, để hôm nay mới được cùng nhau nhìn nhận đánh giá lại hoạt động của SHS 
năm 2019 và xây dựng định hướng hoạt động cho năm 2020. 

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng 
Cổ đông về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và các thành viên; 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC HĐQT 

1. Cơ cấu HĐQT 

Hội đồng Quản trị Công ty có 05 Thành viên, bao gồm Chủ tịch HĐQT, 03 Thành viên HĐQT 
và 01 Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty. 

Tại phiên họp thường niên 2019 ngày 23/04/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua 
Quyết định số 14-2019/QĐ-HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn 
Văn Hưng theo nguyện vọng cá nhân và bổ nhiệm ông Mai Anh Chính thay thế giữ chức vụ Thành 
viên Hội đồng Quản trị SHS nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 11/04/2019. 

Tại phiên họp thường kỳ quý IV/2019 ngày 11/11/2019, Hội đồng Quản trị Công ty đã thông 
qua việc thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Mai Anh Chính theo nguyện vọng cá nhân, 
ông Mai Anh Chính thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT SHS kể từ ngày 15/11/2019 theo Quyết 
định số 32-2019/QĐ-HĐQT ngày 14/11/2019. 

2. Các Tiểu ban thuộc HĐQT 

HĐQT thành lập các Tiểu ban và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên HĐQT như 
sau: 

a. Hoạt động của các Tiểu ban 

T
T 

Tiểu ban 
Thành viên 
HĐQT phụ 

trách 
Trách nhiệm 

1. 

Quản trị 
chung 

Chính sách 
phát triển 

Ông Đỗ Quang 
Hiển - CT 

HĐQT 

-Nghiên cứu tình hình kinh tế vĩ mô và sự thay đổi của các 
chính sách pháp luật 
-Đề ra phương án, giải pháp phát triển hoạt động, kinh 
doanh của Công ty; 

 
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN 

SÀI GÒN – HÀ NỘI 
______________________________ 

 

 
CỘNG HÒA XÃ H ỘI CH Ủ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
__________________________________ 

 
Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020 
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- Triệu tập 9 phiên họp HĐQT trong năm 2019 để thảo luận 
và thông qua các quyết định/nghị quyết về các vấn đề thuộc 
thẩm quyền 
-Giám sát việc tuân thủ pháp luật và việc thực hiện kế hoạch 
hoạt động, kinh doanh do ĐHĐCĐ đã thông qua 

2. 

Nhân sự và 
lương 
thưởng 

Quản trị hệ 
thống 

Ông Vũ Đức 
Tiến – TV 

HĐQT 

Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy chế nội 
bộ liên quan đến nhân sự, lương, thưởng 
-Nghiên cứu và đề xuất với HĐQT các giải pháp liên quan 
đến vấn đề nhân sự, lương, thưởng trong toàn Công ty 

3. 
Quản trị rủi 
ro và Kiểm 
toán nội bộ 

Ông Mai Xuân 
Sơn - TV 
HĐQT 

 

- Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các chính 
sách, quy trình quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ 
- Trực tiếp giám sát và quản lý các hoạt động, báo cáo của 
Bộ phận Quản trị rủi ro và Bộ phận Kiểm toán nội bộ 
- Tham mưu cho HĐQT các biện pháp xử lý thích hợp đối 
với các vấn đề liên quan đến Quản trị rủi ro và Kiểm toán 
nội bộ 

4. 

Kế toán tài 
chính và 

Kiểm soát 
nội bộ 

Ông Lê Đăng 
Khoa - TV 

HĐQT 
Ông Mai Anh 
Chính– Thành 

viên HĐQT – từ 
11/4/2019-
14/11/2019) 

- Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các chính 
sách, quy chế, quy định về Kế toán tài chính và Kiểm soát 
nội bộ 
- Trực tiếp giám sát, quản lý các hoạt động, thẩm định báo 
cáo của Bộ phận Kế toán và Kiểm soát nội bộ 
- Tham mưu cho HĐQT các biện pháp xử lý thích hợp đối 
với các vấn đề liên quan đến Kế toán tài chính và Kiểm soát 
nội bộ 

 

b. Các cuộc họp của các Tiểu ban thuộc HĐQT 

Số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban trong năm 2019 như sau: 

TT Tiểu ban 
Số 

lượng 
Nội dung họp Kết quả họp 

1. Quản trị 
chung 

 
06 

Xây dựng định hướng chiến lược 
phát triển Công ty trình ĐHĐCĐ 
phê duyệt và triển khai thực hiện 
theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.  
Xây dựng và triển khai hoạt động 
chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối 
với Ban Tổng Giám đốc, xác định 
vai trò và giới hạn thẩm quyền 
của HĐQT đối với các hoạt động 
kinh doanh của Công ty và đối 
với Ban Tổng Giám đốc. 

Xây dựng và triển khai chiến 
lược cụ thể và chi tiết cho các 
hoạt động kinh doanh, chủ 
động khai thác cơ hội, phát 
huy được lợi thế doanh nghiệp 
để giành vị thế cao trên thị 
trường và đạt hiệu quả kinh 
doanh đạt và vượt kế hoạch đề 
ra; 
Kiểm soát và chỉ đạo, hỗ trợ 
Ban TGĐ trong công tác quản 
trị, điều hành các hoạt động 
của SHS, ứng phó phù hợp với 

2. Chính sách 
phát triển 

 
05 

Xây dựng và triển khai chính sách 
phát triển các hoạt động kinh 
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doanh của Công ty, tập trung vào 
hoạt động môi giới, nguồn vốn, 
đầu tư, tư vấn tài chính và bảo 
lãnh phát hành; trên cơ sở khai 
thác thế mạnh của Công ty và lợi 
thế từ chính sách kinh tế vĩ mô và 
xu hướng đi lên của Thị trường 
Chứng khoán. 

diễn biến bất thường và tác 
động bất ngờ, kéo dài và quy 
mô lớn của dịch bệnh Covid19 

3. Nhân sự, 
lương 
thưởng và 
Quản trị hệ 
thống 

04 Rà soát chính sách lương, 
thưởng, phúc lợi và đào tạo của 
Công ty để điều chỉnh và hoàn 
thiện nhằm khai thác tối đa nguồn 
lực con người. Xem xét tăng, 
giảm quy mô tuyển dụng và đào 
tạo ở một số vị trí để đảm bảo hệ 
thống vận hành thông suốt và 
hiệu quả. 

Đảm bảo được đội ngũ nhân 
sự có trình độ, kinh nghiệm và 
phù hợp với định hướng phát 
triển của SHS; khai thác được 
lợi thế con người, đảm bảo 
doanh thu và lợi nhuận do một 
cán bộ, nhân viên SHS tạo ra 
trung bình lớn hơn hoặc ngang 
với các công ty chứng khoán 
hàng đầu. 

4. Quản trị rủi 
ro và Kiểm 
toán nội bộ 

05 Xây dựng, điều chỉnh và triển 
khai định kỳ và bất thường kế 
hoạch quản trị rủi ro và kiểm toán 
nội bộ, thiết lập và vận hành hệ 
thống quản trị rủi ro phù hợp với 
điều kiện hoạt động kinh doanh 
của SHS; Đánh giá sự phù hợp và 
tuân thủ chính sách, khẩu vị, hạn 
mức rủi ro. 

Định kỳ và bất thường kiểm 
tra, theo dõi và xử lý 5 loại 
rủi ro trọng yếu theo quy định 
của UBCKNN, đảm bảo toàn 
hệ thống hoạt động tuân thủ 
pháp luật, an toàn tài chính và 
hiệu quả bền vững. 

5. Kế toán tài 
chính và 
Kiểm soát 
nội bộ   

04 Kiểm tra tính tuân thủ, phù hợp 
của hệ thống kế toán tài chính và 
các báo cáo tài chính do Ban 
Tổng Giám đốc, đơn vị kiểm 
toán lập. 
Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội 
bộ và và hệ thống quy chế, quy 
trình, quy định nội bộ để hệ 
thống tuân thủ pháp luật và vận 
hành đồng bộ, quy chuẩn. 

Đảm bảo các báo cáo tài 
chính được lập phù hợp với 
các quy định pháp luật và 
công bố kịp thời, minh bạch. 
Đảm bảo các hoạt động kinh 
doanh của Công ty đều có quy 
định hướng dẫn đầy đủ, chi 
tiết, rõ ràng và khả thi. 

c. Đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: 

Các tiểu ban thuộc HĐQT đã làm tốt vai trò và trách nhiệm của mình, đã thực hiện tốt vai trò chỉ 
đạo, định hướng, tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc nhưng không can thiệp sâu vào hoạt động kinh 
doanh của Công ty cũng như hoạt động của từng phòng ban. Ban Tổng Giám đốc được chủ động 
phát huy vai trò người điều hành và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động của Công 
ty. Thông qua hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT, các vấn đề trọng yếu của Công ty phát sinh 
trong từng vĩnh vực được bàn bạc, trao đổi và thống nhất hướng giải quyết. Các tiểu ban thuộc 
HĐQT cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho HĐQT ban hành các quyết định quan 
trọng ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của Công ty.   
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3. Văn phòng HĐQT và Bộ phận Kiểm toán nội bộ 

Văn phòng HĐQT và Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT là bộ phận hỗ trợ hoạt động của 
ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS và Ban TGĐ. 

 

TT Bộ phận Trách nhiệm 
1.  

Văn phòng HĐQT 
-Là ban thư ký, cố vấn cho HĐQT thực hiện nhiệm vụ về hành chính, 
nhân sự, thư ký, pháp chế cho ĐHĐCĐ và HĐQT; 
- Thư ký Công ty. 
-Thư ký HĐQT: Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT trong việc tổ 
chức ĐHĐCĐ, công tác của HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc 
-Quản lý cổ đông: Quản lý thông tin,dữ liệu Công ty và hỗ trợ cổ đông 
thực hiện các quyền của cổ đông; 
- Tư vấn thủ tục Pháp lý, Soạn thảo và xây dựng hệ thống lưu trữ các 
văn bản, quy chế, quy trình, báo cáo… 
- Quản lý tài sản, Hồ sơ thuộc ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS, KTNB và 
VPHĐQT. 

2.  
Bộ phận Kiểm 
toán nội bộ 

-Thực hiện kiểm toán nội bộ các hoạt động quản lý điều hành và kinh 
doanh của Công ty 
-Kiến nghị và đề xuất hướng tới giải quyết triệt để các tồn tại, rủi ro và 
nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh 

 

II.  HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019 

HĐQT đã thực hiện tất cả 9 cuộc họp và nhiều phiên họp với Ban TGĐ, tập trung vào các công 
việc như sau: 

1. Định hướng hoạt động của HĐQT 

Trong năm 2019, HĐQT tập trung vào việc tổng kết, rút kinh nghiệm trong hoạt động của 
HĐQT năm 2019 và triển khai hoạt động của năm 2020 theo định hướng hoạt động của HĐQT 
nhiệm kỳ 2017-2022 và theo kế hoạch hoạt động, kinh doanh năm 2020 được ĐHĐCĐ phê 
duyệt; tập trung phân công công việc cho các thành viên và triển khai thực hiện hiệu quả,  

HĐQT tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2019 sát với thực tế tình 
hình kinh tế vĩ mô, vi mô, biến động ngành nghề và đặt mục tiêu khai thác tối đa lợi thế, cơ hội, 
duy trì nhịp độ tăng trưởng của năm 2019 Trong năm 2019, HĐQT và Ban TGĐ Công ty tập 
trung triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của SHS, 
tăng cường quản trị rủi ro. 

Phát triển hoạt động đầu tư Trái phiếu doanh nghiệp và phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp 
để tăng lợi thế vốn, tăng lợi thế an toàn tài chính cho các hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Phát triển hoạt động tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành, tư vấn cổ phần hóa doanh 
nghiệp/thoái vốn/chào bán cổ phần/niêm yết cổ phiếu, hoạt động môi giới chứng khoán và hoạt 
động tự doanh.  

Hội đồng Quản trị đã triển khai 9 cuộc họp để thảo luận và thông qua nhiều vấn đề định 
hướng chiến lược của Công ty, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT như hoàn thành 
việc tăng vốn điều lệ và sử dụng nguồn vốn huy động hiệu quả, đúng kế hoạch được ĐHCĐ 
thông qua; trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông,  mở rộng ngành nghề kinh doanh chứng khoán 
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phái sinh, phát hành chứng quyền có bảo đảm, phát hành cổ phiếu, phát hành Trái phiếu, đầu tư 
Trái phiếu, cổ phiếu, phương án vay vốn, các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua và 
Phương án triển khai thực hiện cụ thể sau đó. 
2. Thảo luận và thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên và bất thường 

HĐQT đã thảo luận và thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 Báo cáo về hoạt 
động của SHS sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn điều lệ và ESOP; kế hoạch phân phối 
lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019; lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020; quỹ thù lao 
HĐQT, BKS năm 2020; kế hoạch triển khai hoạt động liên quan đến chứng khoán phái sinh và 
chứng quyền có bảo đảm … 

3. Chỉ đạo, giám sát và định hướng toàn diện các mặt HĐKD của Công ty 

HĐQT tiếp tục nhận thấy năm 2019-2020 là một năm có rất nhiều nguy cơ và rủi ro từ các biến 
động thị trường và kinh tế thế giới, đặc biệt còn có ảnh hưởng dài hạn, bất ngờ và quy mô sâu rộng 
của dịch bệnh Covid19, nhưng cũng là năm có nhiều cơ hội lớn để SHS tăng tốc, bứt phá và mở 
rộng nguồn vốn kinh doanh trên bối cảnh thuận lợi của kinh tế vĩ mô, chính trị và thị trường chứng 
khoán. Do đó, vai trò định hướng chỉ đạo, quản trị rủi ro, bảo đảm an toàn và bền vững nguồn tài 
chính vẫn là nhiệm vụ chính của HĐQT, giai đoạn này còn phải tăng cường sát sao cùng BĐH nhiều 
hơn nữa.  

HĐQT tăng cường giám sát hoạt động dịch vụ tài chính, tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành, 
kiểm soát chi phí quản lý doanh nghiệp, quản trị rủi ro, cơ cấu danh mục…. 

Đồng thời cần theo dõi chặt chẽ chiến lược đầu tư, danh mục cổ phiếu, biến động thị trường và 
chính sách vĩ mô để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, Phòng Đầu tư và Phòng Nguồn vốn triển khai thực 
hiện. Ngoài ra, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc phải tiếp tục chú trọng giữ vững thị phần môi 
giới trong top đầu song song với việc đảm bảo an toàn nguồn vốn của Nhà đầu tư và của Công ty, 
phát triển sản phẩm môi giới và dịch vụ tài chính đa dạng đáp ứng nhu cầu của Nhà đầu tư nhưng 
vẫn phải tuân thủ các quy định của pháp luật.  

4. Xem xét và phê duyệt các khoản mục đầu tư chiến lược của Công ty, các vấn đề lương 
thưởng, các vấn đề về cơ cấu nhân sự quản lý cấp cao thuộc thẩm quyền của HĐQT  

HĐQT xem xét và phê duyệt hạn mức, danh mục đầu tư cổ phiếu niêm yết, chưa niêm yết và trái 
phiếu theo định kỳ và giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, Phòng Đầu tư triển khai đầu tư theo xu 
hướng thị trường và môi trường kinh doanh đồng thời quản trị rủi ro và tuân thủ Quy chế Đầu tư của 
Công ty, kế hoạch được ĐHĐCĐ phê chuẩn và các quy định pháp luật. 

HĐQT xem xét thông qua việc xây dựng chính sách quản lý nhân sự, Chính sách lương, thưởng 
của Công ty theo hệ thống quản trị mới, áp dụng KPI và theo định kỳ 6 tháng/lần; xem xét việc tuyển 
dụng, bổ nhiệm, điều chuyển, lương và các quyền lợi liên quan của các nhân sự thuộc thẩm quyền 
HĐQT tuyển dụng, bổ nhiệm và quản lý, trên cơ sở định hướng phát triển đội ngũ nhân sự của Công 
ty, ngân sách do ĐHĐCĐ phê chuẩn, Quy chế Tiền lương Công ty và quy định pháp luật có liên 
quan. 

5. Thẩm định và phê duyệt các đề xuất kinh doanh khác của Ban Tổng Giám đốc 

HĐQT đã ban hành 02 Nghị quyết, 36 Quyết định, ký phê duyệt 40 Tờ trình của Ban TGĐ liên 
quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban TGĐ triển khai 
nhiệm vụ. 

6. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

HĐQT chỉ đạo, định hướng và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo quy định của 
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pháp luật và Điều lệ Công ty đồng thời xem xét báo cáo của Bộ phận kiểm toán nội bộ và ý kiến của 
Ban kiểm soát để tăng cường hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ 
hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo an toàn tài chính, hệ thống quản trị bền vững và tuân 
thủ pháp luật. 

III.  ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Về việc thực hiện các quy định về Quản trị Công ty 

Trong năm 2019, Công ty tiếp tục coi trọng việc tuân thủ nghiêm túc các thông lệ tốt nhất về 
quản trị Công ty cũng như các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị Công ty quy định tại 
Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, Thông tư số 95/2017/TT-
BTC, Thông tư 121/2012/TT-BTC…  

Công ty đã sửa đổi, ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Công ty, Điều lệ Công ty, các văn bản, 
quy định khác trong công ty theo quy chuẩn được pháp luật thông qua và phù hợp với hoạt động 
thực tiễn của Công ty. 

Công ty cũng chủ động đánh giá hoạt động doanh nghiệp theo quy chế Camel được ban hành 
kèm theo Quyết định số 617/QĐ-UBCK ngày 9/10/2013 của UBCKNN và tự đánh giá việc thực 
hiện các quy định về quản trị Công ty dựa trên Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN nhằm 
thực hiện các mục tiêu: 

- Tìm phương hướng cải thiện, nâng cao thực tiễn hoạt động quản trị Công ty   

- Nhà đầu tư có thể đánh giá tình hình quản trị Công ty của SHS để có cái nhìn tổng quát về tình 
hình quản trị Công ty của SHS 

- Nâng cao nhận thức và hiểu biết chung về thông lệ quản trị Công ty tốt nhất. 

Công ty đã cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, thảo luận về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi 
ro, đóng góp ý kiến, kiến nghị và tham gia tìm hiểu về Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy 
định pháp luật về chế độ lương thưởng, bảo hiểm xã hội, an toàn tài chính, an toàn lao động và trật 
tự xã hội…. 

2. Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 

Năm 2019 là năm có nhiều thách thức và khó khăn là vô cùng lớn đối với hoạt động của công 
ty với tư cách đồng thời vừa là một công ty chứng khoán vừa là một doanh nghiệp đại chúng đã niêm 
yết. Chúng ta đã cùng chứng kiến thị trường chứng khoán Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ 
những diễn biến phức tạp, đa chiều của bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước. VN-Index có những 
thời điểm vượt mức 1.000 điểm và đạt đỉnh 1024,91 điểm vào ngày 6/11 

 Mức vốn hóa của thị trường cổ phiếu tính đến ngày 6/12/2019 đạt 4383 nghìn tỷ đồng, tăng 
10,7% so với cuối năm 2018 (tương đương 79,2% GDP).  

Quy mô niêm yết của thị trường trái phiếu đạt 1.184 nghìn tỷ đồng, tăng 5,6% so với cuối năm 
2018 (tương đương với 21,4% GDP). Tổng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 9.139 tỷ đồng, tăng 
3,4% so với bình quân năm 2018, tăng tỷ trọng giao dịch repo, Tăng quy mô thị trường TPDN. 
TTCK đã và đang từng bước trở thành kênh huy động vốn hiệu quả cho doanh nghiệp và nền kinh 
tế. 

Trong bối cảnh đó, với định hướng phát triển bền vững, tầm nhìn dài hạn coi mỗi thử thách đều 
đem đến một cơ hội, Công ty cùng Quý vị Nhà đầu tư và Cổ đông cũng được chứng kiến những 
chuyển biến tích cực chưa từng có trên TTCK, đem lại những cơ hội lớn cho Quý vị và cho chính 
Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội:  

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=71/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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 Cơ hội gia tăng thị phần, mở rộng thị trường, tăng giá trị danh mục chứng khoán đầu tư: 

- Thanh khoản thị trường bình quân đạt 177,84 triệu chứng khoán, tương ứng với giá trị bình quân 
phiên đạt 4.808 tỷ đồng/ngày, thanh khoản đã có sự suy giảm về khối lượng và về giá trị nhưng 
Thực trạng này kỳ vọng sẽ được cải thiện khi năm 2020, hệ thống công nghệ mới của TTCK sẽ 
chính thức được vận hành, việc đồng bộ hóa nền tảng công nghệ mới từ cấp Sở, lưu ký, các thành 
viên sẽ cải thiện hiệu quả giao dịch và cho phép phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ mới theo 
thông lệ quốc tế. 

- Dòng vốn ngoại tiếp tục đổ mạnh vào thị trường với sự dịch chuyển tập trung thông qua các 
thương vụ mua cổ phần lớn. Trên TTCK niêm yết, dòng vốn ngoại mua ròng tính đến 19/12 đạt 
2.599 tỷ đồng, với 4.379 tỷ đồng mua ròng tại HOSE và 1.780 tỷ đồng bán ròng trên sàn HNX. 
Sau những thương vụ bán vốn nhà nước thành công trong 3 năm trở lại đây, mà SCIC với vai trò 
cổ đông lớn, đã tạo dựng nên những dấu ấn quan trọng và kinh nghiệm quý cho việc thực hiện 
những thương vụ bán vốn nhà nước thành công sau này. 

- Mức vốn hóa của thị trường cổ phiếu tính đến ngày 6/12/2019 đạt 4383 nghìn tỷ đồng, tăng 
10,7% so với cuối năm 2018 (tương đương 79,2% GDP), với rất nhiều thương vụ phát hành, 
CPH, thoái vốn nhà nước quy mô lớn ghi dấu ấn giá trị tỷ USD. 

- Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng được tổ chức FTSE Russell đưa vào danh sách theo dõi 
để nâng hạng, cần thiết có những sự cải thiện cần thiết để thỏa mãn tiêu chí đảm bảo thanh toán 
bù trừ, đạt đến tiêu chuẩn quốc tế. 

- TTCK phái sinh tiếp tục bùng nổ sau hai năm vận hành với mức giao dịch quy mô lớn, gia tăng 
mạnh mẽ số lượng tài khoản giao dịch trong bối cảnh còn rất nhiều việc phải hoàn thiện, rất ít 
công ty chứng khoán triển khai. 

- Thông tư số 128/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính (quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng 
khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị 
trường chứng khoán Việt Nam) được ban hành, trong đó chỉ quy định mức trần giá dịch vụ môi 
giới mua, bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm là 0,5% giá trị giao dịch, mà 
không còn quy định về mức sàn 0,15% như quy định cũ tạo điều kiện cho SHS và nhiều công ty 
chứng khoán lập tức triển khai chương trình giảm phí giao dịch và gia tăng giá trị thặng dự khác 
nhằm thu hút nhà đầu tư nhờ tiềm lực về nguồn vốn, nhân sự, công nghệ…  

- Trong năm 2019 chỉ có 13 doanh nghiệp nhà nước thoái vốn và dự báo hoạt động thoái vốn và 
cổ phần hóa có thể sôi động trở lại trong năm 2020 là động lực để SHS tiếp tục tham gia thị 
trường với tư cách Nhà tư vấn Tài chính và Bảo lãnh phát hành nhiều kinh nghiệm và uy tín. 

- Hiện có 748 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 Sở Giao dịch và 826 cổ phiếu đăng ký 
giao dịch trên Upcom với tổng giá trị niêm yết, đăng ký giao dịch đạt gần 1.385 tỷ đồng, tăng 
14,8% so với năm 2018. 

 Cơ hội chuẩn hóa chất lượng quản trị, công bố thông tin theo hướng tiếp cận với thông lệ quốc 
tế…  Luật Chứng khoán sửa đổi chính thức được Quốc hội thông qua với nhiều điểm mới, mở 
rộng không gian đầu tư cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; 

 Cơ hội khai thác, phát triển hoạt động kinh doanh, đầu tư, tư vấn phát hành Trái phiếu doanh 
nghiệp khi khung pháp lý cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp - nền tảng pháp lý cao nhất 
định hình nền tảng thị trường TPDN Việt Nam được Chính phủ chính thức quy định.  

 Cơ hội phát triển đổi mới, thay đổi toàn diện, gia tăng lợi thế cạnh tranh khi công ty hoàn thành 
việc tăng vốn điều lệ lên 2000 tỷ đồng. 
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 Cơ hội tham gia vào thị trường chứng khoán như một thành viên năng động, mạnh mẽ, nhiều lợi 
thế cạnh tranh khi chính phủ triển khai tổng thể Đề án "Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị 
trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025" với mục tiêu quy mô thị trường 
cổ phiếu, quy mô thị trường trái phiếu, Số lượng công ty niêm yết và Số lượng nhà đầu tư trên 
thị trường tăng mạnh; Nâng cao, cải thiện chất lượng quản trị công  

 HĐQT đã chỉ đạo SHS tiếp tục triển khai công cuộc thay đổi toàn diện, làm mới tổ chức cả lượng 
và chất trên cơ sở nguồn lực sẵn có và giảm thiểu những hạn chế, khai thác nhiều cơ hội để phát 
triển các hoạt động Môi giới, Dịch vụ tài chính, Đầu tư và Tư vấn của Công ty.  

3. Việc triển khai KHKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 

- Trong bối cảnh hết sức phức tạp của năm 2019, nhờ đánh giá đúng tình hình, phản ứng linh hoạt 
cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBNV, SHS đã đạt được kết quả kinh doanh khả quan.  

- Cụ thể tổng doanh thu 2019 đạt 1.072,4 tỷ đồng, chỉ giảm 14% so với thực hiện năm 2018 và 
tương đương 83,07% kế hoạch năm. Tổng chi phí là 760,4 tỷ đồng, tương đương 87,3% kế hoạch 
trong đó chi phí kinh doanh là 693,8 tỷ đồng và chi phí quản lý là 66,6 tỷ đồng. Lợi nhuận trước 
thuế của SHS là 312 tỷ đồng, tương đương 74,2% kế hoạch. Lãi trên vốn cổ phần (EPS) đạt 1.359 
đồng, lãi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) đạt 4,65%, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân 
(ROAE) đạt 11,2%, lãi sau thuế trên doanh thu đạt 23,7%.  

- Kết quả này theo tương đối khả quan bởi thị trường trong năm qua không được như kỳ vọng, 
nhiều mã cổ phiếu bluechips giảm giá trong khi phần nhiều số tăng giá lại là các công ty midcap 
và penny không phù hợp với các tổ chức, công ty chịu áp lực cạnh tranh mạnh từ các công ty 
khác. 

Kết quả hoạt động kinh doanh 2019 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu KH 2019 TH 2019 
% so với 

KH  
I Tổng doanh thu  1.291 1.072,4 83,07% 
II Tổng chi phí 870,7 760,4 87,30% 
III Lợi nhuận kế toán trước thuế  420,3 312 74,23% 

 

- Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động Môi giới (gồm cả lưu ký) đạt 142,6 tỷ đồng, chiếm 13,3% và 
thực hiện được 58,2% kế hoạch. Lãi từ cho vay và phải thu đạt 425,5 tỷ đồng, chiếm 39,7% và 
tăng 13,4%, hoạt động Đầu tư ghi nhận 325,3 tỷ đồng, chiếm 30,3% và giảm 32,8%, hoạt động 
Tư vấn ghi nhận 169,4 tỷ đồng, tăng 43,4% trong đó tư vấn tài chính & bảo lãnh phát hành là 
135,3 tỷ đồng, tư vấn đầu tư là 34,1 tỷ đồng.   

- Chi phí hoạt động kinh doanh của SHS trong năm 2019 là 693,8 tỷ đồng, giảm 11,5% so với 2018 
tương đương 85,4% so với kế hoạch. Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019 là 66,6 tỷ đồng, 
tương đương 106% so với kế hoạch. 

- Đối chiếu với các mục tiêu phương hướng hành động đề ra từ đầu năm, Công ty đã đạt được 
những kết quả và còn một số việc chưa đạt như sau: 

Kết quả đạt được: 

- Trong bối cảnh thị trường 2019, mảng kinh doanh sản phẩm Fixed Income của Công ty ghi nhận 
sự tăng trưởng mạnh đóng góp vào kết quả chung của Công ty;  
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- Hoạt động tư vấn chuyển dịch dần doanh thu sang tư vấn chuyên sâu đặc biệt là tư vấn phát hành 
trái phiếu doanh nghiệp, qua đó hoàn thành vượt kế hoạch năm;  

- Hoạt động MG&DVTC ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong bối cảnh gặp rất nhiều khó 
khăn về nguồn vốn trong năm 2019;  

- Hoàn thành tăng vốn điều lệ của Công ty lên trên 2.000 tỷ đồng;  

- Cổ phiếu SHS là một trong những cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất tại Sở GDCK Hà Nội, 
được dòng tiền của Nhà đầu tư ưa chuộng, hiện nay đang ở trong trạng thái tăng giá theo xu hướng 
hồi phục chung của TTCK Việt Nam, nhiều phiên giao dịch tích cực, thanh khoản cao và đã đóng 
cửa ở mức giá trần, Các chỉ báo kỹ thuật hiện đều đang ở trong trạng thái tích cực dài hạn và 
nhiều tiềm năng tăng trưởng mới. 

Những việc chưa đạt:  

- Chưa hoàn thành được kế hoạch doanh thu, lợi nhuận mà ĐHĐCĐ thông qua từ đầu năm; 

- Công tác đào tạo, nâng cao năng lực CBNV cần được chú trọng hơn nữa; 

- Việc xây dựng và triển khai hệ thống chứng khoán phái sinh chậm tiến độ theo kế hoạch đề ra; 

- Việc xây dựng cơ chế giao và đánh giá hiệu quả công việc theo KPI đang bị chậm tiến độ theo kế 
hoạch đề ra; 

- Các giải pháp về phát triển nền tảng công nghệ để bắt kịp xu hướng của cuộc cánh mạng 4.0 chưa 
được triển khai quyết liệt; 

4. Việc hoàn thiện hệ thống và quản trị rủi ro  

- Hoạt động của khối vận hành tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, 
tăng cường hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát và kiểm toán nội bộ. Công ty chú trọng việc hoàn 
chỉnh hệ thống quy trình, quy chế nội bộ, bao gồm Điều lệ, Quy chế Quản trị, Quy chế Đầu tư, 
hệ thống quy trình triển khai các hoạt động kinh doanh và kiểm soát dựa trên những thay đổi của 
Luật Doanh nghiệp, Luật Dân sự, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công 
ty cũng đang xây dựng mới các quy trình liên quan đến nghiệp vụ chứng khoán phái sinh, xây 
dựng mới cơ chế đãi ngộ và đào tạo mang tính cạnh tranh hơn để thu hút nhân lực có trình độ và 
kinh nghiệm chuyên môn cao. 

- Công ty đã có những đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của Thị trường Chứng khoán Việt nam 
nói chung và thị trường vốn nói riêng thông qua các hoạt động môi giới, tự doanh, nguồn vốn, 
tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành.  

- Công ty chú trọng công tác cộng đồng, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội trong điều kiện làm 
việc hàng ngày cũng như tham gia vào các hoạt động điển hình của cộng đồng. Công ty và cán 
bộ nhân viên tiếp tục triển khai các hoạt động thiện nguyện, quyên góp tiền và quần áo, đồ dùng, 
vật chất hỗ trợ các đối tượng khó khăn tại các bệnh viện, cơ sở thiện tâm, những nơi vùng sâu, 
vùng xa và phát huy tinh thần tương thân tương ái ngay trong Công ty. 

5. Việc nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín của Doanh nghiệp  

Với kết quả khả quan đạt được trong hoạt động kinh doanh và những đóng góp tích cực của 
Công ty cho TTCKVN và cộng đồng nói chung nên trong năm 2019, SHS tiếp tục được các tổ chức 
vinh danh và trao tặng nhiều danh hiệu cao quý, điển hình như: 
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- Được Sở GDCK Hà Nội (HNX), Sở GDCK Hồ Chí Minh (HOSE) và Trung tâm lưu ký (VSD) 
vinh danh là CTCK tiêu biểu, được Tp Hà Nội trao tặng bằng khen Doanh nghiệp có thành tích 
trong phong trào thi đua của Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Tp Hà Nội năm 2019.  

- SHS cũng được Báo Diễn đàn doanh nghiệp và Hội Kế toán và Kiểm toán Việt nam trao tặng 
danh hiệu Doanh nghiệp 3 năm liên tiếp đạt chỉ số năng lực tài chính tốt nhất.  

- Báo cáo thường niên của SHS nằm trong 10 Báo cáo thường niên tốt nhất do HSX và Báo ĐTCK 
trao tặng;  

- SHS được UBNDTP Hà Nội tôn vinh Doanh nghiệp tiêu biểu về thực hiện nghĩa vụ thuế; 

- SHS tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng: Ủng hộ Tết vì người nghèo , hướng đến 
đối tượng gia đình chính sách, hộ gia đình tự quản đường biên giới và trẻ em vượt khó vươn lên 
trong học tập; Ủng hộ kinh phí và tài trợ trang thiết bị cho nhiều đơn vị ban ngành trong phòng 
chống Dịch Covid19.… 

- Đối với các hoạt động phong trào, SHS đã tham gia và đoạt chức vô địch Giải bóng đá Chứng 
khoán miền Bắc 2019, phát triển mạnh mẽ Đội bóng đá Nam, Đội bóng đá Nữ, Đội Thể thao vì 
sức khỏe (Chạy bộ, Yoga, Khiêu vũ Thể thao…), Đội Tennis….. 

6. Các tồn tại điển hình cần khắc phục:  

- Công ty cần không ngừng nâng cấp số lượng và chất lượng các sản phẩm, dịch vụ tài chính, nâng 
cấp hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm giao dịch và quản trị rủi ro. 

7. Về hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc  

- Hội đồng Quản trị Công ty ghi nhận những nỗ lực to lớn của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều 
hành và quản trị Công ty; tìm kiếm và phát triển khách hàng, đối tác; thu xếp nguồn vốn, phát 
triển sản phẩm và cơ cấu danh mục đầu tư mang lại hiệu quả tích cực cho Công ty và cổ đông. 
Ban Tổng Giám đốc duy trì hoạt động thống nhất và đoàn kết, phân công, giao việc khoa học và 
hiệu quả, các thành viên làm việc đa nhiệm và linh hoạt, quyết đoán và chuyên nghiệp trong việc 
xử lý và tìm giải pháp cho các hoạt động kinh doanh của Công ty ; 

- Ban Tổng Giám đốc đã phát huy vai trò truyền lửa cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty, 
phát huy tính sáng tạo và chủ động trong công việc, không ngừng học hỏi kiến thức, tích lũy 
kinh nghiệm và tiếp cận thị trường, khách hàng, huy động nhiều nguồn lực để bộ máy Công ty 
vận hành hiệu quả. Chính nhờ những nỗ lực trên của Ban Tổng Giám đốc, Công ty tiếp tục hoạt 
động hiệu quả, SHS tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu 
và là thương hiệu có uy tín trên Thị trường chứng khoán Việt Nam. Năm 2019 cũng là năm thứ 
hai ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc và bứt phá mạnh mẽ của Công ty kể từ khi thành lập.  

- HĐQT đã ban hành quyết định khen thưởng cho các thành viên Ban Tổng Giám đốc  và CBNV 
Công ty vì đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của SHS trong năm 2019  

- HĐQT, TGĐ đã có khen thưởng bằng nhiều hình thức bao gồm hiện vật và tiền mặt Đội bóng 
đá nam và Đội bóng nữ của SHS, Đội văn nghệ của SHS để khích lệ phong trào hoạt động thể 
thao, văn hóa văn nghệ của SHS ngày càng phát triển. 
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IV.  CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT 

Năm 2020, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục xu hướng phát triển theo hướng 
bền vững và từng bước trở thành kênh huy động vốn chủ lực cho nền kinh tế trong dài 
hạn và SHS tiếp tục là một chủ thể tự tin, năng động, ấn tượng và chất lượng với tư cách 
một công ty chứng khoán thành viên và một doanh nghiệp niêm yết. 

1. SHS đặt mục tiêu “Tất cả vì tăng trưởng tài sản ròng của khách hàng”, tiếp tục giữ vững 
vị thế là một trong số những Nhà môi giới chứng khoán hàng đầu tại Vi ệt Nam, nằm 
trong Top 3 công ty chứng khoán có thị phần chứng khoán niêm yết lớn nhất, duy trì v ị 
thế đứng đầu tại HNX, công ty tiếp tục phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả, năng lực 
tài chính vững mạnh, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đa dạng và độc đáo. 

 

2. Định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020: 

- Tìm kiếm và khai thác những giải pháp sáng tạo, đột phá trong hoạt động kinh doanh, bứt phá 
khỏi các hoạt động kinh doanh truyền thống, thị trường truyền thống, sản phẩm truyền thống, 
khách hàng truyền thống…. 

- Tiếp tục đầu tư chứng khoán niêm yết, hiện thực hóa các khoản đầu tư chưa niêm yết, cơ cấu 
danh mục đầu tư thông qua việc tham gia đấu giá cổ phần hóa, IPO các DNNN, thoái vốn ngoài 
ngành của các tập đoàn, tổng công ty, hoạt động tái cơ cấu nợ của các ngân hàng. Bên cạnh đó, 
hoạt động phát hành và niêm yết cổ phiếu được đánh giá sẽ tiếp tục được đẩy mạnh qua đó tạo 
ra cơ hội lớn cho các hoạt động Đầu tư, Môi giới, Tư vấn và Bảo lãnh phát hành của SHS. 

- Triển khai sử dụng hiệu quả nguồn vốn điều lệ mới với các điều kiện và mốc thời gian hợp lý để 
gia tăng lợi thế cạnh tranh cho SHS trong bối cảnh chịu nhiều áp lực cạnh tranh từ các công ty 
chứng khoán khác có nguồn vốn và vốn điều lệ dồi dào hơn; đồng thời để đáp ứng những yêu 
cầu mới về vốn kinh doanh, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mới.  

- Triển khai phương án kinh doanh chứng khoán phái sinh và chứng quyền có bảo đảm, các hoạt 
động đầu tư, tư vấn, môi giới khai thác phát triển sản phẩm trái phiếu; 

- Hoàn thiện triển khai nhóm giải pháp để giữ vững và gia tăng thị phần trong bối cảnh dòng tiền 
của nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt là nhóm khách hàng tổ chức nước ngoài vào thị trường tăng 
mạnh thời gian gần đây. 

- Hoàn thiện triển khai nhóm giải pháp liên quan đến kiểm soát chi phí hoạt động và chỉ tiêu an 
toàn tài chính của SHS trong bối cảnh quá trình tái cơ cấu ngành chứng khoán diễn ra cùng với 
nhiều quy định mới sẽ có những tác động đến chi phí hoạt động, chỉ tiêu an toàn tài chính của 
SHS và ảnh hưởng đến khả năng linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành của SHS.  

- Hoàn thiện triển khai các giải pháp đối phó với những thách thức tiềm ẩn, đảm bảo hoạt động 
của Công ty linh hoạt, nhanh nhạy, nắm bắt được tốt cơ hội. 

- Hoàn thiện triển khai nhóm giải pháp gia tăng lợi thế cạnh tranh của SHS thông qua đổi mới, 
phát triển chất lượng dịch vụ, tiếp tục đầu tư về nhân sự và công nghệ, duy trì và nâng cao thị 
phần, hình ảnh; đầu tư nghiên cứu áp dụng công nghệ AI vào hoạt động kinh doanh và quản trị 
công ty nếu thấy phù hợp... 
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3. Định hướng hoạt động của HĐQT 

- HĐQT ưu tiên mạnh mẽ hoạt động tái cấu trúc danh mục đầu tư, xử lý nợ xấu và loại bỏ những 
cổ phiếu/cổ phần của các doanh nghiệp yếu kém, hướng hoạt động đầu tư đến các doanh nghiệp 
tăng trưởng dài hạn, hoạt động kinh doanh tài chính lành mạnh, minh bạch. 

- HĐQT sẽ thành lập Ban Nghiên cứu chiến lược phát triển với việc thuê đơn vị tư vấn nước ngoài 
để tái cấu trúc, cải tổ SHS, xây dựng tầm nhìn hoạt động của SHS trong 3 năm, 10 năm, 15 năm, 
tập trung 2 mục tiêu: Giai đoạn 1: Phát triển kinh doanh và Giai đoạn 2: Phát triển công nghệ. 

- HĐQT vẫn ưu tiên đồng thời xây dựng và triển khai chiến lược phát triển với tầm nhìn xa, hiệu 
quả và bền vững, song song với kiểm soát, quản trị rủi ro, duy trì thành quả, bảo vệ quyền lợi 
của nhà đầu tư và các cổ đông.  

- HĐQT duy trì việc họp và thảo luận thường xuyên các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và 
các vấn đề mang tính chiến lược đối với sự phát triển của Công ty.  

- Tất cả các thành viên HĐQT đều phải tham gia tích cực vào hoạt động của HĐQT và các Tiểu 
ban thuộc HĐQT để nắm bắt kịp thời các biến động của thị trường và hoạt động của Công ty. 

- Các Tiểu ban thuộc HĐQT chủ động tăng cường các hoạt động; cập nhật, tham mưu và báo cáo 
cho HĐQT thực trạng các hoạt động của Công ty để đề xuất giải pháp và hướng xử lý kịp thời. 

- HĐQT cam kết hỗ trợ, tư vấn và tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong việc tìm kiếm, tiếp 
cận và khai thác các nguồn lực từ bên ngoài, từ các đối tác, khách hàng, doanh nghiệp để mở 
rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng khách hàng và phát triển sản phẩm. 

4. HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục tri ển khai các nhiệm vụ sau: 

- Thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông giao phó, tuân thủ đúng quy 
định pháp luật, Điều lệ Công ty và định hướng hoạt động của Cơ quan quản lý Nhà nước.  

- Tiếp tục áp dụng các biện pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành theo các chuẩn mực quốc 
tế về quản trị công ty, quản trị rủi ro và an toàn tài chính; đảm bảo SHS hoạt động minh bạch, 
an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật 

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt 
động kinh doanh trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và nâng cao tính chuyên nghiệp 

- Đề cao tinh thần Chính trực – Đoàn kết – Trách nhiệm – Kỷ luật của mỗi cán bộ, nhân viên trong 
Công ty nhằm tạo dựng và duy trì sức mạnh tập thể. 

- Phát triển SHS bền vững, chú trọng công tác cộng đồng, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, 
thể hiện trách nhiệm cao với xã hội và cộng đồng. 

Hội đồng Quản trị trân trọng báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ. 

 TM H ỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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PHẦN MỘT: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HO ẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019 

I. TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 2019 

- Tiêu điểm của kinh tế thế giới năm 2019 tiếp tục là cuộc chiến thương mại giữa Mỹ- Trung Quốc. 
Liên tục các cuộc đàm phán giữa hai bên đã diễn ra trong năm 2019 với nhiều thông tin kỳ vọng 
rồi lại thất vọng xen giữa là các hành vi đe dọa và tăng thuế trả đũa, đưa các công ty của nhau vào 
danh sách cấm mua bán với chính phủ thậm chí Trung Quốc đã kiện Mỹ ra WTO. Cuối cùng sau 
13 vòng đàm phán, từ tháng 9/2019 căng thẳng giữa 2 bên mới có những dấu hiệu hạ nhiệt, hai bên 
dần miễn thuế cho các mặt hàng và tới 13/12 công bố chính thức đã đạt được thỏa thuận giai đoạn 
một. Chính hàng rào thuế quan Mỹ và Trung Quốc đặt ra trong cuộc chiến cùng với sự bất định khó 
đoán trong các chính sách kinh tế của 2 chính phủ đã làm ngưng trệ nền sản xuất và dòng vốn đầu 
tư dẫn tới thương mại  toàn cầu suy giảm mạnh và tác động tới toàn bộ nền kinh tế thế giới. Theo 
IMF, kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,4% so với mức 2,9% năm 2018, Trung Quốc tăng trưởng 6,1% so 
với mức 6,6% năm 2018, các khu vực kinh tế chủ chốt khác như kinh tế mới nổi, Châu Âu đều 
chứng kiến sự giảm tốc, kinh tế toàn cầu do vậy ước tính chỉ tăng trưởng 3% so với mức 3,6% của 
năm 2018.  

- Trên thị trường hàng hóa, năm 2019 tiếp tục là năm hồi phục của giá dầu thế giới mặc dù không đạt 
được tới mức đỉnh trên 80USD/thùng như trong năm 2018 khi đóng cửa cuối năm quanh mốc 
70USD/thùng, tăng 30,3% so với cuối năm 2018. Đối với kim loại quý, với những bất ổn kinh tế 
trong năm 2019 giá vàng có sự tăng mạnh vượt ra khỏi vùng dao động trong 4 năm gần đây và đóng 
cửa cuối năm tại mốc 1.514USD/ounce, tăng 18,05%. Các mặt hàng nông sản ngoại trừ đường, đậu 
tương có diễn biến đi ngang cao su, cà phê, ngô có diễn biến tăng giá nhưng biến động mạnh.  

- Trên thị trường tài chính, dưới tác động của cuộc chiến tranh thương mại khiến cho kinh tế tăng 
trưởng chậm lại FED trong năm 2019 đã có 3 lần hạ lãi suất với tổng cộng 0,75%, đồng thời kéo 
theo làn sóng hạ lãi suất trên khắp thế giới (theo Central Bank News có 53 quốc gia đã hạ lãi suất 
trong năm 2019 ) như Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Âu, các quốc gia Đông Nam Á…Bất chấp những 
dấu hiệu đi xuống của nền kinh tế và những trắc trở trong đàm phán Mỹ - Trung, thị trường chứng 
khoán toàn cầu có một năm tăng điểm mạnh mẽ trong đó chứng khoán Mỹ liên tục thiết lập các 
mốc đỉnh cao mới nhờ sự thăng hoa của các cổ phiếu ngành công nghệ, chứng khoán Trung Quốc 
phục hồi từ vùng đáy 3 năm nhờ các chính sách nới lỏng tiền tệ và đàm phán thương mại có tiến 
triển. Theo Deutsche Bank các thị trường chứng khoán toàn cầu trong năm 2019 đã tăng thêm 
17.000 tỷ USD vốn hóa đạt mốc trên 85.000 tỷ USD. Trên thị trường tiền tệ, các đồng tiền trong 
năm qua biến động khá mạnh. Trong khi đồng USD chỉ tăng giá nhẹ so với rổ 6 loại tiền tệ chủ 
chốt khác thì đồng Nhân dân tệ có diễn biến giảm giá mạnh khi NHTW nước này can thiệp để hỗ 
trợ nền kinh tế, trong năm 2019 đồng tiền này thậm chí có thời điểm đã hạ xuống mức thấp nhất 
trong vòng 5 năm trở lại đây ở mức 7,1565NDT/1USD.  

- Trong nước, kinh tế Việt Nam tiếp tục khởi sắc khi GDP tăng trưởng năm 7,02%, vượt mục tiêu 
6,8%, dù thấp hơn so với năm 2018 nhưng là năm thứ 2 liên tiếp tăng trưởng trên mức 7%. Mặc dù 
ngành nông lâm thủy sản tăng trưởng chậm lại chỉ đạt 2,01% do chịu tác động của biến đổi thời tiết 
và dịch bệch thì lĩnh vực công nghiệp đặc biệt là công nghiệp chế tạo vẫn duy trì được đà tăng nhờ 
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ cũng đạt được mức tăng cao hơn 2018 nhờ tiêu 
dùng nội địa và du lịch (lượng khách quốc tế tới Việt Nam năm 2019 đạt mức kỷ lục trên 18 triệu 
lượt người). Chỉ số giá tiêu dùng bình quân trong năm 2019 tăng 2,79%, thấp nhất trong 3 năm gần 
đây và thấp hơn so với mục tiêu 4%. Thu hút FDI năm 2019 (không tính phần góp vốn, mua cổ 
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phần) tiếp tục giảm 12% về số vốn đăng ký với 22.5 tỷ USD tuy nhiên vốn thực hiện tăng 6,7% đạt 
mốc kỷ lục 20,38 tỷ USD. Bên cạnh đó tổng kim ngạch XNK lần đầu tiên vượt 500 tỷ USD, cán 
cân thương mại đạt thặng dư năm thứ 4 liên tiếp với 9,9 tỷ USD, cao hơn kỷ lục 7,2 tỷ USD của 
năm 2018, dòng vốn đầu tư gián tiếp tăng 56,4% (15,5 tỷ USD) giúp cho dự trữ ngoại hối của Việt 
Nam tiếp tục gia tăng lên mức cao kỷ lục 80 tỷ USD, tương đương với trên 15 tuần nhập khẩu qua 
đó giúp cho tỷ giá cả năm ổn định chỉ tăng 1,5%. Thanh khoản của hệ thống ngân hàng nhìn chung 
dồi dào, lãi suất cho vay ngắn hạn các lĩnh vực ưu tiên được điều chỉnh giảm từ 19/11/2019, tỷ lệ 
nợ xấu nội bảng tính tới tháng 12/2019 vẫn duy trì ở mức 1,89% như cuối năm 2018.  

- Tuy nhiên một số thách thức bao gồm: 1/Quá trình tái cơ cấu DNNN diễn ra chậm khi chỉ có 9 
doanh nghiệp cổ phần hóa, 13 doanh nghiệp thực hiện thoái vốn nhà nước; 2/Giải ngân vốn đầu tư 
công không đạt kế hoạch do vướng về mặt thủ tục;   

Một số chỉ tiêu kinh tế năm 2019 

Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 2019 

Tăng trưởng GDP (%) 6,68 6,21 6,81 7,08 7,02 

Tăng CPI bình quân (%) 0,63 2,66 3,53 3,54 2,79 

Tăng trưởng tín dụng (%) 17,29 18,71 18,17 14 13,6 

Tỷ giá trung tâm (USD/VND) 21.890 22.159 22.425 22.825 23.155 

Dự trữ ngoại hối (tỷ USD) 30,3 40 51,5 60 80 

Thâm hụt/thặng dư ngân sách so với 
GDP (%) 

-4,28 -4,28 -2,31 0,007 2,62 

Nguồn: TCTK, WB, HSBC,NHNN, SHS Research 

- Thị trường chứng khoán năm 2019 mặc dù ghi nhận sự tăng trưởng của chỉ số tuy nhiên diễn biến 
không như kỳ vọng. Sau quãng thời gian tăng khá mạnh trong quý 1, VN-Index có diễn biến tích 
lũy trong vùng từ 938 điểm - 1.000 điểm suốt 7 tháng sau đó. Đợt tăng điểm đầu tháng 11 mang lại 
nhiều kỳ vọng với việc chỉ số đã đạt 1.029 điểm nhưng chỉ số lại chứng kiến cú lao dốc tới đầu 
tháng 12 trước khi bình ổn trở lại. Đóng cửa phiên cuối năm VN-Index đạt 960,99 điểm, tăng 7,67% 
so với cuối năm 2018, chỉ số HNX-Index cuối năm đóng cửa tại mốc 104,23 điểm, giảm 1,65% so 
với cuối năm 2018. 

Diễn biến Thị trường Chứng khoán 2019 
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Thanh khoản toàn thị trường (bao gồm cả sàn Upcom) trong năm 2019 giảm 29,5% so với năm 
2018, với giá trị giao dịch bình quân đạt 4.630 tỷ/phiên trong đó sàn HNX giảm mạnh tới 48%, sàn 
HOSE giảm 26,6%. Các nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2019 dù vẫn mua ròng cổ phiếu nhưng 
giảm mạnh hoạt động giao dịch trên sàn niêm yết (mua ròng 5.976 tỷ đồng, tương đương 258 triệu 
USD, giảm tới 85,7% so với năm 2018) và chuyển sang mua cổ phần dưới dạng phát hành riêng lẻ 
giao dịch ngoài sàn. Giá  trị vốn hóa toàn thị trường tại thời điểm cuối năm 2019 đạt 4,3 triệu tỷ 
đồng, mức cao nhất từ trước tới nay, tương đương với 72,6% GDP. 

TTCK phái sinh tiếp tục có sự tăng trưởng trong năm 2019 với khối lượng giao dịch bình quân 
trong năm đạt 88.741 hợp đồng/phiên, tăng 12,6% so với 2018. Số lượng tài khoản giao dịch phái 
sinh tại thời điểm cuối tháng 11 là 89.795 tài khoản, tăng 32.118 tài khoản, tương ứng 55,6% so 
với cuối năm 2018. Bên cạnh đó, sản phẩm Chứng quyền có đảm bảo (CW) đã được triển khai từ 
tháng 6 và tính tới cuối năm đã có 8 CTCK tham gia phát hành tổng cộng 53 mã chứng quyền với 
khối lượng 128,2 triệu chứng quyền dựa trên 17 mã cổ phiếu cơ sở. Việc phát hành và niêm yết các 
mã CW có tác dụng tích cực tới giá và thanh khoản của một số mã cổ phiếu cơ sở, tuy nhiên giao 
dịch CW nhìn chung còn thấp, khối lượng giao dịch bình quân sau 6 tháng chỉ là 2,87 triệu cq/phiên, 
tương ứng giá trị giao dịch bình quân 7,2 tỷ đồng/phiên, tương ứng 1,5% về khối lượng và 0,17% 
về giá trị so với HOSE cùng thời điểm. 

Hoạt động niêm yết năm 2019 sụt giảm mạnh và là mức thấp nhất trong 5 năm gần dây với chỉ 13 
doanh nghiệp mới trên HOSE, giảm 63% so với 2018 trong đó 8 doanh nghiệp chuyển từ Upcom 
và HNX, trên HNX chỉ có 9 doanh nghiệp niêm yết mới so với 10 DN trong năm 2018. Hoạt động 
đăng ký giao dịch trên Upcom của các doanh nghiệp cũng diễn ra trầm lắng khi chỉ có 80 doanh 
nghiệp mới (so với 137 doanh nghiệp năm 2018) và cũng không có nhiều doanh nghiệp quy mô 
lớn. Quá trình cổ phần hóa, thoái vốn DNNN cũng diễn ra không đạt kỳ vọng với chỉ 9 DN được 
cổ phần hóa (năm 2018 là 11 doanh nghiệp) và chỉ có 13 đợt bán thoái vốn (năm 2018 là 18), 
nguyên nhân do chậm quyết toán bàn giao sang công ty cổ phần; chậm bàn giao quyền đại diện chủ 
sở hữu vốn nhà nước về SCIC, bất cập trong các quy định pháp luật liên quan tới việc bán đấu giá, 
xác định giá trị doanh nghiệp…  

Về chính sách, đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và 
định hướng đến năm 2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong đó có nhiều mục tiêu 
lớn như quy mô thị trường, sản phẩm, công nghệ giao dịch, nâng hạng thị trường…. Tại kỳ họp 
Quốc Hội diễn ra trong tháng 10, Luật Chứng khoán sửa đổi đã được thông qua và sẽ có hiệu lực 
từ 1/1/2021 trong đó có một số điểm mới liên quan tới điều kiện chào bán chứng khoán, chào bán 
trái phiếu riêng lẻ, mô hình tổ chức với 1 Sở GDCK Việt Nam…Tuy nhiên những vấn đề cũ như 
nới room cho khối ngoại, bán chứng khoán trên đường về (T+0) chưa có hướng giải quyết. Trong 
năm 2019, thị trường chứng khoán Việt Nam chưa được tổ chức FTSE Russell nâng hạng từ thị 
trường cận biên lên thị trường mới nổi loại 2, chưa được MSCI đưa vào danh sách xem xét nâng 
hạng từ cận biên lên thị trường mới nổi như kỳ vọng. 

Tính tới cuối năm 2019, số lượng CTCK đang hoạt động là 75 công ty. Đến hết tháng 11/2019, có 
55 CTCK báo cáo kinh doanh có lãi với tổng lãi đạt 7.420 tỷ đồng (giảm 1.068 tỷ đồng so với cùng 
kỳ năm 2018). Tổng doanh thu của các CTCK được ghi nhận đạt 20.774 tỷ đồng, tương đương 
85,18% doanh thu cả năm 2018 và giảm 8,25% so với cùng kỳ năm 2018. Trong năm 2019 cũng 
ghi nhận 2 thương vụ đối tác Hàn Quốc mua lại CTCK là Hanwha mua lại CTCK HFT và JB 
Financial Group mua lại CTCK Morgan Stanley Gateway qua đó nâng số lượng CTCK vốn Hàn 
Quốc lên 7 công ty.  
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- Về thị phần, trong bối cảnh thị trường không như kỳ vọng, áp lực cạnh tranh trong năm 2019 tiếp 
tục gia tăng đặc biệt tới từ nhóm các CTCK có vốn ngoại. Sau khi quy định về mức sàn phí giao 
dịch được bãi bỏ, cuộc đua hạ giá phí giao dịch diễn ra rất gay gắt và có những công ty còn áp dụng 
mức phí giao dịch 0 đồng để nhằm thu hút thêm khách hàng từ các công ty khác. Ngoài ra, nhiều 
công ty chứng khoán ngoại sau khi tăng vốn mạnh tiếp tục tung ra các chương trình cho vay ký quỹ 
với quy mô lớn, lãi suất thấp để cạnh tranh với các công ty chứng khoán nội phải đi vay ngân hàng 
khiến cho cuộc đua về thị phần ngày càng khó khăn. 

II.  ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HI ỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019 

- Trong bối cảnh thị trường diễn biến kém thuận lợi của năm 2019, nhờ đánh giá đúng tình hình, 
phản ứng linh hoạt cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBNV, SHS đã đạt được kết quả kinh doanh 
khả quan. Cụ thể tổng doanh thu 2019 đạt 1.072,4 tỷ đồng, giảm 14% so với thực hiện năm 2018 
và tương đương 83,1% kế hoạch năm. Tổng chi phí là 760,4 tỷ đồng, tương đương 87,3% kế hoạch 
trong đó chi phí kinh doanh là 693,8 tỷ đồng và chi phí quản lý là 66,6 tỷ đồng. Lợi nhuận trước 
thuế của SHS là 312 tỷ đồng, tương đương 74,2% kế hoạch. Lãi trên vốn cổ phần (EPS) đạt 1.359 
đồng, lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân (ROAA) đạt 4,65%, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình 
quân (ROAE) đạt 11,2%, lãi sau thuế trên doanh thu đạt 23,7%. Kết quả này theo Ban điều hành 
đánh giá là khả quan bởi thị trường trong năm qua không được như kỳ vọng, nhiều mã cổ phiếu 
bluechips giảm giá trong khi phần nhiều số tăng giá lại là các công ty midcap và penny không phù 
hợp với các tổ chức, công ty chịu áp lực cạnh tranh mạnh từ các công ty khác. 

Kết quả hoạt động kinh doanh 2019 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu KH 2019 TH 2019 % so với 
KH  

I Tổng doanh thu  1.291 1.072,4 83,1% 
II Tổng chi phí 870,7 760,4 87,3% 
III Lợi nhuận kế toán trước thuế  420,3 312 74,2% 

 

- Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động Môi giới (gồm cả lưu ký) đạt 142,6 tỷ đồng, chiếm 13,3% và 
thực hiện được 58,2% kế hoạch. Lãi từ cho vay và phải thu đạt 425,5 tỷ đồng, chiếm 39,7% và tăng 
13,4%, hoạt động Đầu tư ghi nhận 325,3 tỷ đồng, chiếm 30,3% và giảm 32,8%, hoạt động Tư vấn 
ghi nhận 169,4 tỷ đồng, tăng 43,4% trong đó tư vấn tài chính & bảo lãnh phát hành là 135,3 tỷ 
đồng, tư vấn đầu tư là 34,1 tỷ đồng.   

- Chi phí hoạt động kinh doanh của SHS trong năm 2019 là 693,8 tỷ đồng, giảm 11,5% so với 2018 
tương đương 85,4% so với kế hoạch. Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019 là 66,6 tỷ đồng, tương 
đương 106% so với kế hoạch. 

- Đối chiếu với các mục tiêu phương hướng hành động đề ra từ đầu năm, Công ty đã đạt được những 
kết quả và còn một số việc chưa đạt như sau: 

Kết quả đạt được: 

- Trong bối cảnh thị trường 2019, mảng kinh doanh sản phẩm Fixed Income của Công ty ghi nhận 
sự tăng trưởng mạnh đóng góp vào kết quả chung của Công ty;  

- Hoạt động tư vấn chuyển dịch dần doanh thu sang tư vấn chuyên sâu đặc biệt là tư vấn phát hành 
trái phiếu doanh nghiệp, qua đó hoàn thành vượt kế hoạch năm;  
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- Hoạt động MG&DVTC ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong bối cảnh gặp rất nhiều khó 
khăn về nguồn vốn trong năm 2019;  

- Hoàn thành tăng vốn điều lệ của Công ty lên 2.072,68 tỷ đồng. 

- Được Sở GDCK Hà Nội (HNX), Sở GDCK Hồ Chí Minh (HOSE) và Trung tâm lưu ký (VSD) 
vinh danh là CTCK tiêu biểu, được Tp Hà Nội trao tặng bằng khen Doanh nghiệp có thành tích 
trong phong trào thi đua của Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Tp Hà Nội năm 2019. SHS cũng 
được Báo Diễn đàn doanh nghiệp và Hội Kế toán và Kiểm toán Việt nam trao tặng danh hiệu Doanh 
nghiệp 3 năm liên tiếp đạt chỉ số năng lực tài chính tốt nhất. Báo cáo thường niên của SHS nằm 
trong Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất do HSX và Báo ĐTCK trao tặng; SHS được UBND 
Thành phố Hà Nội tôn vinh Doanh nghiệp tiêu biểu về thực hiện nghĩa vụ thuế; 

Những việc chưa đạt: 

- Chưa hoàn thành được kế hoạch doanh thu, lợi nhuận mà ĐHĐCĐ thông qua từ đầu năm; 

- Công tác đào tạo, nâng cao năng lực CBNV cần được chú trọng hơn nữa; 

- Việc xây dựng và triển khai hệ thống chứng khoán phái sinh chậm tiến độ theo kế hoạch đề ra; 

- Việc xây dựng cơ chế giao và đánh giá hiệu quả công việc theo KPI đang bị chậm tiến độ theo kế 
hoạch đề ra; 

- Các giải pháp về phát triển nền tảng công nghệ để bắt kịp xu hướng của cuộc cánh mạng 4.0 chưa 
được triển khai quyết liệt; 

1. Đánh giá các hoạt động nghiệp vụ của SHS 

1.1. Hoạt động đầu tư 

- Năm 2019, diễn biến thị trường khó khăn đối với hoạt động đầu tư khi chỉ số tích lũy trong vùng 
rộng, nhiều cổ phiếu bluechip giảm giá (13/30 mã, tương ứng 43%, thuộc VN-30 giảm giá) trong 
khi các mã tăng giá tốt phần nhiều thuộc nhóm midcap và penny vốn không nằm trong danh mục 
đầu tư của các tổ chức, hoạt động cổ phần hóa đấu giá trầm lắng khiến cho cơ hội đầu tư vào các 
cổ phiếu tốt thuộc nhóm này hạn chế. Tuy nhiên nhờ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Fixed 
Income, hoạt động đầu tư ghi nhận 325,3 tỷ doanh thu, giảm 32,8% so với kết quả của năm 2018, 
lãi gộp đạt 251,2 tỷ đồng, giảm 23,9% so với năm 2018. 

- Công tác quản trị hoạt động đầu tư đảm bảo tuân thủ các quy trình và các bước đầu tư với các báo 
cáo giấy tờ được chuẩn hóa. Quy trình đầu tư ngày một hoàn thiện, nhân sự được bổ sung và hệ 
thống công nghệ dữ liệu được bảo đảm hoàn thiện công việc.  

- Đối với một số doanh nghiệp mà Công ty nắm giữ có giá trị lớn. Công ty đã thường xuyên chủ 
động cập nhật, nắm bắt các thông tin, tham gia sâu hơn vào hoạt động kinh doanh của các doanh 
nghiệp, thậm chí cử chuyên gia tham gia trực tiếp vào công việc điều hành, để đảm bảo quyền lợi 
của SHS. 

1.2. Hoạt động Môi giới và Dịch vụ tài chính 

- Trong năm 2019, hoạt động Môi giới của Công ty ngoài việc chịu tác động chung từ diễn biến thị 
trường kém thuận lợi, thanh khoản sụt giảm mạnh còn chịu áp lực cạnh tranh gay gắt từ phía các 
CTCK khác đặc biệt là công ty có vốn ngoại khi liên tục hạ phí, đưa ra các gói cho vay với lãi 
suất thấp...  Do vậy, doanh thu hoạt động môi giới (gồm cả lưu ký) ghi nhận 142,6 tỷ đồng, giảm 
46,1% so với 2018 và tương ứng 58,2% kế hoạch. 

- Hoạt động dịch vụ tài chính của SHS ghi nhận 425,5 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2018 và 
tương đương 109,1% kế hoạch. 
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- Doanh thu tổng hợp hoạt động môi giới & dịch vụ tài chính của SHS ghi nhận 568,1 tỷ đồng, 
giảm 11,2% so với năm 2018 và tương đương 89,5% kế hoạch. 

Thị phần môi giới của SHS  

 2018 2019 

HOSE 4,02% 2,85% 

HNX 8,44% 5,04% 

Toàn thị trường 4,59% 3,07% 
 

- Công tác quản trị rủi ro trong hoạt động môi giới và dịch vụ tài chính năm 2019 vẫn được chú 
trọng duy trì tốt. 

- Trong năm qua, hoạt động Môi giới của Công ty cũng đã phối hợp cùng với bộ phận Tư vấn và 
Bảo lãnh phát hành để phát triển thêm các khách hàng là cổ đông của những Tập đoàn, DNNN 
mà SHS tư vấn IPO, niêm yết mở tài khoản đăng ký giao dịch.  

1.3. Hoạt động Tư vấn  

- Năm 2019 hoạt động tư vấn của các CTCK nói chung và SHS nói riêng tiếp tục chịu nhiều ảnh 
hưởng bởi thị trường chung kém khởi sắc nên hoạt động niêm yết phát hành cũng chững lại, hoạt 
động cổ phần hóa và thoái vốn gần như bị đóng băng do những khó khăn, vướng mắc từ cơ chế 
chính sách chưa được giải quyết và lãnh đạo doanh nghiệp cũng như lãnh đạo cơ quan quản lý 
nhà nước chưa quyết liệt. Do vậy doanh thu tư vấn truyền thống giảm 62% so với năm 2018, đạt 
3,5 tỷ đồng. Tuy nhiên nhờ chính sách chuyển dịch cơ cấu sản phẩm được triển khai từ những 
năm trước nên doanh thu từ các mảng chuyên sâu như tư vấn M&A và đặc biệt là tư vấn, đại lý, 
bảo lãnh phát hành trái phiếu tiếp tục ghi nhận sự phát triển vượt bậc ghi nhận tổng cộng 123,4 tỷ 
đồng. Qua đó mảng tư vấn và bảo lãnh phát hành đạt 126,9 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 2,5 lần 
so với thực hiện năm 2018. 

- Tính chung, hoạt động tư vấn (tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư, tư vấn bảo lãnh phát hành) ghi nhận 
169,4 tỷ đồng doanh thu, tăng 43,56% so với 2018 và hoàn thành đạt 159,8% kế hoạch năm.  

- SHS trong năm 2019 đã tiếp tục mở rộng mạng lưới khách hàng tư vấn đến nhiều đối tượng khách 
hàng, ngoài các tập đoàn, tổng công ty lớn như Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), 
Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng…còn có các định chế tài chính như ngân hàng TMCP Liên 
Việt, ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài 
Gòn - Hà Nội….  

- Bên cạnh nghiệp vụ chính, hoạt động tư vấn trong năm vừa qua cũng hỗ trợ khá tích cực cho các 
hoạt động khác của Công ty như Môi giới, Nguồn vốn.  

1.4. Hoạt động quản lý nguồn vốn 

- Nhìn chung trong năm 2019, mặc dù nguồn vốn từ hệ thống ngân hàng gặp khó khăn do chịu tác 
động của Thông tư 36 và thông tư 07, Công ty đã cân đối về nguồn vốn, đảm bảo tốt khả năng 
thanh toán, đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho các hoạt động đặc biệt là hoạt động Đầu tư, Môi giới và 
Dịch vụ tài chính.  

- Hoạt động nguồn vốn được tổ chức khoa học, hợp lý, công tác quản trị được chú trọng nên hiệu 
quả sử dụng vốn đạt mức cao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của toàn Công ty.  

1.5. Các hoạt động khác 
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- Hệ thống phần mềm core phục vụ giao dịch chứng khoán được duy trì hoạt động ổn định, đáp ứng 
những thay đổi về giao dịch tại 2 sàn. Tuy nhiên việc triển khai xây dựng hệ thống chứng khoán 
phái sinh đang chậm so với tiến độ đặt ra. 

- Phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ và quản trị của các phòng ban, Công ty đã triển khai phần mềm 
quản lý nguồn vốn, quản lý danh mục đầu tư, phần mềm HRM phiên bản mới hỗ trợ bộ phận môi 
giới, nhân sự.  

- Về nhân sự, tại thời điểm cuối năm 2019, toàn Công ty có 227 cán bộ nhân viên, tăng 8 người so 
với đầu năm trong đó 223 cán bộ nhân viên đã ký hợp đồng lao động chính thức, 4 cán bộ nhân 
viên đang trong thời gian thử việc. 

- Công tác quan hệ lao động (quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật…) và chế độ cho người 
lao động (lương, BHXH) được thực hiện tốt, không phát sinh tranh chấp, khiếu kiện. Các nhân 
viên có đóng góp tích cực được khen thưởng động viên kịp thời. 

- Trong năm 2019, công tác kiểm soát đối với các nghiệp vụ có tính rủi ro cao được thực hiện sát 
sao, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy định. Các sai sót đều được phát hiện và chấn chỉnh kịp 
thời, đúng quy định. Công tác kiểm tra định kỳ tại các phòng ban, chi nhánh được thực hiện đầy 
đủ, chặt chẽ, kịp thời. 

- Công ty thực hiện báo cáo và công bố thông tin đảm bảo đúng quy định, đầy đủ và kịp thời. 

PHẦN HAI: K Ế HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 

I. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN 2020 

1. Nhận định chung 2020 

- Bối cảnh kinh doanh 2020 trở nên phức tạp kể từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện bắt đầu từ Trung 
Quốc vào giữa tháng 12/2019 và sau đó lan ra toàn thế giới. Tính tới 15/6/2020, đã có tổng cộng 
gần 8 triệu người bị nhiễm bệnh trong đó trên 435 nghìn người chết trên toàn thế giới. Để phòng 
ngừa và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, các quốc gia đã buộc phải thực hiện các biện pháp cực 
đoan bao gồm cách ly khoanh vùng, hạn chế đi lại, đóng cửa các trường học, nhà hàng, địa điểm 
vui chơi giải trí, đóng cửa biên giới …Những điều này đã khiến cho các hoạt động kinh tế tại nhiều 
quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sản xuất bị đình trệ khiến cho chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián 
đoạn, nhiều ngành kinh tế chịu tác động mạnh như hàng không, du lịch, bán lẻ…Hầu hết các nền 
kinh tế lớn chịu tác động mạnh như Trung Quốc (GDP tăng trưởng -6,8% trong quý 1), kinh tế Mỹ 
chỉ tăng trưởng 0,23% và tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 lên tới mức cao kỷ lục 14,7% với trên 23 triệu 
người thất nghiệp. 

- Thị trường chứng khoán toàn cầu 5 tháng đầu năm 2020 trước cơn đại dịch chưa từng thấy trong 
lịch sử cũng chứng kiến sự lao dốc rất mạnh trong tháng 3 khi nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu khiến 
cho các chỉ số chứng khoán chủ chốt đánh mất toàn bộ thành quả tăng điểm trước đó và đều rơi vào 
trạng thái “giá xuống” (bear market). Mặc dù sau đó các thị trường đã phục hồi trở lại cùng với 
những tiến triển trong quá trình khống chế dịch và mở cửa trở lại nền kinh tế tuy nhiên các chỉ số 
vẫn chưa quay lại được mốc của thời điểm trước khi dịch Covid diễn ra. 

- Trên thị trường hàng hóa, cuộc chiến giá dầu giữa OPEC – Nga cùng với triển vọng kinh tế u ám 
do ảnh hưởng từ dịch bệnh khiến cho giá dầu trong 5 tháng đầu năm tụt giảm mạnh có thời điểm 
xuống dưới 20USD/thùng, mức thấp nhất trong vòng 20 năm gần đây. Trong khi đó giá vàng trước 
nhu cầu gia tăng về tài sản trú ẩn của nhà đầu tư tiếp tục có đà tăng mạnh và đang tiến gần tới mức 
đỉnh cao mọi thời đại thiết lập năm 2011.  
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- Trong nước, do chịu ảnh hưởng sớm của dịch bệnh ngay từ tháng 1/2020 nên Việt Nam đã phải áp 
dụng nhiều biện pháp để hạn chế sự lây lan và thậm chí đã phải tiến hành cách ly toàn xã hội trong 
tháng 4/2020 và tới nay mặc dù đã bỏ cách ly nhưng hoạt động xuất nhập cảnh người vẫn bị hạn 
chế ở mức cao. Chính do vậy, kinh tế Việt Nam trong quý 1 chỉ tăng 3,82%, mức tăng thấp nhất 
của quý 1 kể từ năm 2011. Hoạt động thương mại dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi tổng mức 
bán lẻ hàng hóa và dịch vụ quý 1 chỉ tăng 1,6% sau khi loại trừ yếu tố giá (cùng kỳ năm 2019 tăng 
9,3%), lượng khách quốc tế tới Việt Nam trong quý 1/2020 giảm tới 18,1%. Chỉ số PMI ngành sản 
xuất của Việt Nam trong tháng 4 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 32,7 điểm trước khi có sự phục 
hồi dần trở lại mức 42,7 điểm trong tháng 5 và vẫn dưới mức bình thường 50 điểm.   

 

Nguồn: TCTK 

- Thị trường chứng khoán Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2020 cũng chứng kiến đà lao dốc cực 
mạnh khi tâm lý nhà đầu tư bị hoảng loạn trước rủi ro dịch bệnh chưa từng có trong lịch sử. Sau 
đợt tăng trước kỳ nghỉ Tết, thị trường ngay sau khi mở cửa trở lại đã chứng kiến đà bán tháo khiến 
cho các chỉ số giảm liên tục trong vòng 2 tháng sau đó trước khi phục hồi trở lại từ đầu tháng 4 cho 
tới cuối tháng 5. Tính tại mức đáy được xác lập vào ngày 31/3, VN-Index giảm 33,2% so với mức 
trước khi nghỉ Tết và giảm 31,06% so với cuối năm 2019. Chỉ số HNX Index giảm 12,8% so với 
mức trước khi nghỉ Tết và giảm 9,63% so với cuối năm 2019. Từ tháng 4 cho tới cuối tháng 5, các 
chỉ số có sự phục hồi khá tốt khi Việt Nam khống chế thành công dịch bệnh và tái khởi động lại 
nền kinh tế sớm hơn nhiều quốc gia khác. Đóng cửa phiên cuối tháng 5, VN-Index đạt 846,47 điểm, 
tăng 30,48% so với đáy tháng 3, giảm 10,04% so với cuối năm 2019 và là thị trường có mức tăng 
tốt nhất Châu Á trong tháng 5. Chỉ số HNX-Index cuối phiên 29/5/2020 đóng cửa tại mốc 109,81 
điểm, tăng 18,53% so với đáy tháng 3 và tăng 7,12% so với cuối năm 2019. 

Diễn biến Thị trường Chứng khoán 5 tháng 2020 
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Thanh khoản toàn thị trường (bao gồm cả sàn Upcom) trong 5 tháng đầu năm 2020 tăng 13,2% so 
với cùng kỳ năm 2019 với giá trị giao dịch bình quân đạt 5.138 tỷ/phiên. Các nhà đầu tư nước ngoài 
trước rủi ro dịch bệnh cũng thực hiện rút vốn mạnh đặc biệt trong tháng 3 và mặc dù đà bán đã 
giảm dần nhưng tổng kết 5 tháng đầu năm vẫn bán ròng lên tới 17.081 tỷ đồng trong đó bán ròng 
15.289 tỷ trên sàn HOSE và 1.791 tỷ trên sàn HNX.  

Giá tr ị mua/bán ròng của NĐTNN (triệu USD) 

 

- Kinh tế thế giới năm 2020 được đánh giá sẽ rơi vào suy thoái và khó đoán định do dịch Covid-19 
vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn trong khi chưa có vacxin để phòng bệnh. GDP toàn cầu năm 2020 
được các tổ chức như IMF, WB, OECD dự báo sẽ tăng trưởng âm từ 3%-6%, lớn hơn nhiều so với 
năm 2009 và sẽ là cuộc suy thoái tồi tệ thứ 4 trong vòng 150 năm trở lại đây (WB). Các nước phát 
triển sẽ tăng trưởng -6% đến -7%, các nước mới nổi tăng trưởng -1% đến -2,5%, tình trạng thất 
nghiệp gia tăng, thương mại toàn cầu và giá hầu hết các loại hàng hóa sẽ bị sụt giảm do nhu cầu 
thấp. Ngoài nguy cơ dịch Covid quay trở lại cùng với quá trình mở cửa kinh tế, một số rủi ro khác 
mà nền kinh tế thế giới sẽ phải đối mặt bao gồm: 1/Rủi ro khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt nguồn 
từ sự tăng trưởng nóng của thị trường chứng khoán trong những năm vừa qua và suy thoái kinh tế; 
2/Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ-Trung vẫn chưa chấm dứt và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào nếu 
như hai bên không đạt được thỏa thuận đàm phán tại giai đoạn 2; 3/Rủi ro địa chính trị tại các khu 
vực lớn của thế giới; 4/Rủi ro nợ công gia tăng, đồng tiền mất giá khi nhiều chính phủ tăng cường 
đi vay để tung ra các gói cứu trợ quy mô lớn. 

- Kinh tế Việt Nam dù vẫn được đánh giá tích cực hơn nhiều quốc gia trong khu vực năm 2020 tuy 
nhiên những khó khăn của dịch bệnh được dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài trong các tháng còn lại 
của năm 2020 thậm chí kéo dài sang cả năm 2021. Việt Nam sẽ phải đối mặt với những khó khăn 
cả từ phía cung lẫn phía cầu. Về phía cung, do hiện tại 91.2% tổng giá trị nhập khẩu của Việt Nam 
là tư liệu sản xuất của nhiều ngành như lắp ráp điện thoại, vi tính, dệt may, da giày nên nguy cơ sẽ 
bị thiếu hụt hoặc tăng giá nguyên liệu do hoạt động sản xuất tại Trung Quốc, Hàn Quốc chưa quay 
trở lại mức bình thường thậm chí dịch còn đang có rủi ro bùng phát trở lại (trong một nghiên cứu 
gần đây, nếu nhập khẩu cho sản xuất từ Trung Quốc giảm 10% thì GDP của Việt Nam sẽ giảm 
0.59%, nếu giảm 20% thì GDP của Việt nam sẽ giảm 1.19%). Về phía cầu, do nhiều quốc gia trên 
thế giới đang trong quá trình nới lỏng cách ly trở lại thêm vào đó là tình hình kinh tế khó khăn, thất 
nghiệp gia tăng, biện pháp cấm nhập cảnh với người vẫn được thực hiện, nhu cầu đối với các loại 
hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam chắc chắn sẽ bị sụt giảm, các ngành như du lịch và hàng không sẽ 
còn gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn tới. Các thách thức sẽ bao gồm: 1/Phòng chống dịch bệnh 
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quay trở lại trong khi hạn chế tác động của dịch cả trực tiếp và gián tiếp tới tăng trưởng kinh tế; 
2/Chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc có thể tái xảy ra; 3/Yêu cầu đẩy nhanh quá trình 
tái cơ cấu lại nền kinh tế và doanh nghiệp nhà nước;  

 Tăng trưởng năm 2020 được đánh giá sẽ thấp hơn so với năm 2019 do tác động của dịch Covid-
19 tuy nhiên chưa thể xác định rõ ràng bởi dịch bệnh có thể quay trở lại cùng với mở cửa kinh 
tế. Các lĩnh vực chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh sẽ gồm: vận tải, du lịch, tiêu dùng nội địa và sau 
đó là sản xuất, xuất nhập khẩu và đầu tư nếu dịch bệnh kéo dài hơn dự kiến. Bội chi ngân sách 
sẽ tạm thời gia tăng do thu ngân sách thấp hơn và các giải pháp giãn, hoãn cũng như kích cầu 
tài khóa để bù đắp cho tác động tiêu cực của dịch bệnh. 

 Lạm phát trong năm 2020 sẽ ít chịu áp lực tăng mặc dù các yếu tố như thời tiết khó lường, dịch 
bệnh có thể ảnh hưởng tới giá lương thực, thực phẩm tuy nhiên một số yếu tố hỗ trợ như cầu 
giảm, giá nhiên liệu giảm cộng với việc ngừng điều chỉnh giá một số các dịch vụ như y tế, giáo 
dục, điện.   

 Tỷ giá trong năm 2020 được dự báo sẽ chịu nhiều áp lực trong bối cảnh FED và nhiều nước 
trên thế giới hạ lãi suất, thị trường tài chính bất ổn gây tác động tới dòng vốn tuy nhiên với dự 
trữ ngoại hối khá lớn (80 tỷ USD), dự báo mức biến động trong phạm vi 2%.  

 Lãi suất, tín dụng: Năm 2020, tín dụng được dự báo sẽ tiếp tục tăng chậm do tăng trưởng kinh 
tế chậm lại, tỷ lệ LDR của nhóm NHTMNN giảm từ 90% xuống 85% theo TT22, giải ngân đầu 
tư công dự báo sẽ được thúc đẩy nhanh hơn để hỗ trợ cho nền kinh tế, mặt bằng lãi suất sẽ được 
duy trì ở mức thấp để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong giai đoạn sau dịch.  

 Tái cơ cấu: quá trình sắp xếp, cổ phần hóa DNNN, thoái vốn đầu tư ngoài ngành, quá trình xử 
lý nợ xấu của VAMC sẽ tiếp tục được triển khai mạnh.   

Một số dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020 

  

2. Dự báo và phân tích tác động 

Với những diễn biến trong 5 tháng vừa qua, dự báo thị trường chứng khoán trong giai đoạn còn lại 
của năm 2020 sẽ theo hướng tích lũy, tuy nhiên vẫn có thể có những biến động mạnh: 
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- Kinh tế thế giới dự báo tăng trưởng âm trong năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nguy 
cơ suy thoái, khủng hoảng tài chính nếu dịch bệnh kéo dài chưa kể tới những rủi ro khác như chủ 
nghĩa bảo hộ và chiến tranh thương mại Mỹ-Trung quay trở lại. Bên cạnh đó những rủi ro địa chính 
trị tại những điểm nóng trên thế giới cũng có nguy cơ leo thang tác động xấu tới thị trường tài chính 
quốc tế và Việt Nam. 

- Mặc dù thị trường đã có sự phục hồi khá mạnh trong 2 tháng gần đây, tuy nhiên những khó khăn 
của nền kinh tế Việt Nam do tác động của dịch bệnh và kinh tế thế giới suy giảm chưa được thể 
hiện và nhìn nhận một cách rõ ràng và sẽ chỉ được phản ánh trong giai đoạn tới, hoạt động xuất 
khẩu, nhiều ngành và doanh nghiệp trong nước đặc biệt là trong các lĩnh vực du lịch, hàng không 
sẽ gặp khó khăn thậm chí các doanh nghiệp nhỏ có thể rơi vào tình trạng phá sản, thất nghiệp gia 
tăng…và điều này sẽ tác động tới TTCK. 

- Mặc dù Việt Nam đã khống chế được dịch bệnh trong nước tuy nhiên nguy cơ bùng phát dịch bệnh 
trở lại ở các quốc gia khác và sau đó lây lan sang Việt Nam vẫn là hiện hữu trong khi nền kinh tế 
không thể đóng cửa quá lâu. Và nếu Việt Nam lại tiếp tục phải đóng cửa cách ly để chống dịch 
trong thời gian tới thì kinh tế và TTCK sẽ chịu tác động mạnh. 

- Năm 2020 cũng là năm diễn ra bầu cử tổng thống Mỹ và có thể có những thay đổi bất thường trong 
các chính sách kinh tế - chính trị của quốc gia này. Ngoài ra sự gia tăng của dòng vốn đầu tư vào 
Việt Nam và tăng cường xuất khẩu sang Mỹ của nhiều mặt hàng sẽ khiến cho Việt Nam có nguy 
cơ trở thành mục tiêu cho các vụ kiện chống bán phá giá hoặc lẩn tránh thuế trừng phạt qua đó tác 
động tới nhiều ngành kinh tế. 

- Dòng tiền đầu tư chứng khoán tiếp tục gặp nhiều khó khăn do: 1/Chịu tác động từ Thông tư 36, 
Thông tư 07; 2/Chính sách hạn chế dòng vốn từ ngân hàng cho các hoạt động rủi ro trong đó có đầu 
tư, kinh doanh chứng khoán; 3/ UBCKNN tăng cường quá trình kiểm soát rủi ro tại các CTCK 
trong đó đặc biệt là hoạt động cấp margin thông qua bên thứ 3 và cả từ nguồn vốn của CTCK.  

- Hoạt động của các doanh nghiệp sẽ tiếp tục phân hóa mạnh đòi hòi các hoạt động đầu tư, tư vấn 
đầu tư của các CTCK cũng cần linh hoạt và nhanh nhạy hơn.  

- Năm 2020 là năm cuối trong kế hoạch 2017-2020 thực hiện việc cổ phần hóa và thoái vốn của 
Chính phủ, cho tới nay vẫn còn tới 314/406 doanh nghiệp cần thoái vốn và 92 doanh nghiệp phải 
cổ phần hóa. Áp lực từ các hoạt động này sẽ tạo nguồn cung lớn, ảnh hưởng đến mức độ tăng trưởng 
chung của thị trường.  

Cơ hội:  

- Kinh tế Việt Nam vẫn được dự báo tích cực hơn so với nhiều quốc gia khác trên khu vực và thế 
giới. Bên cạnh đó sau khi dịch chấm dứt, làn sóng FDI được đánh giá sẽ tiếp tục chảy mạnh vào 
Việt Nam khi các doanh nghiệp nước ngoài nhận thức tầm quan trọng của việc đa dạng hóa các nhà 
cung cấp trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Bên cạnh đó Hiệp định EVFTA đã hoàn tất ký kết và sẽ có 
hiệu lực từ tháng 8/2020 mở ra cơ hội cho hàng hóa VN xuất khẩu mạnh mẽ hơn sang Châu Âu. 
Ngoài ra nhiều lĩnh vực kinh tế mới có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn như kinh tế số, công nghệ 
thông tin qua đó mang lại những cơ hội mới trên thị trường. 

- Trong giai đoạn hiện tại với việc các lĩnh vực đầu tư khác đều đang gặp nhiều khó khăn, bất động 
sản chững lại, lãi suất giảm, thị trường chứng khoán đang là kênh hấp dẫn để thu hút được dòng 
tiền nhàn rỗi của các nhà đầu tư. 
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- Để hỗ trợ, kích thích tăng trưởng kinh tế sau dịch nhiều chính sách tiền tệ, tài khóa dự báo sẽ được 
thúc đẩy nhanh hơn qua đó tạo điều kiện cho một số ngành, doanh nghiệp phát triển hơn. 

- Dự kiến Luật Doanh nghiệp sửa đổi và Luật Đầu tư sửa đổi sẽ được trình lên Quốc Hội để thông 
qua trong đó có nhiều điểm mới được kỳ vọng sẽ gỡ nút thắt liên quan tới sở hữu nước ngoài tại 
các doanh nghiệp, ngoài ra cũng tạo hành lang pháp lý cho việc phát hành Chứng chỉ Lưu ký không 
có quyền biểu quyết (NVDR) qua đó thu hút thêm nguồn vốn ngoại vào thị trường. Bên cạnh đó, 
một số chính sách và sản phẩm mới sẽ được xem xét ban hành như nới biên độ giao dịch theo phân 
bảng cổ phiếu, triển khai các sản phẩm mới như chứng quyền có đảm bảo (CW) với tài sản cơ sở 
là chỉ số, quỹ ETF mới dựa trên 3 chỉ số mới tại sàn HOSE. Bên cạnh đó hệ thống công nghệ thông 
tin mới dự kiến sẽ được triển khai qua đó nâng cao hạ tầng chung cho giao dịch trên thị trường. 
Ngoài ra, Bộ Tài Chính dự kiến sẽ ban hành nghị định sửa đổi Nghị định 126/2017 và Nghị định 
32/2018 qua đó giải tỏa một số vướng mắc liên quan tới quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp. Những 
yếu tố trên sẽ là cơ sở pháp lý và là nền tảng hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của TTCK. 

- Quá trình tái cơ cấu DNNN, cổ phần hóa và niêm yết các doanh nghiệp lớn như Mobifone, VNPT, 
Satra, Genco 2, Genco 1, Vichem, Vinataba…thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp niêm yết 
như ACV, Vietnam Airlines, Viglacera, PV Gas, Petrolimex…cùng với quá trình chuyển sàn của 
nhiều mã lớn từ Upcom sang sàn niêm yết sẽ giúp cho thị trường có thêm hàng hóa có chất lượng 
và gia tăng thanh khoản.  

- Cơ hội TTCK Việt Nam sẽ được FTSE nâng hạng thị trường, tăng tỷ trọng trong rổ chỉ số thị trường 
cận biên của MSCI và khả năng đưa vào danh sách xem xét nâng hạng lên thành Thị trường Mới 
nổi trong giai đoạn 2020 - 2021. 

 

II.  KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020 

Dự báo tình hình kinh tế và thị trường chứng khoán năm 2020 có thuận lợi nhưng cũng còn nhiều 
thách thức, Công ty sẽ phát huy nguồn lực và thế mạnh để tận dụng các cơ hội đồng thời vẫn chú trọng 
ổn định tình hình tài chính, củng cố về tổ chức, nhân sự. 

 

1. Mục tiêu và nhiệm vụ tr ọng tâm  

STT Lĩnh vực Nhiệm vụ Mục tiêu 

1 Môi giới 

 Duy trì vị thế trong Top 5 CTCK có thị phần môi giới hàng 
đầu; Đẩy mạnh phát triển khách hàng đặc biệt là khách hàng 
tổ chức; Nâng cao số lượng, chất lượng của đội ngũ môi giới; 
Nâng cao năng lực tư vấn đầu tư. Nâng cấp hệ thống CNTT 
hiện tại; Đưa vào triển khai sản phẩm chứng khoán phái sinh 

 Phát triển SHS trở thành một 
trong những công ty môi giới 
hàng đầu Việt Nam, phấn đấu 
nằm trong Top 3 về thị phần 
môi giới. 

2 
Dịch vụ 
tài chính  

 Duy trì sự ổn định của sản phẩm; Đa dạng hóa các hình thức 
cung cấp dịch vụ; Cải tiến các sản phẩm theo hướng linh hoạt, 
thuận tiện với khách hàng nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho 
Công ty.  

 Kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; tuân thủ 
các quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty. 

 Phát triển các sản phẩm tài 
chính linh hoạt, thuận tiện, 
Quản trị tốt rủi ro trong hoạt 
động. 

3 Đầu tư 
 Cân đối nguồn vốn hợp lý để thực hiện các cơ hội có được 

về đầu tư CKNY; Tiếp tục tái cơ cấu danh mục đầu tư; Đẩy 
mạnh tìm kiếm cơ hội đầu tư bằng nghiệp vụ  M&A, PE 

 Tận dụng được các cơ hội để 
tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn kết 
hợp với việc xây dựng danh 
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STT Lĩnh vực Nhiệm vụ Mục tiêu 

phù hợp với khả năng của SHS; thực hiện các kênh đầu tư 
khác mà pháp luật và Điều lệ Công ty cho phép. 

mục đầu tư có mức sinh lời kỳ 
vọng tốt, bền vững và dài hạn 

4 Tư vấn 

 Triển khai các dịch vụ tư vấn truyền thống, đồng thời chú 
trọng khai thác các nghiệp vụ tư vấn về tái cấu trúc doanh 
nghiệp; Tư vấn và làm trung gian thu xếp vốn, cùng các 
nghiệp vụ IB khác; Nâng cao chất lượng tư vấn. 

 Phát triển SHS trở thành tổ chức 
hàng đầu về tư vấn tại Việt 
Nam. 

5 

Kinh 
doanh 

sản  
phẩm 

thu nhập 
cố định 

 Tiếp tục phát triển các sản phẩm phát hành, mở rộng kênh 
phân phối trái phiếu 

 Đa dạng hóa khách hàng, tiếp cận nhóm khách hàng tổ chức 
nước ngoài 

 Ổn định nhân sự của bộ phận, xây dựng đội ngũ tinh gọn, 
năng động, bài bản. 

 Đưa SHS có chỗ đứng trong thị 
trường trái phiếu Việt Nam gắn 
với các sản phẩm có chất lượng, 
uy tín cao 

6 
Nguồn 

vốn 

 Theo dõi cân đối nguồn vốn đảm bảo an toàn về tính thanh 
khoản của toàn Công ty; Bám sát thị trường, dự báo các rủi 
ro ảnh hưởng đến hoạt động nguồn vốn của Công ty, xây 
dựng phương án xử lý dự phòng; Triển khai các giải pháp bổ 
sung nguồn vốn cho hoạt động của Công ty. 

 Đảm bảo đáp ứng các nhu cầu 
vốn của các phòng ban trên cở 
sở chi phí vốn tối ưu. 

7 
Tổ chức 
quản tr ị 

 Đào tạo, sàng lọc, tuyển chọn mới để bổ sung và nâng cao 
chất lượng đội ngũ nhân sự; Rà soát và kiểm soát chi phí, 
nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực;  

 Xây dựng mô hình tổ chức mới. Triển khai hệ thống BSC-
KPI trong công tác Quản trị chiến lược và Quản trị hiệu suất 

 Mô hình tổ chức năng động, 
chuyên nghiệp, kỷ luật, đạt hiệu 
quả cao trong hoạt động kinh 
doanh. 

 

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 

 

- Giả định:  

 2019 5T/2020 2020 

Giá trị giao dịch toàn thị trường 
(tỷ đồng/phiên) 4.630 5.100 4.800 

Thị phần SHS    

HOSE 2,85% 1.98% 2,6% 

HNX 4,85% 8.65% 6,1% 

Toàn thị trường 3,05% 2,62% 3% 
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Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2020 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu TH 2019 KH 2020 
So với TH 

2019 
I Tổng doanh thu       1,072.40            1,120  104.4% 
- Môi giới và lưu ký 142.6 142 99.6% 
- Lãi cho vay (DVTC) 425.5 405 95.2% 
- Đầu tư 325.3 496 152.5% 
- Tư vấn 169.4 74 43.7% 
- Khác 9.6 3 31.3% 
II  Tổng chi phí 760.4 800 105.2% 
III  Lợi nhuận kế toán trước thuế  312              320  102.6% 
IV  Cổ tức dự kiến (bằng tiền) 12% 10%  

 

1. Giải pháp tri ển khai 

3.1. Hoạt động môi giới và Dịch vụ tài chính 

- Đẩy nhanh quá trình triển khai nghiệp vụ chứng khoán phái sinh. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện 
cần thiết để cung cấp sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant). 

- Phát triển đội ngũ nhân sự chuyên biệt thu hút được khách hàng tổ chức trong và ngoài nước. Đẩy 
mạnh phát triển khách hàng từ các doanh nghiệp nhà nước thực hiện IPO, niêm yết mà Công ty 
có cung cấp dịch vụ Tư vấn. 

- Bên cạnh việc thúc đẩy phát triển các mạng lưới hiện có đặc biệt tại địa bàn Tp.Hồ Chí Minh, mở 
rộng phát triển thêm khách hàng tại các địa phương khác có tiềm năng. 

- Tuyển dụng thêm nhằm tăng cường số lượng nhân viên môi giới đi đôi với việc đánh giá sàng lọc 
dựa trên hiệu quả thực tế, đào tạo nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn khách hàng theo hướng 
chuyên nghiệp.  

- Duy trì sự ổn định của nguồn vốn phục vụ khách hàng, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm 
dịch vụ, chuẩn hóa các quy trình quy chế nội bộ, đơn giản hóa thủ tục sản phẩm. 

- Nâng cấp hệ thống CNTT để tăng cường tính ổn định của hệ thống giao dịch,bổ sung các tiện ích 
nâng cao trên phần mềm giao dịch SHpro và SHWeb, phát triển các tiện ích trên Mobile trading. 
Xem xét phát triển các tính năng, xây dựng các sản phẩm dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu của 
khách hàng nhưng vẫn đảm bảo quản trị rủi ro. 

3.2. Hoạt động đầu tư 

- Tận dụng các cơ hội trên thị trường niêm yết khi thị trường xuống thấp để tích lũy các cổ phiếu 
đầu ngành, cơ bản tốt, có mức định giá thấp cho các mục tiêu dài hạn. 

- Tham gia đấu giá các doanh nghiệp tiềm năng cổ hóa hoặc nhà nước thoái vốn. Tập trung đầu tư 
vào các doanh nghiệp đầu ngành trong các lĩnh vực tiềm năng.  

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt tái cơ cấu danh mục đầu tư theo hướng rút gọn và tập trung hơn, thời 
gian đầu tư dài hơn nhưng mang lại lợi nhuận lớn và bền vững hơn. Tăng cường tham gia quản 
trị, kiểm soát các doanh nghiệp mà SHS đang sở hữu lớn.  
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- Tuyển dụng nhân viên mới, tiếp tục nâng cao chất lượng nhân viên hiện có thông qua tăng cường 
đào tạo nội bộ về các nội dung liên quan đầu tư như phân tích kỹ thuật, thẩm định, định giá bất 
động sản, kế toán kiểm toán doanh nghiệp, chứng khoán phái sinh.... 

3.3. Hoạt động Tư vấn & Bảo lãnh phát hành 

- Đối với mảng Tư vấn Trái phiếu, tiếp tục đa dạng hóa đối tượng khách hàng ở những ngành nghề, 
lĩnh vực kinh doanh khác nhau, mở rộng, tạo lập và thắt chặt quan hệ với các khách hàng ở các 
Bộ ban ngành, Tập đoàn, Tổng công ty lớn. Tạo nền, xây dựng, phân tích và tìm kiếm cơ hội dựa 
trên data khách hàng trên cơ sở dữ liệu số lớn. Tiếp tục phát triển, mở rộng sản phẩm phát hành, 
tạo sự khác biệt cho sản phẩm trái phiếu của SHS, mở rộng kênh phân phối trái phiếu. 

-  Đẩy mạnh khai thác khách hàng từ công tác cổ phần hóa, thoái vốn, chào bán cổ phần. Khai thác 
và tận dụng triệt để các mối quan hệ để cung cấp nghiệp vụ tư vấn niêm yết, phát hành, bảo lãnh 
phát hành đặc biệt từ các DNNN và doanh nghiệp tư nhân nền tảng tốt. 

- Tăng cường khai thác các dịch vụ tư vấn chuyên sâu như tái cơ cấu nợ gắn liền với tái cấu trúc 
doanh nghiệp, tư vấn thu xếp vốn, tư vấn mua lại các khoản thoái vốn đầu tư ngoài ngành... 

- Tiếp tục khai thác các dịch vụ tư vấn khác như tổ chức đại hội đồng cổ đông, tư vấn định giá cổ 
phiếu, tư vấn quan hệ nhà đầu tư...Trong quá trình cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng, tìm 
kiếm các doanh nghiệp có ngành nghề cơ bản ổn định, chiến lược kinh doanh khả thi và dòng tiền 
bền vững để đề xuất thực hiện các thương vụ M&A. 

- Tập trung, đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ để khai thác khách hàng trên địa bàn Tp.HCM.  

3.4. Hoạt động Kinh doanh sản phẩm thu nhập cố định 

- Duy trì các khách hàng cũ, đồng thời tìm kiếm thêm khách hàng mới là các Tổng Công ty, Ngân 
hàng về mở tài khoản giao dịch tại SHS.  

- Rà soát quy trình nghiệp vụ, cập nhật bổ sung các loại báo cáo, biểu mẫu, bản chào, cơ sở dữ 
liệu...để đảm bảo tiến độ và chất lượng các tài liệu của bộ phận.  

- Ổn định mô hình tổ chức, tuyển dụng thêm nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc đảm bảo đội ngũ 
theo sát yêu cầu khối lượng công việc thực tế, tinh gọn, năng động, bài bản; 

- Tiếp tục tăng cường hoạt động đào tạo cán bộ nền, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.  

3.5. Hoạt động quản lý và kinh doanh nguồn vốn 

- Xây dựng các phương án trình HĐQT nhằm bổ sung thêm nguồn vốn cho các hoạt động của Công 
ty. Mở rộng quan hệ tín dụng với nhiều ngân hàng thương mại để đảm bảo quy mô vay vốn. 

- Mở rộng việc huy động vốn qua kênh phát hành Trái phiếu doanh nghiệp, trọng tâm phát hành 
cho các tổ chức tài chính lớn nước ngoài để nâng cao uy tín của SHS trên thị trường. 

- Tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn từ các nguồn khác nhau, thường xuyên cải tiến sản phẩm, cải 
tiến các thủ tục giấy tờ, tiện ích…của sản phẩm cho phù hợp với tình hình thị trường, tối đa hoá 
lợi ích của SHS và khách hàng nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định, chính sách.  

- Thực hiện các biện pháp để tăng hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo sự phù hợp về cơ cấu vốn, luôn 
đảm bảo an toàn về thanh khoản của toàn Công ty. 

- Nghiên cứu xây dựng các sản phẩm mới để cung cấp cho nhà đầu tư phù hợp với quy định của 
pháp luật, các quy định của UBCKNN và Điều lệ Công ty. 

3.6. Các hoạt động khác 
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- Nâng cấp hệ thống Core giao dịch hiện tại để đáp ứng được với các yêu cầu mới. Bên cạnh đó 
đầu tư mới hệ thống để triển khai sản phẩm chứng  khoán phái sinh và chứng quyền có đảm bảo 
(Covered Warrant).  

- Chỉnh sửa, cải tiến để gia tăng thêm các tiện ích trên nền các ứng dụng sẵn có theo hướng dễ tiếp 
cận và sử dụng, tiện lợi, nhiều tính năng. Nâng cấp các tính năng mới cho sản phẩm Mobile 
Trading nhằm mục tiêu nâng cao tỷ trọng giao dịch môi giới qua sản phẩm này.  

- Xây dựng và trình thông qua cơ cấu tổ chức công ty mới theo mô hình tổ chức hiện đại chuyên 
nghiệp tương xứng với vị thế hiện tại của Công ty. Nâng cao năng lực quản trị điều hành của Công 
ty thông qua việc xây dựng và triển khai hệ thống BSC – KPI (Thẻ điểm cân bằng – Các chỉ tiêu 
hiệu suất công việc) trong công tác Quản trị chiến lược và Quản trị hiệu suất, thực hiện kế hoạch 
của công ty cũng như tới từng Khối/Phòng/Ban đơn vị và cá nhân trực thuộc nhằm tạo tiền đề cho 
sự phát triển bền vững của công ty trong các giai đoạn tiếp theo. 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyển dụng để phục vụ cho nhu cầu phát triển của công ty gồm cả 
nhân sự lãnh đạo cấp trung và cao cấp để nâng cao hiệu quả hoạt động.  

- Nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng làm việc cho nhân viên và kỹ năng quản lý dành cho lãnh 
đạo cấp trung thông qua hình thức đào tạo nội bộ, đào tạo chéo giữa các bộ phận. 

- Xây dựng và áp dụng chính sách đãi ngộ nhân sự tốt, cạnh tranh để giữ được nhân sự hiện tại và 
thu hút được nhân sự có chất lượng cho SHS vì mục tiêu phát triển dài hạn.  

- Duy trì và đẩy mạnh cả chất và lượng của hoạt động phân tích nhằm phục vụ cả nhu cầu nội bộ 
và khách hàng của Công ty. 

- Chuẩn hóa hình ảnh nhận diện thương hiệu SHS, hướng tới tham gia các giải thưởng do các tổ 
chức Quốc tế bình chọn nhằm định vị SHS là một trong những công ty có dịch vụ tốt nhất và công 
nghệ tốt nhất. 

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, đáp ứng các yêu cầu của công tác quản trị cũng như các quy 
định của UBCKNN. 

- Kiểm soát thường xuyên để đảm bảo các cam kết, thỏa thuận, hợp đồng, văn bản của Công ty 
được soạn thảo, ban hành, ký kết đúng pháp luật. Thực hiện tốt hoạt động báo cáo, công bố thông 
tin đúng theo các quy định. 

 

Trên đây là Báo cáo Tổng kết hoạt động 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần 
Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

Trân trọng ! 

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ N ỘI  

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

VŨ ĐỨC TI ẾN 
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CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN 
SÀI GÒN-HÀ NỘI 

_______________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________ 

 
     Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020 

 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SHS 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) quy định tại Điều lệ Công ty 

Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội (SHS); 
Căn cứ vào Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Kiểm soát; 

Căn cứ vào Kết quả hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2019 do Ban Điều hành 
lập; 

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán năm 2019 được cung cấp bởi Công ty TNHH Hãng 
Kiểm toan AASC; 

Căn cứ vào kết quả thẩm định Báo cáo tài chính do Ban Kiểm soát thực hiện; 
Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt 

động của Công ty năm 2019 trước Đại hội với các nội dung sau: 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019: 

- Trong năm 2019 nhân sự của BKS không có sự thay đổi so với năm 2018. Hiện tại 
BKS gồm 3 thành viên trong đó có một thành viên chuyên trách và hai thành viên 
kiêm nhiệm.  

- BKS đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên BKS trên các mặt 
hoạt động của Công ty. Trong năm 2019 BKS thực hiện 4 cuộc họp theo quý để thực 
hiện kiểm tra trong quý và triển khai công việc trong các quý tiếp theo. Các thành 
viên BKS đã hoàn thành trách nhiệm theo sự phân công cụ thể.  

- Trong năm 2019 BKS đã giám sát hoạt động Công ty thông qua việc kiểm tra trực 
tiếp hoặc thông qua các báo cáo của Bộ phận kiểm soát nội bộ; Trong năm 2019 
BKS thực hiện hai đợt kiểm tra  trực tiếp tại Hội sở Công ty. BKS đã kiểm tra giám 
sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ),kiểm tra giám sát tình 
thực hiện kế hoạch kinh doanh, tình hình tài chính, tỷ lệ an toàn tài chính của Công 
ty, kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của UBCK Nhà nước, các quy định 
của Pháp luật, kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, quy chế tại các Phòng ban của 
Công ty; 

- BKS đã làm việc với một số đơn vị Kiểm toán độc lập để lựa chọn và đề xuất với 
HĐQT ra quyết định phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo 
tài chính năm 2019; 
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- BKS đã thực hiện việc thẩm định và xác nhận sự khớp đúng số liệu của Báo cáo Tài 
chính năm 2019 của SHS do Ban điều hành lập và được kiểm toán bởi Công ty 
TNHH hãng kiểm toán AASC ;  

- BKS đã tham gia một số cuộc họp HĐQT, một số cuộc họp kế hoạch kinh doanh  của 
BĐH với vai trò độc lập, đưa ra các ý kiến khách quan góp phần giảm thiểu rủi ro 
trong hoạt động của Công ty; 

- Giải quyết các kiến nghị của cổ đông đối với Công ty: Trong năm 2019, BKS không 
nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% cổ 
phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, về việc quản trị điều hành 
của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. 

II.  BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019 

Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019, đồng thời với 
việc xem xét BCTC của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán 
AASC.  

BKS thống nhất với số liệu của AASC, xác nhận Báo cáo tài chính đã phản ánh trung 
thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 
31/12/2019, báo cáo kết quả kinh doanh cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ 1/1/2019 
đến 31/12/2019, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2019 đã phù hợp với 
các chuẩn mực, chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên 
quan. Trên cơ sở đó BKS kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài 
chính năm 2018 do Ban Điều hành báo cáo, số liệu cụ thể như sau: 

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2019 (DẠNG RÚT GỌN)                                     
                                Đơn vị tính: Đồng 

` CHỈ TIÊU 31/12/2019 31/12/2018 Tăng (giảm) 
2019/2018 

% 
2019/2

018 
I Tổng cộng tài sản 6,072,677,540,220  4,868,960,490,232  1,203,717,049,988  124.72  

1 
Tiền và các khoản tương 
đương tiền 

1,052,419,267,919  838,785,387,863  213,633,880,056  125.47  

2 
Các tài sản tài chính ghi 
nhận thông qua lãi lỗ 
(FVTPL) 

1,270,103,498,366  1,006,453,343,406  263,650,154,960  126.20  

3 Các khoản cho vay 1,647,839,423,627  2,051,008,965,835  
 

(403,169,542,208) 
80.34  

4 
Tài sản tài chính sắn sàng 
để bán 

300,000,000,000    300,000,000,000    

5 Các khoản phải thu 47,668,983,400  93,173,312,756   (45,504,329,356) 51.16  

6 Trả trước cho người bán 2,247,585,608  741,970,854  1,505,614,754  302.92  

7 
Phải thu các dịch vụ 
CTCK cung cấp 

2,059,380,600,595  1,152,128,250,233  907,252,350,362  
         

178.75  
8 Các khoản phải thu khác 45,021,531,845  59,862,400,297   (14,840,868,452) 75.21  

9 
Dự phòng suy giảm các 
khoản phải thu 

 
(442,060,717,262) 

 
(432,847,579,529) 

 (9,213,137,733) 102.13  
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10 Tài sản ngắn hạn khác 7,287,414,402  4,597,094,842  2,690,319,560  158.52  

11 Tài sản cố định 4,426,059,066  2,911,082,500  1,514,976,566  152.04  

12 Tài sản dài hạn khác 78,343,892,654  92,146,261,175   (13,802,368,521) 85.02  

II  Tổng cộng nguồn vốn      
6,072,677,540,220  

     
4,868,960,490,232  

        
1,203,717,049,988  124.72  

1 Nợ ngắn hạn 3,374,023,210,957  1,271,429,315,273  2,102,593,895,684  265.37  

2 Nợ dài hạn 6,318,578,081  1,732,216,786,713  
 

(1,725,898,208,63
2) 

0.36  

3 Vốn chủ sở hữu 2,692,335,751,182  1,865,314,388,246  827,021,362,936  144.34  

 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 
 

Đơn vị tính: Đồng 

S
T
T 

CHỈ TIÊU 
THỰC HIỆN 

NĂM 2018 
(ĐỒNG) 

KẾ HOẠCH 
NĂM 2019 
(ĐỒNG) 

THỰC HIỆN 
NĂM 2019 
(ĐỒNG) 

HTK
H 

(%) 

2019/2
018 
(%) 

I Doanh thu hoạt động  1,243,592,620,311  1,286,607,000,000  1,067,385,014,657  82.96  85.83  

II 
Chi phí họat động 
KD 

581,125,941,487  544,058,180,000  459,790,406,862  84.51  79.12  

III 
Doanh thu hoạt động 
tài chính 

3,247,133,001  3,500,000,000  3,115,765,920  89.02  95.95  

I
V 

Chi phí hoạt động 
tài chính 

202,726,366,390  263,668,000,000  234,008,189,485  88.75  115.43  

V Chi phí bán hàng           

V
I 

Chi phí quản lý 
Công ty Chứng 
khoán 

53,102,391,889  62,537,364,400  66,611,003,094  
106.5

1  
125.44  

V
II Kết quả hoạt động 

409,885,053,546  419,843,455,600  310,091,181,136  73.86  75.65  

V
III 

Thu nhập khác và 
chi phí khác 

802,780,525  500,000,000  1,947,818,998    242.63  

I
X 

Tổng lợi nhuận kế 
toán trước thuế 

410,687,834,071  420,343,455,600  312,039,000,134  74.23  75.98  

X Chi phí thuế TNDN 52,606,911,247  74,735,256,564  57,400,731,698  76.81  109.11  
X
I 

Lợi nhuận kế toán 
sau thuế TNDN 

358,080,922,824  345,608,199,036  254,638,268,436  73.68  71.11  

X
III 

Thu nhập thuần trên 
cổ phiếu phổ thông 

2,746    1,359    49.49  
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CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN 

(Thực hiện so với KHKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019) 

Đơn vị tính: đồng 

ST
T 

Các chỉ tiêu 
chủ yếu TH năm 2018 KH 2019 TH năm 2019 

% 
HTK

H 

2019/
2018 
(%) 

1 Tổng doanh thu 1,247,910,709,064  1,290,613,000,000  1,072,455,099,577  83.10  85.94  

2 Tổng chi phí 837,222,874,993  870,269,544,400  760,416,099,443  87.38  90.83  

3 
Lợi nhuận sau 
thuế 

358,080,922,824  345,608,199,036  254,638,268,436  73.68  71.11  

4 
Lợi nhuận sau 
thuế/DT (ROS) 
(%) 

28.69  26.78  23.74  88.67  82.75  

5 
Lợi nhuận sau 
thuế/TTS 
(ROA) (%) 

7.35    4.19    57.02  

6 
Lợi nhuận sau 
thuế/VCSH 
(ROE) 

19.20    9.46    49.27  

7 
Lãi cơ bản trên 
cổ phiếu 

2,746    1,359    49.49  

 

Đánh giá: 
1. Về doanh thu: Thực hiện năm 2019 đạt 1072,4 tỷ  đồng bằng 83,1% so với kế hoạch 

năm 2019 và bằng 85,94% với thực hiện năm 2018. Chủ yếu do 
- Doanh thu môi giới đạt 128,0 tỷ đồng bằng 56,86% với kế hoạch năm 2019 

bằng 52,09% so với thực hiện năm 2018.  
- Doanh thu đầu tư đạt 325,3 tỷ đồng bằng 61,04% so với kế hoạch năm 2019, 

bằng 67,13% so với thực hiện năm 2018. 
- Thu lãi các dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư đạt 425,5 đồng bằng 109,19% so với kế 

hoạch năm 2019, bằng 113,43% so voi thực hiện năm 2018. 
2. Tổng chi phí năm 2019 là 760,4 tỷ đồng bằng 87,38% kế hoạch năm 2019 bằng 

90,83% so với  năm 2018 chủ yếu do: 
- Chi phí hoạt động môi giới là 112,2 tỷ đồng bằng 67,36% so với KH năm 2019 

và bằng 63,51% so với năm 2018. 
- Hoạt động tự doanh ghi nhận lỗ 66,5 tỷ đồng bằng 45,01 % so với KH năm 

2019 và bằng 44,84% so với năm 2018. 
- Chi phí trả lãi vay là 230 tỷ đồng bằng 87,26% so với KH năm 2019 và bằng 

113,49% so với thực hiện năm 2018. 
3. Về lợi nhuận sau thuế: Năm 2019 đạt 254,63 tỷ đồng bằng 73,68 % kế hoạch năm 

2019 và bằng 71,11% so với thực hiện năm 2018 .Tốc độ tăng doanh thu còn thấp 
hơn tốc độ tăng của chi phí.                                                                            

III.  KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH  

Qua công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban 
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Điều hành đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng với luật Doanh 
nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể: 

Hoạt động của HĐQT:  

- Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức họp 9 lần thông qua hình thức tập trung và lấy ý 
kiến bằng văn bản liên quan đến vấn đề trọng yếu của Công ty như: Thông qua kế 
hoạch SXKD quý và 6 tháng, năm; Họp để phân công các mảng công việc cho từng 
thành viên HĐQT; họp đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 xây 
dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020; Họp để thông qua các phương án phát hành 
trái phiếu; Họp thông qua phương án tăng vốn điều lệ , huy động vốn và sử dụng vốn 
hiệu quả, phương án đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu; Họp bàn về quản trị rủi ro trong 
hoạt động kinh doanh của Công ty …. 

- HĐQT đã ban hành 2 nghị quyết, 36 Quyết định và phê duyệt 40 Tờ trình của Ban 
Tổng Giám đốc liên quan đến hoạt động của Công ty như: Quyết định thành lập Ban 
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; Quyết định thay đổi thành viên HĐQT, 
miễn nhiệm thành viên HĐQT; Quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm Giám đốc Chi 
nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài; Quyết 
định giao dịch giữa SHS và SHB; Quyết định xử lý cổ phần còn dư; Quyết định xử lý 
hồ sơ cổ đông; Quyết định chi trả cổ tức năm 2018; Quyết định chi thù lao cho 
HĐQT và BKS Quyết định về vay vốn ngân hàng, đầu tư trái phiếu; Quyết định mua 
sắm tài sản và công cụ cho Hội sở; Quyết định về chế độ bảo hiểm cho CBNV; 
Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân xuất sắc…… 

- Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo thường xuyên Ban Lãnh đạo Công ty về các vấn đề 
liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty, đưa ra chủ trương, 
quyết sách kịp thời phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty. 

- Hoạt động Môi giới, dịch vụ tài chính, nguồn vốn và đầu tư luôn được chú trọng, tiếp 
tục giữ vững mục tiêu đưa SHS trở thành một trong những công ty Chứng khoán 
hàng đầu. 
Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:  

- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh với tinh thần trách nhiệm 
cao theo đúng quy định tại Điều lệ SHS, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị 
quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. 

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiên thường xuyên các cuộc họp giao ban định kỳ với 
các lãnh đạo Phòng ban và Chi nhánh để đánh giá hoạt động kinh doanh trong kỳ và 
triển khai các hoạt động kinh doanh tiếp theo. 

- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT và thành 
viên HĐQT để thực hiện nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết ĐHĐCĐ. 

- Công tác quản trị rủi ro trong hoạt động môi giới và dịch vụ tài chính năm 2019 luôn 
được chú trọng nên đã giảm thiểu được rủi ro cho Công ty. 
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- Ban Tổng Giám đốc đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Từng 
thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng theo nhiệm vụ được phân 
công.  

Tất cả các hoạt động của Công ty đều phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, 
việc công bố thông tin được thực hiện kịp thời, minh bạch. BKS không thấy điều gì bất 
thường trong quản trị điều hành SHS của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ 
quản lý Công ty.  

IV.  ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN ĐH  

Trong năm 2019, BKS đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định 
của HĐQT và Tổng Giám đốc theo đúng diễn biến hoạt động của Công ty. BKS đã duy 
trì được mối quan hệ công tác, sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và 
cán bộ nhân viên trong Công ty, được tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt công tác kiểm 
tra, kiểm soát.   

BKS đã tham dự các phiên họp của HĐQT, tham dự một số phiên họp giao ban của 
Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch kinh 
doanh, tham dự Hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh 6 tháng, tổng kết năm 
của Công ty. 

V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020 CỦA BKS   

Để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo đúng quy định của Luật 
Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đề ra kế 
hoạch công việc trong năm 2020 như sau: 

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản trị của HĐQT, 
Ban Điều hành công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính tuân thủ, tính trung thực 
và cẩn trọng trong quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, 
tài sản … của Công ty; 

- Xem xét kế hoạch, báo cáo của Công ty về: Tình hình tài chính, tình hình kinh 
doanh, tỷ lệ an toàn tài chính, các giải pháp thực hiện, công tác quản lý về tổ chức, 
lao động, tiền lương, tiền thưởng, các chế độ khác liên quan người lao động trong 
Công ty; 

- Định kỳ hàng quý kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công 
ty, thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng và hàng quý của Công ty. 

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Điều hành và các 
phòng ban trong công ty. 

- Tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tham dự đầy 
đủ các Hội nghị, hội thảo chuyên ngành có liên quan đến công tác Kiểm soát. 

- BKS duy trì họp định kỳ hàng quý để sơ kết công tác của quý và đề ra phương hướng 
công tác quý tới của BKS. 
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VI.  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

Kết luận : 

- Năm 2019 trong bối cảnh thị trường kém thuận lợi thanh khoản sụt giảm mạnh và 
chịu áp lực cạnh tranh gay gắt từ phía các công ty chứng khoán khác đặc biệt các 
công ty có vốn ngoại. hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục có lãi. Lợi nhuận 
sau thuế đạt 254,6 tỷ đồng bằng 73,68% so với kế hoạch do ĐHĐCĐ thông qua. Qua 
đó thể hiện sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT, sự cố gắng nỗ lực của Ban Giám 
đốc và tập thể nhân viên SHS. 

- Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn  điều lệ từ 1053 tỷ đồng lên 2072 tỷ đồng giúp 
SHS cơ cấu lại nguồn vốn, hoạt động lành mạnh hơn;  

Kiến nghị 
- Công ty cần xây dựng cơ chế giao khoán doanh thu và đánh giá kết quả kinh doanh 

đối với từng nhân viên Phòng đầu tư; cần nghiên cứu và đề xuất các kênh đầu tư mới 
để hiệu quả hoạt động tốt hơn. 

- Công ty tiếp tục chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ đối với từng sản phẩm, tập trung 
nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm mới, đi đầu thị trường, đáp ứng yêu cầu của 
nhà đầu tư. 

- Công ty tiếp tục và duy trì tốt công tác quản trị rủi ro trong hoạt động Môi giới, Đầu 
tư và Dịch vụ Tài chính đáp ứng qui mô hoạt động ngày càng tăng trưởng và mở 
rộng.  

- Đối với nợ xấu đã được trích lập dự phòng đề nghị Công ty vẫn tiếp tục nghiên cứu, 
theo dõi sát sao để có biện pháp thu hồi nợ cho Công ty trong thời gian nhanh nhất.  

- Cần xây dựng và triển khai sản phẩm chứng khoán phái sinh để tăng tính cạnh tranh 
trên thị trường hứng khoán. 

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đối với 
hoạt động kinh doanh của Công ty, BKS xin cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được 
sự hợp tác của HĐQT, BĐH, các phòng ban chức năng trong Công ty tạo mọi điều kiện 
tốt nhất, phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để BKS hoàn thành nhiệm vụ.  

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. 

Trân trọng cảm ơn. 

                                                                                

 TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHẠM THỊ BÍCH HỒNG 



CONGTYCP CHUNG KHoANzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
sAl GON - HA NQI

CQNG HoA xA HQI cnu NGHiA VI:E:TNAM
DQcI~p - TV do - Hanh phuc

S6:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOI-2020/TTr-HDQT Hit N(Ji,ngay24 thdng 6 nam 2020

TO TRINH
(y/v: Thong qua Quy~t djnh thay d8i Thanh vien HDQT)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kinh giri: D~I HOI DONG CO DONG

Ngay 07111/2019, Thanh vien H9i d6ng Quan tri Cong ty CP Chung khoan Sai Gon

- Ha N9i Mai Anh Chinh da co don xin thoi giu chirc vu Thanh vien HDQT.

Can cir th~rn quyen duoc phap luat va Di~u I~ Cong ty cho phep, can cir Don xin

thoi giu chirc vu Thanh vien HDQT cua ong Mai Anh Chinh, H9i d6ng Quan tri da hop

thong nhat thong qua va ban hanh cac Quyet dinh:

_ Quyet dinh s6 32-2019IQD-HDQT ngay 14/11/2019 v~ viec thoi giit chirc vu

Thanh vien HDQT d6i voi ong Mai Anh Chinh thea nguyen vong ca nhan cua

ong Chinh k~ illngay 15111/2019;
_ Quyet dinh s6 01-2020IQD-HDQT ngay 03/01/2020 b6 nhiem ba Nguyen Dieu

Trinh thay th8 giu chirc vu Thanh vien H9i d6ng QUlin tri SHS trong thai gian

con lai cua nhi~rn kY 2017-2022 k~ til ngay 03/0112020.

Ly Iich trich ngang ba Nguyen Di~u Trinh va QuySt dinh b6 nhi~rn duqc dinh

kern thea Ta trinh nay.

H9i d6ng Quan tri kinh trinh Dl;lih9i d6ng C6 dong thong qua cac QuySt dinh

cua HDQT v~ vi~c thay d6i Thanh vien H9i d6ng Quan tri nay.

Tran trQng cam on!



CONGTYCPCHUNGKHOANzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
sAl GON - HA NQI

CQNG HoA xA HQI cnu NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - T1}'do - Hanh phuc

S6: 02-2020ITTr-HBQTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ha N(ji, ngay24 thdng 6 nam 2020

TO TRINH
(V/v: Phan phai 1{1inhu~n niim2019va trich l~p cdc quj)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kinh gii'i: D~I HOI DONG CO DONG

Can CUo DiJu l¢ Cong ty CP Chung khodnSid Gon - Ha N9i duac Dai h9i d6ngc6
dong thong qua vaco hieu luc ki tit ngay2610412019;

Can CUo kit qua hoat d9ng kinh doanh nam2019 cua Cong ty dfi duoc kidm todn boi

Cong ty TNHH Hfing kiim toan AASC,

H9i d6ng Quan tri kinh trinh Dai h9i d6ng c6 dong xem xet va thong qua Phuong an

phan phoi loi nhuan nam 2019 va trich l~p cac quy nhu sau:

D07l vi tinh: VND

STT Chi tieu Nam2019
" ".

1 Loi nhuan truce thu~ nam 2019 312,039,000,134

2 Thu~ Thu nh~p doanh nghiep phai nQPnam 2019 57,400,731,698

3 LQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p nam 2019 254,638,268,436

3.1 Loi nhuan sau thu~ chua tlurc hi~n (39,332,045,625)

3.2 Loi nhuan sau thu~ da thuc hi~n 293,970,314,061

4 Trich l~p cac quy nam 2019 44,397,031,406

4.1 Tnch l~p Quy D\Ttrfr b6 sung Vfm di8u 1~5% LNST 14,698,515,703

4.2 Trich l~p Quy D\Tphong Utichinh va nii ro nghi~p \'\15% LNST 14,698,515,703

4.3 Trich l~p Quy khen thu6ng 5,000,000,000

4.4 Trich l~p Quy phuc lqi 10,000,000,000

5 LQi nhu~n con l~i nam 2019 sau khi trich l~p cac Quy «5)=(3.2)-(4» 249,573,282,655

6 Lqi nhu~n da th\Tchi~n gifr l~i cac nam tru6c 46,580,388,899

7 T6ng lQi nhu~n giii' l~i sau khi trich l~p cac quy «7)=(5)+(6» 296,153,671,554

8
Tra co tuc nam 2019 bang tien m~t 1)' l~ 12%

248,721,841,200
tuang duang 1.200d/c6 phi~u

9 LQi nhu~n giii' l~i sau khi tra c6 tlfc nam 2019 «9)=(7)-(8» 47,431,830,354

Ghi chu:

Sa lUQ'llgc6 phi~u luu hanh: 207.268.201 c6 phi~u

- van diSu l~ mai sau dqt phat hanh nam 2018: 2.072.682.010.000 d6ng j>2--



- Vi~c chi a c6 nrc bang ti€n m~t duoc thuc hien sau khi DHDCE> SHS thong qua

va SHS hoan t5.t cac thu tuc thea quy dinh phap lu~t c6 lien quan.

Kinh d€ ngh~ Dai hoi d6ng c6 dong thong qua phuong an Phan ph6i 19i nhuan

nam 2019 va trich l~p cac quy neu tren va uy quyen cho Hoi d6ng Quan tri trien

khai thuc hien thea quy dinh Phap luat, Nghi quyet DHDCD va Dieu l~ Cong ty.

Kinh trinh Dai hoi d6ng c6 dong xem xet va quyet dinh,

Tran trong cam an!



CONGTYCPCHUNGKHOAN
sAl GON - HA NOI

S6: 03-2020fITr-HDQT

CQNG HOA xA HQI can NGHiA VI.¢T NAM
Doc Hlp- Ttl do - Hanh phuczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANoi. ngayzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA24 thong 6 nam 2020

TO TRINH
(V/v: Quy thu lao HDQT va BKS nam 2020)

Kinh girl: D41 HQI DONG CO DONG

A. Bao cao v~vi~c chi thu lao nam 2019

HQid6ng Quan tri bao cao Dai hQid6ng c6 dong v~ viec chi thu lao nam 2019 cho OOQT

va Ban Ki6m soat nhu sau:

Co d.u OOQT va Ban Ki6m scat g6m: 05 (nam) TV OOQT, 03 (ba) TV BKS;

Thu lao OOQT dll chi:
Thu lao BKS dll chi:

1.5% tY LNST nam 2018
khong thfip han 4.6 tY d6ng;

3.038.888.869 d6ng;

nhungQuy thu lao nam 2019 duoc DOOCD phe duyet:

T6ng chi:
B. K~ hoach chi thu lao nam 2020

- Can cUoCClcdu HDQTva BKS nhiemkY 2017-2022 QU9'CDHDCD phe chudn;

_ Can CUoKi hoach kinh doanh nam 2020cua Congty CP Chung khodn Sai Gon -Ha

1.366.507.075 d6ng;

4.405.395.944 d6ng;

N9i;

- Can cUoyeu cdu v€ cong tac quem tri va gidm sat cac hoat Q9ng kinh doanh trong ndm

2020,

HQi dAng Quan tr] d~ ngh] D,i hQidAng c6 dong phe chu§n:

• Quy thli lao cho HQid6ng qu{mtri va Ban Ki6m soat nam 2020 khong thay d6i so

vai Quy cua nam 2019 la 1,5% tren IQ'inhu~n sau thu~ va khong thfip han 4,6 tY
d6ng.

• Milc phan b6 C\1 th6 cho timg Thanh vien se giao cho HQid6ng Quful tri quy~t dinh

phli hgp vai k~t qua Kinh doanh nam 2020 cua Cong ty.

Kinh trinh D~i hQixem xet thong qua.

Tran tr9ng cam an!



CONGTYCPCHUNGKHOANzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
sAl GON - HA NQI

CQNG HOA xA HQI cnu NGHiA VI.E:TNAM
DQc l,p - T1}'do - H~Dh phuc

S6:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA04-2020/TIr-HDQT Ha N(ji, ngay24 thdng 6 nam 2020

TO TRINH
(V/v: Phuong an ll}'ll ChQDCODgty ki~m toan Dam 2020)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kinh gm: D~ HOI DONG CO DONG

Thtrc hien muc tieu nang cao tinh chuyen nghiep trong cong tac quan tri di~u hanh,

tinh cong khai minh bach trong cac hoat dong kinh doanh cua Cong ty C6 ph§.nChung

khoan Sai Gon - Ha NQi, HQi d6ng Quan tri Cong ty kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong

thong qua phuong an Iva chon Cong ty kiem toan dQcl~p thuc hien viec kiem toan nam

tai chinh 2020 nhu sau:

1. Dai hQi d6ng c6 dong uy quyen cho HQi d6ng quan tri va HQi d6ng quan tri uy
quyen lai cho Chu tich HDQT, cac Thanh vien HQid6ng Quan tri lam viec thea che

dQthuong tnrc quyet dinh viec Iva chon cong ty kiem toan dQCl~p tren co so d~

xuat cua Ban Ki~m soat d~ thvc hi~n vi~c ki~m toan nam tai chinh 2020 trong thai

h~n thea quy dinh cua Phap lu~t.

2. Cong ty ki~m toan duqc Iva ch9n phfli n&mtrong danh sach cac Cong ty ki~m toan
dQcl~p du di~u ki~n ki~m toan cac Cong ty chUng khoan va doanh nghi~p niem y~t

nam 2020 duqc Uy ban ChUngkhoan Nha nu6c chdp thu~n.

3. Ban Ki~m soat SHS giam sat qua trinh don vi ki~m toan dQCl~p thvc hi~n vi~c ki~m

toan va soat xet cac Bao cao tai chinh cua SHS, tuan thu cac quy dinh phap lu~t.

Kinh trinh D~i hQixem xet thong qua.

Tran tr9ng cam on!



CONGTYCPCHUNGKHOAN
sAl GON - HA NOI

S6:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA05-2020/TTr-HDQT

CONG HoAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAxA HOI CHU NGHiA VI:E:TNAM
DQcl~p - Tu do - Hanh phuczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ha N9i, ngay 24 (hang6 nam 2020

TO TRINH
(V/v: Sua dbi Di~u I~va Quy ch~ NQi bQv~ Quan tr] Cong ty)

Kinh gil'i: D~I HQI DONG CO DONG

Ngay 2611112019, Quoc hQi mroc CHXHCN Vi~t Nam da ban hanh Lu~t Chung khoan s6
54/2019/QH14 ngay 26/11/2019 c6 hieu Iuc thi hanh tu ngay 011 011 2021. Luat Chirng khoan
s6 70/20061QHli va Luat s6 62/20101 h~t hieu hrc k~ illngay Lu~t nay c6 hieu luc thi hanh.

Dua tren cac di~u khoan cua Lu~t quy dinh, Di~u l~ cua SHS va Quy ch~ Quan tri nQi bQ
nhat thi~t phai diroc sua d6i, b6 sung mQt s6 di~u khoan voi muc tieu:

Phu hQ'Pvoi cac quy dinh cua Luat, thirc t~ hoat dQng cua doanh nghiep giai doan 2021 tro
di;

- Bao v~ quyen loi cua d6ng thai C6 dong, Nha DAutu, d6i tac va Doanh nghi~p;

- Nang cao trach nhi~m cong ty, tang cui.'Yngtinh minh b~ch, Hnh tuan thu phap lu~t, an toan
tai chinh va quan tri rui ro trong tfit ca ho~t dQng quan tri, di~u hanh va nghi~p V\l;

Xay d\l'llg hoan thi~n Di~u l~ va M th6ng Quy ch~ nQibQ SHS chufin m\l'c dung phap lu~t,
phu hQ'Pv&ith\l'c t~ ho~t dQng, t~o moi trui.'Yngphap ly cho S\l'phlit tri~n 6n dinh, b~n vilng,
minh b~ch cua Cong ty, dap (mg yeu cAu hQi nh~p, phat tri~n cua SHS trong M th6ng tai
chinh, thi trui.'Yngch(mg khoan.

T6m luQ'cmQt s6 vfin d~ cua Di~u l~ SHS, Quy ch~ NQi bQ v~ Quan tri Cong ty cAn sua
d6i, b6 sung dUQ'cgui kern t~i Ph\ll\lc van ban nay.

Tuy nhien vi~c xay d\l'llg,hoan thi~n Di~u l~, Quy ch~ thea Lu~t Ch(mg khoan 2019 con
ph\! thuQc vao nQidung cac Thong tu, Di~u 1~mfiu huang dfin C\!th~, d\l'ki~n vao thang 9/2020.

Tren ca sa nQi dun~ cac Thong tu, Quy dinh, Di~u,1~mfiu huan~ dfin thi ha?h Lu~t Ch(mg
khoan 2019, SHS se tiep t\lCxay d\l'llg, hoan thi~n Dieu l~, Quy che Cong ty de dam bao hi~u
l\l'c thi hanh tu 01101/2021 ho~c thai gian phU hQ'Ptheo quy diM phap lu~t.

HDQT kinh trinh D~i hQi dang c6 dong xem xet chfip thu~n vi~c sua d6i, b6 sung Di~u l~
nhu sau:

1. PM chufin DHDCD uy quy~n cho HQi dang Quan tri, cac Oy ban thuQc HDQT s01;lnthao,

xay d\l'llg va hoan thi~n Di~u l~ Cong ty, Quy ch~ Quan tri NQi bQ Cong ty tuan thu cac

quy dinh t~i Lu~t Ch(mg khoan 2019, cac van ban huang dfin thi hanh.

2. PM chufin DHDCD uy quy~n cho HQi dang Quan trt quy~t dinh thai gian ap d\lng Di~u

l~, Quy ch~ Quan tri nQi bQ sua d6i, b6 sung thea quy dinh cua Phap lu~t.p--



3. HQi d6ng Quan tri chiu trach nhiem cong b6 thong tin thee quy dinh phap lu~t v~ CBTT

cho toan th8 ce dong, Nha DAu tu, CQQLNN toan van nQi dung cac van ban sua d6i;

bao cao Dai hQi d6ngzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcl> dong tai phien hQPthirong nien gAnnhat v~ viec sua d6i Di~u

l~, Quy ch6 Quan tri nQi bQ SHS.

Kinh trinh Dai hQixem xet thong qua.

Tran trong cam on!
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