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LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Những sự kiện quan trọng:
a. Việc thành lập:
Ø Sở quản lý và phân phối điện Phú Khánh được thành lập theo quyết định số 3799 
QĐ/TCCB ngày 14/4/1976 của Bộ điện và than.Từ tháng 4/1976 đến 1981: Sở Quản 
lý và Phân phối điện Phú Khánh trực thuộc Công ty Điện lực Miền Trung - Bộ Điện và 
Than.
Ø Từ năm 1981 đến tháng 10/1989: đổi tên thành  Sở Điện lực Phú Khánh trực thuộc 
Công ty Điện Lực 3 - Bộ Năng lượng.
Ø Từ tháng 10/1989 đến tháng 6/1993: đổi tên thành Sở Điện lực Khánh Hòa trực 
thuộc Công ty Điện lực 3 – Bộ Năng lượng (do tách hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa).
Ø Ngày 08/03/1996 đổi tên thành Điện Lực Khánh Hoà, trực thuộc Công ty Điện lực 3 
-  Tổng Công ty Điện Lực Việt  Nam theo Quyết định số 261/ĐVN/TCCB-LĐ của 
Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam.
b. Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:
Ø Ngày 06/12/2004, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ra Quyết định số 161/2004/QĐ-BCN 
về việc chuyển Điện lực Khánh Hoà thành Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà.
Ø Ngày 01/07/2005 Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hoà chính thức đi vào hoạt 
động với số vốn điều lệ là 163.221.000.000 đồng, trong đó Nhà nước  nắm giữ 51% 
tương đương 83.242.800.000 đồng.
c. Niêm yết:
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Ø Ngày 12/7/2005 Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội có quyết định số 
06/QĐ-TTGDCKHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần 
Điện lực Khánh Hòa.
Ø Ngày 08/12/2006 Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp giấy phép niêm yết số 
107/UBCK-GPNY cho cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Trung Tâm Giao dịch 
Chứng Khoán TPHCM, ngày 27/12/2006 cổ phiếu KHP của Công ty chính thức giao 
dịch tại Trung tâm GDCK TPHCM.
Ø Ngày  05/09/2007 phát hành thêm và niêm yết bổ sung 1.086.986 cổ phiếu nhằm 
tăng vốn điều lệ từ nguồn thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2006 được miễn và chia cổ 
tức đợt 3 năm 2006: 10.869.860.000 đồng. Vốn điều lệ: 174.090.860.000 đồng, trong 
đó Nhà nước nắm giữ 51% tương đương 88.792.320.000 đồng.
2. Quá trình phát triển:
a. Ngành nghề kinh doanh:
- Sản xuất và kinh doanh điện năng; Xây dựng, lắp đặt, quản lý, vận hành và sửa chữa 
các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện nhỏ, các nhà máy điện diesel, máy phát điện diesel;
- Quản lý, vận hành lưới điện phân phối có cấp điện áp đến 110 kV;
- Tư vấn lập dự án đầu tư, quản lý dự án nhà máy nhiệt điện nhỏ, đường dây và trạm 
biến áp có cấp điện áp đến 110 kV và các công trình viễn thông;
- Xây lắp các công trình điện, lưới và trạm điện có cấp điện áp đến 110 kV, các công 
trình viễn thông công cộng, công trình công nghiệp và dân dụng;
- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bê tông ly tâm;
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị điện; kinh doanh thiết bị viễn thông; kinh 
doanh thương mại, dịch vụ khách sạn, thiết bị và phần mềm máy vi tính, bất động sản. 
Đại lý các dịch vụ viễn thông công cộng.Vận chuyển hàng hoá;
- Thiết kế điện công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện áp dưới 110 kV cấp 2, 
nhà máy điện cấp 4; Thí nghiệm điện;
- Kinh doanh các dịch vụ: viễn thông công cộng và Internet, truyền thông, quảng cáo; 
cho thuê văn phòng;
- Hoạt động tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm;
b. Tình hình hoạt động: 

Từ sau khi cổ phần hoá, Công ty đã tăng cường củng cố cơ cấu tổ chức và cải 
tiến phương pháp quản lý, sắp xếp gọn nhẹ bộ máy đảm bảo hiệu quả cao trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh. Ngoài lĩnh vực kinh doanh điện năng,  Công ty mở rộng sản 
xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực khác như đại lý kinh doanh viễn thông công cộng, 
kinh doanh vật tư thiết bị điện, tư vấn và thi công xây lắp các công trình điện, góp vốn 
thành lập các công ty cổ phần đầu tư thuỷ điện nhỏ, chế tạo thiết bị điện, sản xuất sản 
phẩm bê tông ly tâm dự ứng lực, bất động sản, chứng khoán,…

Kết quả kinh doanh của Công ty luôn tăng trưởng, vượt mức kế hoạch lợi nhuận 
Đại hội cổ đông giao, tình hình hoạt động của Công ty ổn định và có chiều hướng phát 
triển tốt.
3. Định hướng phát triển: 
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a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 
- Cung cấp điện ổn định, đầy đủ cho nhu cầu khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 
Công ty quản lý. Tăng cường công tác phát triển khách hàng, cải tạo và phát triển lưới 
điện, phấn đấu giảm tổn thất điện năng, mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ 
khách hàng sử dụng điện nhằm tăng cao doanh thu và lợi nhuận cho Công ty một cách 
bền vững.
- Xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả ở các lĩnh vực tiềm năng như kinh doanh 
dịch vụ điện, viễn thông công cộng, sử dụng có hiệu quả lợi thế về vốn và vị trí địa lý 
các mặt bằng Công ty đang quản lý trong hoạt động về tài chính và bất động sản.
- Mở rộng liên doanh đầu tư chiến lược vào các ngành nghề mới như sản xuất thiết bị 
điện, đầu tư xây dựng thuỷ điện nhỏ …
b. Chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn:
- Giai đoạn 2009 - 2010: tập trung cải tạo lưới điện để nâng cao năng lực cấp điện và 
giảm tổn thất điện năng một cách bền vững, xây dựng và  tìm kiếm các nguồn vốn đầu 
tư ưu đãi cho các dự án điện các khu kinh tế trọng điểm của Tỉnh Khánh Hoà. Phát 
huy hiệu quả các ngành nghề đang kinh doanh, đảm bảo ổn định mức lợi nhuận cho 
công ty. Củng cố nội lực để chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh của Công ty sau khi 
nền kinh tế hồi phục và phát triển.
- Giai đoạn 2011 - 2015: Dự báo sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh Khánh Hòa sẽ 
đạt gần 2 tỷ kWh, tăng trưởng ổn định ở mức 15%-20%. Trên cơ sở này, Công ty sẽ 
tập trung đầu tư phát triển lưới điện để cấp điện cho các khách hàng trọng điểm (khu 
công nghiệp, khu du lịch, khu kinh tế trọng điểm,…), chủ động trong việc xây dựng 
phương án giá mua bán điện  khi thị trường điện hình thành. Tham gia đầu tư kinh 
doanh trên các lĩnh vực tiềm năng và lợi thế của Công ty như: đầu tư và khai thác 
nguồn thuỷ điện nhỏ, sản xuất và kinh doanh thiết bị điện, bất động sản, du lịch, công 
nghệ thông tin, sản phẩm bê tông ly tâm dự ứng lực …
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2008:
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa hiện là Công ty phân phối kinh doanh điện 

đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện cổ 
phần hóa. 

Trong năm 2008, hoạt động điều hành của bộ máy lãnh đạo và quản lý Công ty 
tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông, tích cực cải tiến phương pháp quản lý, sắp xếp bộ máy tổ chức gọn 
nhẹ, bố trí cán bộ quản lý phù hợp với khả năng, chú trọng công tác đào tạo và nâng 
cao chất lượng đội ngũ lao động nhờ đó đã đem lại hiệu quả cao trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh và đạt được các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra. Nhận thức của 
đội ngũ CBCNV Công ty đã có những chuyển biến tích cực, ý thức của người lao động 
được nâng lên, tư tưởng ổn định và  tin tưởng vào sự hoạt động và phát triển của Công 
ty.

HĐQT Công ty thường xuyên họp định kỳ mỗi quý một lần, đều có mời thành 
viên Ban kiểm soát tham dự, giữa hai kỳ họp còn lấy ý kiến bằng văn bản. Trong năm 
đã ban hành 56 Nghị quyết và giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai 
thực hiện các chủ trương điều hành của HĐQT đối  với Công ty.  Do có Chủ tịch 
HĐQT chuyên trách nên công tác giám sát điều hành của HĐQT đối với hoạt động của 
Ban Tổng Giám Đốc Công ty sâu sát và tham gia các ý kiến đóng góp vào công tác 
lãnh đạo điều hành của Ban Tổng Giám Đốc kịp thời, hiệu quả hơn. 

Trong năm 2008, tốc độ tăng trưởng điện năng của tỉnh Khánh Hòa đạt khoảng 
7%, cao hơn so với năm 2007 (5,5%). Tuy nhiên, so với các giai đoạn trước đây, tốc 
độ tăng trưởng điện năng đạt thấp (bình quân giai đoạn 1996-2000 tăng 13,47%/ năm; 
bình quân giai đoạn 2001-2005: 9%). Tỷ trọng các ngành nghề trong cơ cấu phụ tải 
cũng có thay đổi đáng kể.  Công ty đã thực hiện việc tiếp nhận và quản lý vận hành 
toàn bộ đường dây và trạm biến áp 110kV Khánh Hòa làm tăng đáng kể năng lực sản 
xuất và tài sản của Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh điện của 
Công ty trong thời gian đến.

Với những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, ổn định và luôn 
đem lại lợi nhuận của Công ty trong các năm qua. Đồng thời là một công ty cổ phần 
niêm yết trên sàn chứng khoán HoSE, luôn tuân thủ đúng các quy định về tính minh 
bạch trong các báo cáo tài chính, công bố thông tin kịp thời. Ngày 19/10/2008, Công 
ty đã vinh dự được nhận giải thưởng “Thương hiệu chứng khoán uy tín” và “Công 
ty cổ phần hàng đầu”. Năm 2008, Công ty đoạt giải  “Cúp vàng doanh nghiệp hội  
nhập và phát triển lần 2”.
2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2008 :

CHỈ TIÊU Đvt Kế hoạch Thực hiện % hoàn 
thành

so với 
năm 2007

1. Điện mua và điện phát Tr.kWh 966,513 940,223 97,28 108,5%

1.1 Điện phát Tr.kWh 0,780 0,268
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1.2 Điện mua tr.kWh 965.733 939,955 97,33 108,75%

2. Điện thương phẩm (điện bán) tr.kWh 897,890 873,402 97,27 107%

3. Tỷ lệ tổn thất điện năng (*) % 7,10 6,93 -0,17 +1,16

6. Giá bán điện bình quân đ/kWh 892,63 897,68 +5,05 +12,05

7. Doanh thu bán điện (chưa có 
VAT& kể cả CSPK) Tỷ đồng 801,483 786,711 98,16 108,83

8. Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 32,239 52,550 163,00 113,28

9. Thuế TNDN Tỷ đồng 9,027 18,698 207,13 143,64

10. Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 23.212 33,852 145,84 101,44

Ghi chú: 
(*) Tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2008 tính cả tổn thất lưới điện 110kV Khánh Hòa tiếp 
nhận (Tổn thất điện năng của lưới điện 110kV là 1,47%). 
3. Những thay đổi chủ yếu trong năm : 

Trong năm 2008, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2008, Công 
ty đã tiến hành xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 350 tỷ 
đồng để tài trợ cho việc chi trả tài sản lưới điện 110kV Khánh Hòa tiếp nhận. Tuy 
nhiên, do sự giảm sút đáng kể của thị trường chứng khoán nên kế hoạch tăng vốn điều 
lệ của Công ty chưa thực hiện được.

Trong năm 2007, Công ty đã góp vốn với Công ty Tuấn Ân thành lập Công ty 
cổ phần Tuấn Ân Khánh Hoà với số tiền là 3,15 tỷ đồng, chiếm 45% vốn điều lệ Công 
ty. Sau 1 năm đi vào hoạt động, bước đầu Công ty này có lãi nhưng do quá trình triển 
khai hoạt động SXKD của công ty này không đạt mục tiêu chung mà hai bên đã đặt ra, 
do đó HĐQT Công ty đã quyết định thu hồi vốn đã góp. Đến tháng 12/2008 công ty đã 
thu hồi đủ vốn và lãi trong quá trình sản xuất kinh doanh. Hiện nay Công ty đã thành 
lập cửa hàng kinh doanh vật tư thiết bị điện để phục vụ cho nhu cầu SXKD của Công 
ty cũng như cung cấp vật tư thiết bị điện cho khách hàng.

Trong năm 2008, Công ty đã tham gia góp vốn thành lập các công ty cổ phần hoạt 
động trong lĩnh vực sản xuất như sau:

 Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa:
Nhằm đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm bê tông ty tâm phục vụ hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty cũng như cho thị trường khu vực , ngày 27/02/2008, 
Công ty đã tham gia góp vốn cùng với Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang 
thành lập Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (KPCECO) với vốn 
điều lệ là 10 tỷ đồng, trong đó Công ty góp vốn 3,1 tỷ đồng chiếm 31% vốn điều lệ 
KPCECO.

Lĩnh vực hoạt động chính của KPCECO bao gồm: sản xuất, kinh doanh sản 
phẩm bê tông công nghiệp; vận tải hàng hóa đường bộ; sản xuất, kinh doanh vật liệu 
xây dựng; sản xuất, kinh doanh sản phẩm cơ khí; xây lắp công nghiệp.
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Lễ khởi công xây dựng Nhà máy Bê tông ly tâm dự ứng lực trước

Ngày 05/11/20008 Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa đã 
khởi công xây dựng Nhà máy Bê tông ly tâm dự ứng lực tại Cụm Công nghiệp vừa và 
nhỏ  Đắc Lộc - Vĩnh Phương - Nha Trang - Khánh Hòa.

Sản phẩm chính của Nhà máy là trụ điện, cọc , ống bê tông ly tâm dự ứng lực 
và ống cống bê tông ly tâm các loại các loại;  thi công nền móng công trình xây dựng 
công nghiệp, dân dụng, cầu đường và thoát nước; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- 
xã hội của địa phương và khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. 

 Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy bê tông ly tâm dự ứng lực Khánh Hòa với 
công suất thiết kế 8.000 trụ điện, 8.200 cọc ống, 13.200 ống cống bê tông ly tâm các 
loại/  năm,  có  tổng  vốn  đầu  tư  44.684.571.000  đồng.  Trong  đó  vốn  cố  định 
36.947.811.000 đồng, vốn lưu động 7.736.008.000 đồng. 

 Theo tiến độ chung, giai đoạn thi công xây dựng Nhà máy được triển khai 
trong tháng 11 và tháng 12/2008, từ giữa tháng 12/2008 bắt đầu triển khai tiếp nhận và 
lắp đặt máy móc thiết bị .Đầu tháng 04/2009 nhà máy sẽ đi vào giai đoạn hoàn thiện, 
sản xuất thử sản phẩm và chính thức đi vào sản xuất trong tháng 5/2009.

 Góp vốn thành lập Công ty CP Thiết bị Điện VINASINO (VSEE JSC):
 Ngày 17/10/2008, HĐQT Công ty đã có Nghị quyết về việc tham gia góp vốn 

cùng với các Công ty điện lực và Công ty TNHH Đầu tư Điện lực Triết Giang – Trung 
Quốc thành lập Công ty Cổ phần Thiết bị Điện VINASINO (VSEE JSC) với số vốn 
góp là 5,775 tỷ đồng chiếm 5% vốn điều lệ VSEE JSC.
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VSEE JSC được thành lập với mục tiêu kinh doanh là tận dung ưu thế của các bên 
tham gia góp vốn về năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ chuyên biệt và 
thị trường địa phương để sản xuất và bán các thiết bị điện/điện tử và các sản phẩm liên 
quan; thực hiện các hoạt động đầu tư.

Ngày 12/02/2009, VSEE JSC đã tiến hành lễ ký kết thuê đất xây dựng nhà xưởng 
và lắp ráp thiết bị chế tạo công tơ điện tử tại KCN Long Hậu, huyện Cần Giuộc tỉnh 
Long An. Các sản phẩm chính bao gồm: biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển 
điện, công tơ điện tử …

Các lĩnh vực đầu tư khác:
 Lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng:

Năm 2008  bùng nổ về thị trường thông tin di động và viễn thông công cộng, sự 
cạnh tranh mạnh mẽ của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác đã làm cho hoạt 
động của Công ty trong lĩnh vực này chưa đem lại hiệu quả cao.

Đến nay, hoạt động kinh doanh viễn thông điện lực đã triển khai tất cả các dịch 
vụ viễn thông như điện thoại cố định không dây, điện thoại di động, điện thoại cố định 
có dây, Internet ADSL và Internet trên truyền hình cáp. Số lượng thuê bao phát triển 
nhanh, đến cuối năm 2008 Công ty đã xây dựng được 43 trạm BTS có 29.093 thuê bao 
khách hàng đang sử dụng dịch vụ CDMA, 1.362 khách hàng sử dụng dịch vụ Internet, 
176 khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại cố định có dây ETel với doanh thu cả năm 
đạt 13,574 tỷ đồng, lợi nhuận trên 500 triệu đồng (đã trích lập dự phòng nợ khó đòi 
gần 900 triệu đồng). Hiện Công ty đang tập trung củng cố hoạt động kinh doanh và 
tích cực thu hồi nợ cước tồn đọng.

 Hợp tác kinh doanh thành lập Nhà sách FAHASA Nha Trang:
Nhằm tận dụng lợi thế về mặt bằng kinh doanh, Công ty đã hợp tác kinh doanh với 

Công ty Cổ phần Phát hành sách TP Hồ Chí Minh thành lập Nhà sách FAHASA Nha 
Trang  để  đem  về  thêm  lợi  nhuận  cho  Công  ty  (120  triệu  đồng/tháng).  Ngày 
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10/10/2008, Nhà sách FAHASA Nha Trang đã chính thức khai trương và đi vào hoạt 
động.

 Tăng tỷ lệ vốn góp vào Công ty cổ phần thủy điện Sông Chò:
Tăng tỷ lệ góp vốn giữ cổ phần chi phối tại Công ty cổ phần Thuỷ điện Sông Chò 

(từ 20% lên 45 %) để đầu tư xây dựng Nhà máy thuỷ điện Sông Chò 2 (7 MW) và Nhà 
máy thuỷ điện Sông Chò 1 (11 MW).
4. Triển vọng và kế hoạch tương lai:

- Công ty thực hiện cải tạo, đầu tư xây dựng lưới điện 110kV và lưới điện 
trung, hạ áp nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định và đầy đủ cho nhu cầu sử dụng của 
khách hàng trong địa bàn Tỉnh. Đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành đường dây 
nhánh rẽ và TBA 110kV Nam Cam Ranh cấp điện cho Nhà máy nghiền xi măng Cam 
Ranh vào Quý 3/2009.

- Hoàn thành kế hoạch tiếp nhận lưới điện quân đội trên địa bàn Công ty quản 
lý.

- Tổ chức xây dựng phương án mở rộng và phát triển sản xuất của Xí nghiệp 
Cơ điện – Thí nghiệm nhằm nâng cao năng lực hoạt động cơ khí điện lực của Xí 
nghiệp  đáp ứng cho yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ngoài ra kết hợp với Công ty cổ phần Bất động sản EVN LAND NHATRANG 
nghiên cứu các dự án đầu tư bất động sản (với các lợi thế về các vị trí đất Công ty 
đang sử dụng): 

- Dự án đầu tư xây dựng cao ốc phức hợp tại 11 Lý Thánh Tôn – Nha Trang.
- Dự án đầu tư Khu du lịch nghĩ dưỡng Điện lực 22,2 ha tại Khu du lịch Bãi 

Dài, Cam Ranh.
- Dự án đầu tư Khách sạn Điện lực tại 28 Trần Phú, Nha Trang.
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
1. Báo cáo tình hình tài chính: 
 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản :

STT  Chỉ tiêu  ĐVT 2007 2008
1  Cơ cấu tài sản  %   

 - Tài sản cố định/Tổng tài sản  52,90% 70,85%
 - Tài sản lưu động/Tổng tài sản  47,10% 29,15%

2  Cơ cấu nguồn vốn  %   
 - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn  54,23% 70,51%
 - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn  45,77% 29,49%

3  Khả năng thanh toán  lần   
 - Khả năng thanh toán nhanh  1,01 1,44
 - Khả năng thanh toán hiện hành  1,84 1,42

4  Tỷ suất lợi nhuận  %  
 - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản  9,90% 6,58%
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần  6,11% 5,31%
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH  21,88% 19,18%

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2008: Tổng tài sản của Công ty vào thời điểm 
31/12/2008 là  798.289.441.051 đồng;
- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2008 là 174.090.860.000 đồng. 
- Tổng số cổ phiếu theo từng loại:

Cổ phiếu phổ thông:   17.409.086 cổ phiếu.
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại: không có
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:

Cổ phiếu phổ thông :  17.409.086 CP
-   Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ: không có
-  Cổ tức: Tính đến thời điểm 31/12/2008, Công ty đã trả cổ tức đợt 1 năm 2008 cho cổ 
đông là 4% vốn điều lệ (với số tiền là 6.963.634.400 đồng). Dự kiến Công ty sẽ chi trả 
cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6% và cổ phiếu 7,24%. Đồng thời phát hành cổ 
phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ nguồn thuế TNDN năm 2007 được miễn và được 
giảm năm 2008.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2008, sự ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới đã tác động đến 
nền kinh tế trong nước, điều này đã làm ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động SXKD của 
Công ty. Sản lượng điện thương phẩm đạt 97,27 % so với kế hoạch do nhiều nguyên 
nhân: 

- Sản lượng điện tiêu thụ của nhà máy Tàu biển Hyundai-VinaShin giảm đáng kể 
do chuyển từ hoạt động sửa chữa sang đóng mới, so với năm 2007 giảm 18 %.

- Khách hàng Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang cắt giảm hoạt động sản xuất 
kinh doanh, sản lượng tiêu thụ giảm 10 % so với năm 2007.
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- Thực hiện tiết kiệm điện và tiết giảm điện theo sự chỉ đạo và điều hành của 
EVN.Tình hình thiếu nguồn điện xảy ra nghiêm trọng trong Quý 3/2008.

- Tình hình tiêu thụ điện trên địa bàn Tỉnh Khánh Hoà giảm thấp trong nhiều 
năm qua.

- Điện mua trong năm 2008 thực hiện đạt 97,28 % so với kế hoạch, tăng 8,5% so 
với năm 2007. Điện thương phẩm thực hiện đạt 97,27 % so với kế hoạch, tăng 7 % so 
với năm 2007.

- Doanh thu bán điện thực hiện (chưa có thuế VAT và không tính doanh thu bán 
công suất phản kháng):  786,711 tỷ đồng , đạt  98,16 % kế hoạch (do sản lượng điện 
nhận không đạt so với kế hoạch), tăng 8,62 % so với năm 2007; 

Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Công ty đã đề ra những biện pháp kịp thời giải 
quyết có hiệu quả nên các chỉ tiêu về hoạt động SXKD trong năm 2008 đã đạt được 
những kết quả cao so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra:

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 51,975 tỷ đồng, bằng 161,22 % kế hoạch, tăng 
19,36 tỷ đồng so với kế hoạch.

Các nguyên nhân đã góp phần quan trọng cho Công ty hoàn thành vượt mức các 
chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra như:

- Về chi phí sản xuất: Công ty đã thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất kinh 
doanh điện năng, thực hiện 750,546 tỷ đồng (kể cả chi phí mua điện), giảm 
5,4% so với kế hoạch.

- Về chỉ tiêu tổn thất điện năng: Trong năm 2008, Công ty đã tiếp nhận và quản 
lý vận hành lưới điện 110kV Khánh Hòa nên tỷ lệ tổn thất điện năng của Công 
ty bao gồm cả tổn thất lưới điện 110kV. Mặc dù mới được tiếp nhận lưới điện 
110kV, nhưng với sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của CBCNV Công ty đã hoàn 
thành được chỉ tiêu về tổn thất điện năng của lưới điện này là 1,47 %, giảm so 
với kế hoạch là 0,03%.
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- Về chỉ tiêu giá bán điện bình quân:

Giá bán bình quân năm 2008 thực hiện 897,68 đồng/kWh tăng 1,88 đồng/kWh 
so với kế hoạch và tăng 12,04 đồng/kWh so với năm 2007;

- Về hoạt động sản xuất khác:
Trong năm 2008, lợi nhuận sản xuất khác thực hiện được 15,81 tỷ đồng, tăng 4,7 % 

so với kế hoạch, bao gồm:
- Thu nhập từ tiếp nhận tài sản lưới điện bàn giao của khách hàng không đề nghị 

hoàn trả vốn. Nguồn thu nhập này là 7,585 tỷ đồng.
- Lợi nhuận từ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác như: xây lắp, khảo sát thiết 

kế, mắc dây đặt đèn, cho thuê tài sản, sản phẩm BTLT, … đã đem lại lợi nhuận 8,226 
tỷ đồng.

Năm 2008 Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn cho 
cổ phiếu Công ty CK Hà Thành với số tiền 11,25 tỷ đồng. Ngoài ra, tình hình tỷ giá 
ngoại tệ so với VNĐ tăng mạnh nên chênh lệch tỷ giá các tài khoản có gốc ngoại tệ 
làm tăng chi phí lên 2,773 tỷ đồng.
3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được
 Cơ cấu tổ chức:

Trong năm 2008, hoạt động quản lý của HĐQT và hoạt động điều hành của Ban 
Tổng Giám đốc Công ty đã được tách rời. Ngày 14/5/2008, ĐHĐCĐ thường niên đã 
thống nhất thông qua việc đồng ý để ông Bùi Quang Hùng thôi kiêm nhiệm chức vụ 
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Tổng Giám đốc, chỉ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách và bổ nhiệm 
ông Nguyễn Thanh Lâm – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty đảm 
nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty với thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 
16/4/2008.

Sau khi thực hiện việc tiếp nhận lưới điện 110kV Khánh Hòa từ ngày 01/01/2008, 
để công tác quản lý vận hành tiếp tục được an toàn và ổn định, Công ty đã thành lập 
thêm Xí nghiệp Lưới điện 110kV với chức năng nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện 
110kV tiếp nhận.

Thành lập mới Điện lực Cam Lâm trên cơ sở khách hàng của 02 Điện lực Diên 
Khánh và Điện lực Cam Ranh trên địa bàn huyện Cam Lâm.

Thực hiện công tác chuyển CNCNV từ Xí nghiệp Xây lắp Công nghiệp sang làm 
việc tại Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa, sắp xếp lại Xí nghiệp 
xây lắp Công nghiệp.

Cơ cấu tổ chức của Công ty hiện nay bao gồm có : Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm 
soát, Ban Tổng Giám đốc, 9 phòng chức năng, 01 Trung tâm viễn thông điện lực, 10 
Điện lực, 01 Xí nghiệp xây lắp Công nghiệp, 01 Xí nghiệp Cơ điện-Thí nghiệm điện. 
Vừa qua HĐQT Công ty cũng đã quyết định sáp nhập Điện lực Cam Ranh và Điện lực 
Khánh Sơn thành Điện lực Cam Ranh – Khánh Sơn, sáp nhập Điện lực Diên Khánh và 
Điện lực Khánh Vĩnh thành Điện lực Diên Khánh – Khánh Vĩnh, sáp nhập Phòng Đầu 
tư vào Phòng Kế hoạch để giảm bớt đầu mối quản lý và bố trí cán bộ quản lý phù hợp 
hơn nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý điều hành của Công ty.
 Chính sách quản trị

- Công ty đã xây dựng và ban hành Quy chế Quản trị Công ty, Quy chế làm việc 
của HĐQT nhằm tăng cường sự phối hợp trong công tác quản lý điều hành hoạt động 
sản xuất kinh doanh của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Ban hành các quy chế nội bộ 
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để thống nhất quản lý trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động SXKD, xác định rõ 
ràng, đầy đủ nhiệm vụ của từng đơn vị trong bộ máy quản lý của Công ty.

- Thực hiện tốt hệ thống qui trình qui phạm và tiêu chuẩn kỹ thuật trong công tác 
quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện, công tác kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động. Các 
nhiệm vụ công việc trong Công ty đều có qui trình nhiệm vụ. Công ty đang rà soát để 
sửa đổi qui chế phân cấp quản lý trong Công ty nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo 
của các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Hiện nay Công ty đang áp dụng hình thức trả lương gắn với năng suất chất lượng 
và hiệu quả công việc, khuyến khích người lao động tích cực nâng cao năng suất lao 
động, hiệu quả làm việc. Công ty đang tiến hành cùng với Trường Đại học Lao Động – 
Xã Hội tổ chức xây dựng thang bảng lương mới cho các chức danh lao động trong 
Công ty nhằm đánh giá đúng các chức danh công việc khác nhau và có chế độ, chính 
sách trả lương theo đúng kết quả lao động của từng cá nhân và từng bộ phận. Đã xây 
dựng và áp dụng thang bảng lương cho các cán bộ quản lý nhằm nâng cao vai trò và 
đánh giá đúng những đóng góp của các cán bộ quản lý trong thực hiện các nhiệm vụ 
được giao. Ngoài ra, để động viên tinh thần làm việc, nâng cao năng suất lao động của 
đội ngũ cán bộ quản lý cũng như toàn thể CBCNV trong Công ty, trong phiên họp 
ĐHĐCĐ thường  niên  năm 2008  ngày  14/5/2008 đã  thông qua  cơ  chế  trích  khen 
thưởng cho CBCNV khi hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận mà ĐHĐCĐ giao.

- Công ty đã xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 
cho toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngày 06/01/2009 
Công ty đã được cấp giấy chứng nhận TCVN ISO 9001:2000 của Trung tâm Chứng 
nhận Phù hợp Tiêu chuẩn thuộc Tổng Cục Tiêu chuẩn  Đo lường Chất lượng  có giá trị 
từ ngày 06/01/2009 đến ngày 14/11/2010 cho lĩnh vực: “ Quản lý Vận Hành Lưới 
Điện và Kinh Doanh Điện Năng; Đại lý cung cấp Dịch vụ Viễn Thông công cộng “.

- Công ty rất quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực thông qua việc xây 
dựng, ban hành các quy định về tổ chức bồi dưỡng nghề, giữ và thi nâng bậc cho đội 
ngũ công nhân kỹ thuật. Thường xuyên tổ chức và tham gia các khóa học đào tạo, bồi 
dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn do ngành điện và các trường đại học tổ chức nhằm nâng 
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV. Hiện nay, Công ty rất chú trọng đến 
đào tạo nguồn nhân lực quản lý cấp cao là đội ngũ cán bộ quản lý với các chương trình 
như đào tạo cao học chuyên ngành điện và kinh tế, cử cán bộ tham gia các lớp CEO, 
kế toán trưởng doanh nghiệp … để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của 
Công ty hiện tại cũng như tương lai. Hiện nay Công ty có 03 người có trình độ trên đại 
học và hiện đang có 04 người đang học trên đại học, 06 người  đang theo học các lớp 
bồi dưỡng ngắn hạn như CEO, CFO…

- Phối hợp Ban Chấp Hành công đoàn Công ty tổ chức Hội nghị người lao động 
các đơn vị và toàn Công ty để bàn biện pháp thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu 
SXKD năm 2008, ký kết thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, thông qua quy 
chế sử dụng quỹ phúc lợi.

- Bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí trong các hoạt động đấu thầu 
mua sắm hàng hoá, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng ... 
 Kiểm soát nội bộ:

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi dụng 
chức vụ để thu vén tư lợi, chấn chỉnh các sai phạm trong công tác quản lý. Công ty đã 
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thành lập bộ phận kiểm soát nội bộ. Đến nay, bộ phận kiểm soát nội bộ đã thanh kiểm 
tra toàn bộ các đơn vị trực thuộc Công ty, góp phần chấn chỉnh kịp thời những vi phạm 
trong công tác quản lý, tham mưu báo cáo HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty để 
có những biện pháp giải quyết kịp thời và ổn định hoạt động sản xuất của Công ty. 
Trong năm 2008 Tổng Giám Đốc Công ty đã chỉ đạo tổ chức hơn 30 lượt thanh kiểm 
tra các đơn vị, qua đó đã  kịp thời chỉ đạo uốn nắn nhiều sai sót.
 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2009:
a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Công ty dự kiến kế hoạch tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông thường 
niên 2009 từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn 
thuế TNDN năm 2007 được miễn và được giảm năm 2008. Khi đó, vốn điều lệ mới 
của Công ty là 208.909.030.000 đồng.

Căn cứ theo vốn điều lệ mới, Công ty xây dựng một số chỉ tiêu chính trong hoạt 
động SXKD năm 2009 như sau: 

STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2009
1 Vốn điều lệ (đồng) 208.909.030.000

1 Tổng sản lượng điện (kWh) 1.003.000.000

2 Tỷ lệ điện tổn thất (%) 6,9

3 Sản lượng điện thương phẩm (kWh) 934.500.000

4 Giá bán bình quân (đồng/kWh) 983,5

b. Cổ tức:
Căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2008, dự báo tình hình kinh tế của năm 2009 

và dựa trên vốn điều lệ mới, Công ty xây dựng 02 phương án kế hoạch cổ tức của 
Công ty như sau:

 Phương án 01:
Trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng từ lợi nhuận năm 2008 và lợi nhuận còn lại 

của năm 2007 trở về trước, thuế TNDN được miễn năm 2007 và giảm năm 2008 để 
tăng vốn điều lệ lên 208 tỷ đồng để chi trả một phần giá trị tài sản lưới điện 110kV:
STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH NĂM 2009 GHI CHÚ

1 Vốn điều lệ  Đồng                208.909.030.000
2 Lợi nhuận trước thuế  Tỷ đồng 30,949

 2.1 Lợi nhuận SXĐ Tỷ đồng 14,624
 2.2 Lợi nhuận SX khác Tỷ đồng 16,325

3 Thuế TNDN 25% Tỷ đồng 7,737
4 Lợi nhuận sau thuế  Tỷ đồng 23,212
5 Lợi nhuận chia cổ tức (90%) Tỷ đồng                                20,890
6 Cổ tức  %                                  10,00
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 Phương án 02:

Trường hợp phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 419 tỷ đồng để chi trả tài 
sản lưới điện 110kV:
STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH NĂM 2009 GHI CHÚ

1 Vốn điều lệ  Đồng 419.801.730.000
2 Lợi nhuận trước thuế  Tỷ đồng 37,325

 2.1 Lợi nhuận SXĐ Tỷ đồng 21,000
 2.2 Lợi nhuận SX khác Tỷ đồng 16,325

3 Thuế TNDN 25% Tỷ đồng 9,331
4 Lợi nhuận sau thuế  Tỷ đồng 27,994
5 Lợi nhuận chia cổ tức (90%) Tỷ đồng                             25,194
6 Cổ tức  % 6,00 

CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của tổ chức niêm yết: Tập đoàn Điện 
Lực Việt Nam (EVN)

2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần do tổ chức niêm yết nắm giữ: không có
3. Tình hình đầu tư vào các Công ty có liên quan: 

Năm 2008, với sự suy thoái của nền kinh tế thế giới, khó khăn của kinh tế trong 
nước đã ảnh hưởng đến các hoạt động đầu tư góp vốn của Công ty. Hầu hết các hoạt 
động đầu tư của Công ty vào các Công ty cổ phần, bất động sản, chứng khoán … đều 
giãn hoặc tạm ngưng tiến độ góp vốn. Riêng một số lĩnh vực đầu tư về thiết bị điện, 
sản phẩm bê tông ly tâm, thủy điện, hợp tác kinh doanh nhà sách … Công ty tiếp tục 
thực hiện theo đúng cam kết tiến độ góp vốn. Rút vốn đầu tư khi hoạt động không hiệu 
quả đối với Công ty cổ phần Tuấn Ân Khánh Hòa.
4. Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan:

Trong năm 2008, tình hình hoạt động của các Công ty liên kết còn đang trong 
giai đoạn góp vốn, xây dựng dự án nên chưa có kết quả kinh doanh.

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
1. Cơ cấu tổ chức của tổ chức niêm yết

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm :
- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Tổng Giám đốc điều hành, 03 Phó Tổng Giám đốc và 22 đơn vị trực thuộc.
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Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

BAN KIỂM SOÁT 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TGĐ 
KINH DOANH 

KHỐI PHÒNG BAN 
CHỨC NĂNG 

PHÓ TGĐ 
KỸ THUẬT 

PHÓ TGĐ 
VIỄN THÔNG 

KHỐI XÍ NGHIỆP -  
TRUNG TÂM 

ĐIỆN LỰC  
T.Tâm NHA TRANG 

ĐIỆN LỰC  
VĨNH NGUYÊN 

ĐIỆN LỰC  
VĨNH HẢI 

ĐIỆN LỰC  
CAM RANH 

ĐIỆN LỰC  
NINH HÒA 

ĐIỆN LỰC  
DIÊN KHÁNH 

ĐIỆN LỰC  
VẠN NINH 

ĐIỆN LỰC  
KHÁNH SƠN 

ĐIỆN LỰC  
KHÁNH VĨNH 

ĐIỆN LỰC  
CAM LÂM 

P2. PHÒNG KẾ HOẠCH  
& QLXD 

P3. PHÒNG TỔ CHỨC 
 LĐTL-Thanh Tra Bảo Vệ 

P4. PHÒNG KỸ THUẬT  
AN TOÀN - BHLĐ 

P5. PHÒNG TÀI CHÍNH 
 KẾ TOÁN 

P6. PHÒNG VẬT TƯ  
VẬN TẢI 

P8. PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
SẢN XUẤT 

 

P9. PHÒNG KINH DOANH 
ĐIỆN NĂNG 

XÍ NGHIỆP 
CƠ ĐIỆN – THÍ NGHIỆM 

XÍ NGHIỆP  
XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP 

XÍ NGHIỆP  
LƯỚI ĐIỆN 110KV 

TRUNG TÂM 
VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC 

P1. VĂN PHÒNG  
CÔNG TY 

KẾ TOÁN 
TRƯỞNG 

KHỐI ĐIỆN LỰC 



2. Hội đồng Quản trị:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Bùi Quang Hùng
Năm sinh: 25/8/1955
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành thiết bị điện

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Thanh Lâm
Ngày tháng năm sinh: 21/9/1961
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành mạng và hệ 
thống điện 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Cao Thành Đức
Ngày tháng năm sinh: 28/5/1949
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Ngành Điện kỹ thuật 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Thanh Bình
Năm sinh: 15/6/1955
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình  độ  chuyên  môn:  Cử  nhân  kinh  tế  công 
nghiệp

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Lê Hoàng Anh
Năm sinh: 29/4/1968
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế
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3. Ban Tổng Giám đốc :

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Nguyễn Thanh Lâm
Ngày tháng năm sinh: 21/9/1961
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ  ngành mạng và hệ 
thống điện

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Cao Thành Đức
Ngày tháng năm sinh: 28/5/1949
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Ngành Điện kỹ thuật

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Trần Đăng Hiền
Ngày tháng năm sinh: 30/8/1964
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Quản 
trị kinh doanh – Kỹ sư điện

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Nguyễn Cao Ký
Ngày tháng năm sinh: 20/3/1966
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành hệ thống điện
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4. Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm : 
Ngày 14/5/2008, ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 của Công ty đã thông qua 

việc thống nhất để  ông Bùi Quang Hùng thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc 
Công ty, chỉ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty chuyên trách và bổ nhiệm 
ông Nguyễn Thanh Lâm – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức 
vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 16/4/2008 với thời hạn bổ nhiệm là 3 năm.
5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:
 Tình hình lao động: 

 Tổng số lao động hiện có đến ngày 31/12/2008 : 1.193 người
      Trong đó : Lao động theo hợp đồng ngắn hạn : 0 người
                        Lao động theo hợp đồng dài hạn    : 1.193 người
                        Lao động gián tiếp : 266 người
                        Lao động trực tiếp  : 927 người

       Cán bộ quản lý: 95  người.
 Các Phòng ban và các Điện lực, các Xí nghiệp trực thuộc:
   + Phòng Hành Chính                       :   10 người 
   + Phòng Tổ chức                             :    29 người 

         + Phòng Tài chính                           :    13 người
   + Phòng Kế hoạch & QLXD           :    10 người
   + Phòng Kinh doanh                        :    17 người
   + Phòng Kỹ thuật – An toàn-BHLĐ:    24 người
   + Phòng Vật tư                                 :    28 người
   + Phòng Điều độ                              :    14 người

              + Các Điện lực & Xí nghiệp SX      :  1.048 người
 Chính sách đối với người lao động:

- Các cán bộ, công nhân viên của Công ty đều được đào tạo đầy đủ trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ đáp ứng các yêu cầu của hoạt động SXKD.

- Phối hợp với Công đoàn tổ chức các đoàn công tác tham quan học tập trong và 
ngoài nước cho đội ngũ CBCNV có thành tích xuất sắc đóng góp cho Công ty.  

- Công ty cũng có các chính sách quan tâm, đãi ngộ thỏa đáng nhằm khuyến khích 
động viên người lao động như:

+ Hằng năm, người lao động được nghỉ phép theo tiêu chuẩn và được cộng thêm 
ngày nghỉ thâm niên theo quy định của Bộ luật Lao động. 

+ Hằng năm Công ty đều tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động.
+ Việc nâng lương, xét thưởng được thực hiện công khai, đúng qui định và qui chế 

nội bộ Công ty.
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+ Công ty thực hiện chế độ làm việc 40h/tuần. Thực hiện đầy đủ việc trích bồi 
dưỡng các chế độ ăn ca, bồi dưỡng độc hại và các chế độ liên quan khác cho người lao 
động.Việc trích nộp Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội cho người lao động luôn được 
Công ty thực hiện tốt theo quy định.
6. Thay đổi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trong năm : Không có

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 Thành phần HĐQT: 05 thành viên

STT Họ và tên Chức danh Ghi chú

01 Bùi Quang Hùng Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT chuyên trách

02 Cao Thành Đức UV HĐQT

03 Nguyễn Thanh Lâm UV HĐQT

04 Nguyễn Thanh Bình UV HĐQT

05 Lê Hoàng Anh UV HĐQT Thành viên độc lập không điều hành

 Thành phần Ban kiểm soát: 03 thành viên

STT Họ và tên Chức danh Ghi chú

01 Tô Hiếu Thuận Trưởng BKS

02 Nguyễn Thị Tuyết Hồng UV BKS

03 Lục Xuân Thơi UV BKS

 Khả năng thực hiện trách nhiệm của HĐQT
   Hội đồng quản trị Công ty bao gồm 5 thành viên, trong đó 4/5 thành viên là 

những cán bộ lãnh đạo, quản lý hoạt động lâu năm trong ngành điện, 1/5 thành viên là 
tiến sĩ kinh tế hiện đang giữ vai trò giám đốc nghiệp vụ tại quỹ đầu tư Dragon Capital. 
Một thành viên hiện là thành viên HĐQT độc lập không điều hành.

Các thành viên HĐQT có đầy đủ trình độ (2 người trên đại học, 1 người đang học 
trên đại học và 2 người đại học) và kinh nghiệm để đưa ra các quyết định đúng đắn về 
chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, dài hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm 
của Công ty. Khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, HĐQT luôn tuân thủ đúng 
quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2008, HĐQT Công ty đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ hàng quý với sự 
tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty. 
  Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các 

thành viên HĐQT:
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STT Họ tên Chức danh
Số lượng cổ phiếu

Cá nhân Đại diện 
vốn Tổng

Tỷ lệ 
(%)

01 Bùi Quang Hùng Chủ tịch HĐQT 21.333 3.656.108 3.677.441 21,1237

02 Cao Thành Đức UV HĐQT 22.453 2.611.562 2.634.015 15,1301

03 Nguyễn Thanh Bình UV HĐQT 12.800 2.611.562 2.624.362 15,0747

04 Nguyễn Thanh Lâm UV HĐQT 17.354 17.354 0.0997

05 Lê Hoàng Anh UV HĐQT 0 0 0 0,0000

 Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các 
thành viên Ban kiểm soát :

STT Họ tên Chức danh
Số lượng CP

Cá nhân Đại diện vốn Tổng
Tỷ lệ 
(%)

01 Tô Hiếu Thuận Trưởng BKS 1.000 0 1.000 0,0057

02 Lục Xuân Thơi UV BKS 3.200 0 3.200 0.0184

03 Nguyễn Thị Tuyết Hồng UV BKS 39.072 0 39.072 0.2244

 Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát  Công ty
Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008, Công ty đã trả 

thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2008 như 
sau:

Đvt:đồng

Họ Và Tên Chức danh
Mức lương/

thù lao tháng
Năm 2008

Hội đồng quản trị 310.820.000

Bùi Quang Hùng
Chủ tịch HĐQT chuyên trách 21.000.000 182.070.000

Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm 2.500.000 8.750.000

Cao Thành Đức Ủy viên HĐQT 2.500.000 30.000.000

Nguyễn Thanh Bình Ủy viên HĐQT 2.500.000 30.000.000

Nguyễn Thanh Lâm Ủy viên HĐQT 2.500.000 30.000.000

Lê Hoàng Anh Ủy viên HĐQT 2.500.000 30.000.000

Ban kiểm soát 60.000.000
Tô Hiếu Thuận Trưởng BKS 2.000.000 24.000.000

Lục Xuân Thơi Ủy viên BKS 1.500.000 18.000.000

Nguyễn Thị Tuyết Hồng Ủy viên BKS 1.500.000 18.000.000

TỔNG CỘNG 370.820.000
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Ghi chú:  Kể từ ngày 16/4/2008, ông Bùi Quang Hùng thôi kiêm nhiệm chức vụ 
Tổng Giám đốc Công ty, chỉ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty chuyên 
trách.                    
 Các giao dịch liên quan: 

- Ông Lê Hoàng Anh thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Cổ đông đại diện 
cho Amersham Industrial) đã thực hiện giao dịch bán hết toàn bộ  659.526 cổ 
phiếu KHP sở hữu của Amersham Industrial. 

- Ông Tô Hiếu Thuận Trưởng Ban kiểm soát Công ty, cổ đông đại diện cho Công 
ty Chứng khoán Ngân hàng Công Thương và đã bán toàn bộ số cổ phiếu KHP 
sở hữu của Công ty Chứng khoán Ngân Hàng Công Thương. 

- Ông Trần Đăng Hiền – Phó Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện giao dịch bán 
63.400 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 
50.008 cổ phiếu. 

Các thành viên còn lại trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty không có 
bất cứ một giao dịch nào liên quan đến quyền lợi của họ với Công ty, như: mua bán cổ 
phiếu, mua bán nguyên liệu, vật tư, và các giao dịch khác.
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông:
 Cơ  cấu  cổ  đông  (đến  ngày  09/5/2009)  :  bao  gồm  3.871  cổ  đông  sở  hữu 

17.409.086 cổ phiếu
1. Tổ chức, trong đó : 50 cổ đông sở hữu 9.627.752 cổ phiếu
- Trong nước 42 cổ đông sở hữu 9.070.494 cổ phiếu

- Ngoài nước 08 cổ đông sở hữu    557.258 cổ phiếu

2. Cá nhân, trong đó : 3.821 cổ đông sở hữu 7.781.334 cổ phiếu
- Trong nước 3.702 cổ đông sở hữu 7.593.252 cổ phiếu

- Ngoài nước     119 cổ đông sở hữu   188.082 cổ phiếu
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TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH

         Bùi Quang Hùng
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