


 

T r a n g  1   

 

 

 

MỤC LỤC 

 

                  

Thông điệp của Chủ tịch HĐQT ................................................................................................... 2 

I. THÔNG TIN CHUNG ....................................................................................................... 3 

1. Thông tin khái quát ........................................................................................................... 3 

2. Quá trình hình thành và phát triển .................................................................................... 4 

3. Quá trình tăng vốn ............................................................................................................ 5 

4. Những thành tựu quan trọng ............................................................................................. 5 

5. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý ................................................ 6 

6. Hội đồng Quản trị ............................................................................................................. 8 

7. Ban Điều hành................................................................................................................... 9 

8. Ban Kiểm soát ................................................................................................................. 10 

9. Các đơn vị thành viên ..................................................................................................... 11 

10. Định hướng phát triển ..................................................................................................... 12 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM .................................................................. 14 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ....................................................................... 14 

2. Đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch ................................................................... 16 

3. Tổ chức và nhân sự ......................................................................................................... 16 

4. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án ......................................................................... 18 

5. Tình hình tài chính toàn Công ty .................................................................................... 19 

6. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu ..................................................... 19 

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC .................................................... 21 

1. Những thay đổi về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý .................................................. 21 

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ........................................................... 21 

3. Tình hình tài chính toàn Công ty .................................................................................... 22 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai ................................................................................ 23 

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ................................... 24 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty .............................. 24 

2. Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ ....................................................................................... 24 

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty ..................... 25 

4. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị ........................................................... 25 

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY .................................................................................................... 26 

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị ................................................................................... 26 

2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành ......................... 27 

3. Hoạt động của Ban kiểm soát ......................................................................................... 27 

4. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và BKS .................................................. 28 

 

  



 

T r a n g  2   

 

 

Thông điệp của Chủ tịch HĐQT 

 

Kính thưa quý vị cổ đông và khách 

hàng của Công ty 
 

 Chúng ta đang bơi trong dòng nước 

ngược. Khủng hoảng kinh tế, thị trường thu 

hẹp, đầu tư giảm sút, nợ nần, tồn kho tăng 

cao, nhiều doanh nghiệp bị phá sản hoặc 

ngừng hoạt động… là bức tranh kinh tế không 

chỉ của năm 2012.  
 

Khó khăn theo dự báo còn kéo dài, các 

yếu tố rủi ro và bất ổn sẽ còn tồn tại trong 

nhiều năm nữa. Với Searefico, việc nhìn nhận 

thực tế không phải để lùi bước mà ngược lại, 

để tìm cách vượt qua bằng cách làm mới 

chính mình, nghĩ khác và làm khác một cách 

tự tin dựa trên những giá trị mà công ty đã 

tạo lập được qua 35 năm hoạt động. 
 

Với lòng tin trong khó khăn luôn có cơ 

hội lớn, vượt qua khó khăn để tạo bức phá 

mới và khẳng định mình, HĐQT đã truyền 

thông điệp đến toàn thể CBCNV là phải 

“Thay đổi”  
 

Với tinh thần đó, năm 2012  Công ty 

đã hoàn thành hơn 105% kế hoạch về doanh 

thu và 88% kế hoạch về lợi nhuận, tôi xin Đại 

hội ghi nhận kết quả này như một thành quả 

đáng khích lệ từ nỗ lực rất lớn của Ban lãnh 

đạo và toàn thể CBCNV của Công ty.  
 

 Tự tin với bề dày kinh nghiệm, với 

mạng lưới khách hàng rộng khắp, đội ngũ 

nhân lực tâm huyết, năng động và có trách 

nhiệm, năm 2013 sẽ là năm để Searefico 

quyết tâm đổi mới một cách toàn diện từ suy 

nghĩ đến hành động. Đẩy mạnh hợp tác quốc 

tế để mở rộng thị trường và nâng cao năng 

lực cạnh tranh, chuẩn bị những nền tảng quan 

trọng về nguồn lực, hệ thống quản lý, công 

nghệ để tạo ra sự tăng trưởng vượt trội và 

bền vững trong tương lai.  
 

Lấy thị trường trong nước làm nền 

tảng để vươn ra thị trường quốc tế. Tăng 

cường công tác quản lý và kiểm soát rủi ro, 

đồng thời, xây dựng một liên kết vững chắc 

giữa cổ đông với Hội đồng quản trị-Ban điều 

hành, giữa Công ty với khách hàng.  
 

 Xin gửi lời cảm ơn đến quý vị cổ đông, 

quý vị khách hàng đã tín nhiệm và gắn bó với 

Công ty trong suốt thời gian qua. 
 

 Cảm ơn Ban lãnh đạo và toàn thể 

CBCNV vì sự tận tụy, chuyên nghiệp và trung 

thành. 
 

Chúc quý vị hạnh phúc và thành công! 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

 

 

 

NGUYỄN HỮU THỊNH 
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 I. THÔNG TIN CHUNG 
 

 

 1. Thông tin khái quát 

 

- Tên giao dịch:  CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH 

- Tên viết tắt:  SEAREFICO 

- Mã cổ phiếu: SRF 

- Sàn niêm yết:  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 

- Logo:  

- CNĐKKD: 0301825452 

- Vốn điều lệ:  81.320.460.000 đồng 

- Địa chỉ:   Tầng 14, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai,  

   Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

- Điện thoại:  +84 8 3822 7260  Fax: +84 8 3822 6001 

- Website:  www.searefico.com 

 

Ngành nghề kinh doanh 

 Tư vấn, khảo sát, thiết kế cung cấp vật tư, thiết bị và thi công lắp đặt các công trình 

lạnh công nghiệp, điều hòa không khí, hệ thống điện, hệ thống phòng chống cháy, 

thang máy, cấp thoát nước, cơ khí thuộc các ngành công nghiệp và dân dụng. 

 Sản xuất và gia công, chế tạo máy móc, thiết bị, vật liệu cơ điện lạnh. 

 Thầu thi công xây dựng, trang trí nội ngoại thất các công trình dân dụng và công 

nghiệp trong và ngoài nước. 

 Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị cơ điện lạnh, các phương tiện vận 

tải.  

 Thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu trực tiếp các 

loại vật tư, hàng hóa, máy móc thiết bị các công trình lạnh công nghiệp, điều hòa 

không khí, hệ thống điện, phòng chống cháy, thang máy, cấp thoát nước, cơ khí 

thuộc ngành công nghiệp và dân dụng. 

 Dịch vụ lập dự án đầu tư, quản lý đầu tư. 

 Kinh doanh bất động sản. 

 

Công ty có hoạt động kinh doanh khắp cả nước; một số sản Thị trƣờng kinh doanh: 

phẩm được xuất khẩu ra nước ngoài, chủ yếu là các nước ở châu Á.  
 

Tầm nhìn: Trở thành một tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và  

   công nghệ. 

Sứ mệnh: Không ngừng hoàn thiện để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm  

   dịch vụ ngày càng tốt hơn. 

 

 

http://www.searefico.com/
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 2. Quá trình hình thành và phát triển 

 

 

 

 

 

 2012 Thành lập Chi nhánh Cơ 

điện Công trình 

SEAREFICO M&E. 

 

 

2010 Thành lập Công ty con ARICO 

với 100% vốn đầu tư của 

SEAREFICO. 

  

2009 Ngày 21/10/2009, niêm yết và giao dịch 

8.020.066 cổ phiếu SRF tại Sở Giao dịch 

Chứng khoán TP.HCM (HoSE). 

  

2005 Tái cấu tr c công ty với 4 đơn vị kinh doanh chính: 

Khối M&E, Khối Lạnh Công nghiệp, Nhà máy 

Panel và Searee Đà nẵng. 

  

1999 Công ty Kỹ Nghệ Lạnh được cổ phần hóa với vốn điều lệ 12 

tỷ đồng và đổi tên thành Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh, 

tên giao dịch là SEAREFICO. 

  

 1996 Tháng 11/1996 Bộ thủy sản quyết định sáp nhập Xí nghiệp Cơ Điện 

Lạnh Đà Nẵng (SEAREE) vào Công ty Kỹ Nghệ Lạnh 

(SEAREFICO). 

  

1993 Ngày 01/04/1993, Công ty Kỹ Nghệ Lạnh được thành lập lại theo Quyết 

định số 95/TS/QĐTC là DN nhà nước loại 1 trực thuộc Tổng Công ty XNK 

Thủy sản Việt Nam (Seaprodex Vietnam). 

 

1988 Ngày 30/8/1988 Xí nghiệp Cơ Điện Lạnh Đà Nẵng được thành lập là đơn vị thành 

viên của Công ty XNK Thủy sản Miền Trung, hoạt động trong lĩnh vực lạnh công 

nghiệp và cơ điện công trình. 

1977  Công ty Kỹ Nghệ Lạnh tiền thân là Xưởng cơ khí Ph  Lâm được thành lập ngày 18/11/1977 

theo quyết định số 1501/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chuyên sản 

xuất nước đá, thiết bị và dụng cụ chế biến. 

 

Sincerity Excellence Accountability Respect Education Fairness Innovation Cooperation Objective 
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 3. Quá trình tăng vốn 

Sau 13 năm thực hiện cổ phần hóa và 

hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, quy 

mô Vốn điều lệ của Searefico tăng lên gần 7 lần 

và vốn chủ sở hữu tăng hơn 25 lần. Sự phát 

triển an toàn và bền vững về tài chính giúp 

Searefico có lợi thế khi đầu thầu và thực hiện 

những dự án có quy mô lớn, xây dựng nên 

thương hiệu SEAREFICO được đông đảo 

khách hàng và đối tác biết đến như hiện nay.  

Công ty Kỹ Nghệ Lạnh được cổ Năm 1999, 

phần hóa với vốn điều lệ 12 tỷ đồng và đổi tên 

thành Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh. 

, Công ty phát hành cổ phiếu Tháng 2/2007

thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, 

nâng vốn từ 12.000.000.000 đồng lên 

23.978.500.000 đồng.  

, Công ty phát hành thêm cổ Tháng 11/2007

phiếu cho cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược 

và phát hành ra công ch ng thông qua bán đấu 

giá, tăng vốn thực góp từ 23.978.500.000 đồng 

lên 46.368.240.000 đồng. 

, Công ty phát hành cổ phiếu Tháng 5/2008

thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:7,3 – 

nâng vốn điều lệ từ 46.368.240.000 đồng lên 

80.200.660.000 đồng. 

 Công ty phát hành 111.980 cổ Tháng 10/2011,

phiếu bán ưu đãi cho CBCNV với giá bằng 

mệnh giá. Vốn điều lệ hiện nay là 

81.320.046.000 đồng. 

 4. Những thành tựu quan trọng 

 

Từ năm 2000 đến nay, tên tuổi 

Searefico luôn gắn với các công trình trọng 

điểm trên khắp cả nước với giá trị hàng trăm 

tỷ đồng. Đó là các khách sạn và resort 5, 6 

sao, cao ốc văn phòng hạng A, các bệnh viện 

và trường học quốc tế, nhà máy dược phẩm 

đạt chuẩn GMP-WHO. Công ty được các chủ 

đầu tư trong và ngoài nước biết đến như một 

nhà thầu hàng đầu tại Việt Nam có năng lực, 

kinh nghiệm thực hiện các công trình có quy 

mô lớn, các dự án được thiết kế, thi công theo 

chuẩn mực quốc tế. Việc lựa chọn nhà thầu uy 

tín là một yếu tố chủ đầu tư luôn cân nhắc, 

giúp cho sản phẩm của dự án được tiêu thụ tốt 

hơn. 

Trong lĩnh vực Lạnh công nghiệp, nhờ 

liên tục đột phá trong lĩnh vực công nghệ cao, 

Công ty đã cho ra đời những sản phẩm mới 

như băng chuyền cấp đông nhanh liên tục IQF 

siêu tốc tấm phẳng, IQF siêu tốc lưới, IQF 

xoắn, IQF tầng sôi cấp đông rau quả, máy làm 

đá vảy tự động, dây chuyền tẩm bột và chiên, 

hệ thống kiểm soát vận hành nhà máy FMS 

(SCADA), hệ thống cấp đông nhanh theo 

công nghệ LVS và gần đây là IQF thế hệ mới 

có thời gian chạy liên tục không cần xả tuyết 

đến 20 giờ với mức hao hụt thấp nhất. Các sản 

phẩm của Công ty đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh 

an toàn thực phẩm theo HACCP và HMP. 

Nhà máy panel cách nhiệt Poly-

urethane của Công ty sử dụng theo công nghệ 

của châu Âu là nhà máy hiện đại nhất Việt 

Nam hiện nay. Sản phẩm Panel dùng làm kho 

lạnh, vách ngăn cách nhiệt cách âm và phòng 

sạch (clean room) trong cách ngành công 

nghiệp chế biến thực phẩm, điện tử, dược 

phẩm và y tế. Hiện nay nhà máy đang chuẩn 

bị đầu tư thay đổi công nghệ xanh 

Cyclopentane hoàn toàn thân thiện với môi 

trường (dự án được tài trợ bởi Ngân hàng Thế 

giới). 

Năm 2010, dự án đầu tư nhà máy mới 

trên khu đất rộng 2.5 ha tại Khu công nghiệp 

Tân Tạo đã được khánh thành và đi vào hoat 

động. Đây là một nhà máy hiện đại, khang 

trang với các xưởng chế tạo và lắp đặt các 

thiết bị và máy móc phục vụ cho ngành chế 

biến thủy sản, thực phẩm, rượu bia, nước giải 

khát, thiết bị trao đổi nhiệt và dây chuyền 
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công nghệ khác với vốn đầu tư giai đoạn 1 

trên 130 tỷ đồng.  

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh cũng 

tự hào là đơn vị đầu tiên trong ngành cơ điện 

lạnh đạt chứng chỉ ISO 9001 do tổ chức BVC 

Vương quốc Anh chứng nhận và luôn duy trì 

liên tục chứng nhận này trong 10 năm qua. 

Công ty đã vinh dự được nhà nước trao tặng 

huân chương lao động hạng hai, hạng ba và 

các bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 

các cá nhân, tập thể và huy chương vì sự 

nghiệp phát triển của các Bộ, Ngành. Sản 

phẩm của công ty cũng được trao các giải 

thưởng chất lượng như: C p vàng thương hiệu 

Việt, huy chương vàng của các hội chợ quốc 

tế hàng công nghiệp, top 500 doanh nghiệp 

lớn nhất Việt Nam và được Cục Thuế 

TP.HCM trao giấy chứng nhận doanh nghiệp 

nộp thuế tốt. 

 5. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

Mô hình quản trị 

Trách nhiệm quản trị nhóm công ty 

được thực hiện bởi Đại hội đồng Cổ đông 

(ĐHĐCĐ), Hội đồng Quản trị (HĐQT) công ty 

mẹ và Hội đồng Thành viên (HĐTV) công ty 

con. Ban Tổng giám đốc công ty mẹ và Ban 

giám đốc các đơn vị thành viên là bộ máy thừa 

hành thực thi các nghị quyết và quyết định của 

HĐQT và HĐTV. 

Ban kiểm soát (BKS) do ĐHĐCĐ bầu 

ra có nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của 

HĐQT, bảo vệ quyền lợi của cổ đông. Kiểm 

soát viên (KSV) nội bộ do HDQT bổ nhiệm có 

nhiệm vụ kiểm soát tuân thủ các quy định của 

công ty và soát xét báo cáo tài chính, kiểm tra 

các hoạt động của Ban điều hành đảm bảo tính 

minh bạch, quản trị rủi ro, tuân thủ pháp luật. 

Hội Đồng Quản Trị 

HĐQT hiện tại gồm 05 thành viên trong 

đó có 01 thành viên trực tiếp tham gia điều 

hành, 01 thành viên tư vấn và 03 thành viên 

không điều hành. Nhiệm vụ của HĐQT là nhìn 

ra, xử lý các cơ hội mang lại lợi ích cho Công 

ty, kịp thời đưa ra những quyết định quan trọng 

và chiến lược hóa phương thức hoạt động. 

HĐQT họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần và 

đột xuất khi có yêu cầu. Cuộc họp hàng năm 

thảo luận các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ 

của HĐQT: Xem xét kế hoạch kinh doanh và 

định hướng phát triển của nhóm công ty, chính 

sách khen thưởng phúc lợi, chi trả cổ tức và các 

vấn đề quan trọng khác. Cuộc họp hàng quý 

nhằm đánh giá kết quả hoạt động từng quý của 

nhóm công ty, đánh giá rủi ro và thảo luận 

những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của 

HĐQT. Các cuộc họp bất thường sẽ được tổ 

chức trong các trường hợp cần thiết bằng hình 

thức họp trực tiếp, tele-conference hoặc lấy ý 

kiến qua email. Qua hệ thống báo cáo và thông 

tin nội bộ, HĐQT nhận thông tin được cập nhật 

thường xuyên và kịp thời về doanh số ký hợp 

đồng, doanh thu, công nợ, tình hình sản xuất, 

biến động nhân sự và các nội quy, quy định ban 

hành theo thẩm quyền của Ban điều hành. 

Ban Điều Hành 

Ban Tổng Giám đốc có nhiệm vụ triển khai, 

thực thi các nghị quyết của HĐQT và chịu sự 

kiểm tra, giám sát của HĐQT.  

Ban Tổng Giám đốc công ty mẹ chịu trách 

nhiệm về các hoạt động của công ty mẹ, đồng 

thời thực hiện việc giám sát và phối hợp hỗ trợ 

hoạt động với các công ty con và các đơn vị 

trực thuộc Công ty. Tổ chức các cuộc họp giao 

ban trong Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc 

đơn vị thành viên nhằm xem xét hoạt động của 

các mảng kinh doanh và thảo luận biện pháp, 

giải pháp trong quản lý điều hành. 

Ban Kiểm Soát 

BKS thực hiện chức năng giám sát hoạt động 

của HĐQT trong công tác quản trị công ty, việc 

thực thi các Nghị Quyết của ĐHĐCĐ và các 

nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và 

điều lệ Công ty. 

BKS bao gồm ba (03) thành viên, tất cả đều là 

thành viên độc lập và có chuyên môn về Kế 

toán Tài chính. Ban kiểm soát họp định kỳ 3 
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tháng một lần để xem xét các vấn đề theo báo 

cáo của HĐQT, Ban điều hành và các nội dung 

khác theo yêu cầu của Trưởng Ban Kiểm soát.  
 

Kiểm Soát Viên Nội Bộ 

KSV nội bộ do HĐQT bổ nhiệm, có nhiệm vụ 

giám sát việc tuân thủ các chính sách, quy định; 

xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị 

rủi ro tại công ty mẹ và các công ty thành viên; 

kiểm tra các báo cáo quản trị và số liệu tài chính 

trước khi trình duyệt và công bố, phát hiện 

những sai sót, yếu kém hoặc gian lận trong công 

tác quản lý và bảo vệ tài sản của nhóm công ty.  

 

Cơ cấu bộ máy quản lý  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BAN KIỂM SOÁT 

NHÂN SỰ 

HÀNH CHÍNH 

 

BAN KIỂM SOÁT 

NỘI BỘ 

ARICO 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG 

CỔ ĐÔNG 

SEAREE ĐÀ NẴNG CHI NHÁNH M&E 
VĂN PHÒNG 

CÔNG TY 

 

QMR 

TÀI CHÍNH 

KẾ TOÁN 

 

BAN ISO VÀ 

CNTT 

 

ĐẦU TƢ 

NC&PT 
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 6. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 

ÔNG LÂM HOÀNG LỘC – Thành viên HĐQT 

Sinh năm 1951, hiện là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty CP May thêu 

Giày dép (WEC SAIGON) và TV HĐQT Công ty CP Phát triển nhà Bà 

Rịa Vũng Tàu (HODECO). Ông tốt nghiệp ĐH Nông nghiệp Sài Gòn và 

ĐH Kinh tế năm 1974. Số lượng cổ phần nắm giữ: 361.360 cổ phần, tương 

đương 4,44% vốn điều lệ. 

Ông PHẠM ANH TÚ – Thành viên HĐQT 

Sinh năm 1974, hiện là Phó Tổng Giám đốc ngân hàng TMCP Bản Việt, 

Trưởng Ban kiểm soát Công ty Chứng khoán Bản Việt. Ông Tú tốt nghiệp 

Cử nhân chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp của trường Đại học Tài 

Chính Kế Toán TP. Hồ Chí Minh đồng thời hiện là thành viên hiệp hội kế 

toán Australia, (CPA Australia). Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần. 

tương đương 0% vốn điều lệ. 

Ông LÊ TẤN PHƢỚC – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 

Sinh năm 1965, là cổ đông sáng lập của SEAREFICO. Ông tốt nghiệp Đại 

Học Bách Khoa Đà Nẵng, làm việc cho SEAREE và SEAREFICO từ năm 

1987 đến nay. Số lượng cổ phần nắm giữ: 214.727 cổ phần, tương 

đương 2,87% vốn điều lệ. 

 

Ông NGUYỄN THANH SƠN – Thành viên HĐQT 

Sinh năm 1970, hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sao 

Phương Nam. Ông học ngành điện tử vi mạch và có bằng Cử nhân 

Kinh tế chuyên ngành Thương mại Quốc tế tại Praha – Cộng hòa Séc. 

Ông là thành viên HĐQT mới được HĐQT bổ nhiệm tạm thời thay thế 

cho ông Cung Trần Việt đã từ nhiệm từ tháng 11/2012. 

 

Ông NGUYỄN HỮU THỊNH – Chủ tịch HĐQT 

Sinh năm 1958, là cổ đông sáng lập của SEAREFICO. Ông Thịnh tốt 

nghiệp Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng năm 1981, có 30 năm kinh nghiệm 

trong ngành cơ điện lạnh và kinh qua nhiều vị trí quản lý lãnh đạo công ty. 

Số lượng cổ phần nắm giữ: 235.626 cỗ phần, tương đương 2,90% vốn 

điều lệ. 
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 7. Ban Điều hành 

 

 

 

 

 

 

 

Ông LÊ CẢNH DOÀN – Giám đốc ARICO 
 

 Sinh Năm: 1962 

 Nơi sinh: Quảng Trị 

 Chuyên môn: Kỹ sư Điện 

 Số lượng CP nắm giữ: 4.240 cổ phần 

Ông MAI CHÁNH THÀNH – Giám đốc SEAREFICO M&E 

 Sinh năm:1973 

 Nơi sinh: Đà Nẵng 

 Chuyên môn: Kỹ sư nhiệt & máy lạnh 

 Số lượng CP nắm giữ: 15.493 cổ phần 

Ông VIÊN QUANG MÙI – Giám đốc SEAREE 
 

 Sinh năm: 1957 

 Nơi sinh: Quảng Nam 

 Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

 Số lượng CP nắm giữ: 18.473 cổ phần 

Bà NGUYỄN THỊ THANH HƢỜNG – Kế Toán trƣởng 

 

 Sinh năm: 1973 

 Nơi sinh: Quảng Bình 

 Chuyên môn: Thạc sĩ Kế toán Tài chính 

 Số lượng CP nắm giữ: 6.606 cổ phần 

 

Ông LÊ TẤN PHƢỚC – Tổng Giám Đốc 
 

 Sinh năm:1965  

 Nơi sinh: Đà Nẵng 

 Chuyên môn: Kỹ sư nhiệt & máy lạnh 

 Số lượng CP nắm giữ: 214.727 cổ phần 
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 8. Ban Kiểm soát 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ông MAI HỒNG VIỆT - Thành viên 
 

 Sinh năm 1979 

 Cử nhân Kế toán 

 Hiện đang công tác tại Ngân hàng An  Bình 

 Số lượng CP nắm giữ: 0 cổ phần 

Ông BÙI VĂN QUYẾT - Thành viên 

 Sinh năm 1974 

 Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

 Hiện nay là Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Trung tâm khai 

thác khu bay Tân Sơn Nhất - Tổng công ty hàng không Việt Nam. 

 Số lượng CP nắm giữ: 0 cổ phần 

Ông PHẠM VIẾT HƢNG - Trƣởng ban 
 

 Sinh năm 1960 

 Kỹ sư Cơ khí và Cử nhân Tài chính 

 Hiện nay là Giám đốc Kinh doanh  Công ty Trane Việt Nam  

 Số lượng CP nắm giữ: 14.575 cổ phần 



 

T r a n g  11   

 

 9. Các đơn vị thành viên 

 Công ty TNHH MTV Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu (ARICO)

- Điạ chỉ: Lô 25-27 đường Trung Tâm, 

Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Quận Bình 

Tân, TP. HCM 

- Điện thoại: +84 8 3754 5678 

- Fax: +84 8 3754 5679 

- Email: hcm@arico.com.vn 

- Website: www.arico.com.vn 

- Vốn đầu tư của SEAREFICO: 70 tỷ 

đồng, chiếm 100% vốn góp. 

Lĩnh vực kinh doanh 

 Sản xuất, gia công, chế tạo máy móc 

thiết bị và phụ kiện ngành cơ điện lạnh. 

 Dịch vụ tư vấn, thiết kế, lắp ráp cung 

cấp thiết bị thi công và bảo trì sửa chữa 

các hệ thống, thiết bị cơ - nhiệt - điện lạnh. 

 Công ty Cơ Điện Lạnh Đà Nẵng (SEAREE)

Là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc (chi 

nhánh của SEAREFICO tại Đà Nẵng). 

- Điạ chỉ: Đường số 10 KCN Hòa Khánh,  Đà 

Nẵng.  

- Điện thoại: +84 511 373 6251  

- Fax: +84 511 373 6253 

- Email: info@searee.com 

- Website: www.searee.com 

SEAREE hoạt động trong hai lĩnh vực: M&E và 

Lạnh Công nghiệp. Địa bàn kinh doanh của 

SEAREE chủ yếu ở các tỉnh miền Trung và miền 

Bắc. 

Chi nhánh Cơ điện Công trình – SEAREFICO M&E 

SEAREFICO M&E là chi nhánh cơ điện 

công trình, đơn vị hạch toán phụ thuộc 

của SEAREFICO tại TP. HCM. 

- Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà 

Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh 

Khai, P.6, Q.3, TP. HCM 

- Điện thoại: +84 8 3822 7260 

- Fax: +84 8 3822 6001 

mailto:hcm@arico.com.vn
http://www.arico.com.vn/
mailto:info@searee.com
http://www.searee.com/
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 10. Định hƣớng phát triển 

 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Mục tiêu xuyên suốt của Công ty là phát triển 

bền vững, nâng cao lợi ích cổ đông bằng cách 

không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt 

động cốt lõi trong ngành cơ điện lạnh và phát 

triển mở rộng sang các ngành nghề tương tự 

trong lĩnh vực khoa học công nghệ là thế 

mạnh của Công ty. 
 

Chiến lƣợc phát triển trung và dài hạn 

Tập trung vào các hoạt động cốt lõi, tìm kiếm 

cơ hội để đầu tư, liên kết, liên doanh hợp tác 

với các đối tác nước ngoài. Ưu tiên phát triển 

các ngành: Năng lượng mới, sản thẩm thân 

thiện với môi trường, thiết bị công nghệ tạo 

giá trị gia tăng trong chế biến nông sản và 

thực phẩm; quản lý hiệu quả nguồn vốn, nâng 

cao năng lực quản lý điều hành, bảo đảm 

quyền lợi và đời sống của CBCNV. 

 

 

 

Các mục tiêu xã hội và cộng đồng 

Trong năm 2012, Công ty đã tham gia nhiều 

hoạt động xã hội, chia sẻ và đóng góp cho 

cộng đồng như:  

- Tài trợ Quỹ học bổng khuyến học của Đại 

học Hoa Sen số tiền 300 triệu đồng; 

- Thăm, tặng quà và trao học bổng cho học 

sinh và các hộ dân tộc M’Nông nghèo ở 

huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Lăk; 

- Đóng góp vật tư, nhân công xây dựng hồ 

bơi cộng đồng và đào tạo kỹ năng dạy bơi 

và an toàn dưới nước do tổ chức Water 

Safety Vietnam phát động. 

Các mục tiêu bảo vệ môi trƣờng 

Với mục tiêu phát triển bền vững, 

SEAREFICO đang nghiên cứu, đầu tư vào 

công nghệ xanh, sạch và thân thiện với môi 

trường: cụ thể là tập thể CBCNV công ty luôn 

hướng đến cải thiện công tác vệ sinh môi 

trường và an toàn lao động trong thi công, 

chuyển đổi công nghệ sản xuất để giảm thiểu 

tác động đến môi trường và xã hội.  
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Các rủi ro 

Rủi ro cạnh tranh thị trƣờng 

Thị phần của mảng Lạnh công nghiệp 

(LCN), chủ yếu chịu áp lực cạnh tranh từ giá 

và công nghệ. Về giá, chủ yếu chịu áp lực 

cạnh tranh đến từ các nước Trung Quốc, Thái 

Lan. Về công nghệ, chủ yếu là đối thủ cạnh 

tranh đến từ các nước Châu Âu và Nhật Bản. 

Vì vậy SEAREFICO luôn phải đổi mới công 

nghệ và cải tiến để cạnh tranh về giá cả, đặc 

biệt là có thể thỏa mãn các yêu cầu đặc thù 

của từng khách hàng, vốn là thế mạnh của 

Công ty. 

Lĩnh vực xây dựng và M&E tại Việt 

Nam hiện đang thu h t khá nhiều nhà thầu 

nước ngoài, làm cho thị phần của các nhà thầu 

trong nước bị thu hẹp. Tuy nhiên, 

SEAREFICO vẫn đang có lợi thế ở các công 

trình có quy mô lớn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc 

tế nhờ năng lực, kinh nghiệm vượt trội và khả 

năng tài chính vững mạnh. 

 

 Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu (NVL) chiếm tỷ trọng 

đến 60 - 70% trong giá thành sản xuất và dịch 

vụ của Công ty, do đó sự biến động giá NVL 

sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kết quả sản xuất 

kinh doanh của Công ty.  

Để giảm thiểu rủi ro biến động giá 

NVL, Công ty lên kế hoạch mua NVL cho dự 

án ngay sau khi trúng thầu; đàm phán, thỏa 

thuận với các nhà cung cấp để giữ giá và chủ 

động dự trữ một số vật tư chiến lược ở mức 

tồn kho hợp lý. 

 

 

Rủi ro về lãi suất 

Trong quá trình hoạt động SXKD 

Công ty có sử dụng vốn vay ngân hàng, chủ 

yếu là các khoản vay ngắn hạn nhằm bổ sung 

vốn lưu động thiếu hụt tạm thời, vì vậy sự 

biến động về lãi suất có ảnh hưởng đến chi 

phí lãi vay hàng năm. Tuy nhiên, với nguồn 

lực tài chính vững mạnh, Công ty luôn thực 

hiện điều phối nguồn tiền linh hoạt, cân nhắc 

cẩn trọng trong việc sử dụng nợ vay nên sự 

ảnh hưởng của lãi suất đến kết quả kinh doanh 

hàng năm không đáng kể. Hiện tại, Công ty 

đang hưởng lợi nhiều hơn về lãi suất. 

 

Rủi ro về tỷ giá ngoại tệ 

Công ty sử dụng chủ yếu là USD để nhập 

khẩu máy móc thiết bị và NVL. Để giảm thiểu 

rủi ro biến động tỷ giá ngoại tệ, Ban lãnh đạo 

thường căn cứ vào tình hình thị trường để có 

thể dự đoán sự biến động của tỷ giá nhằm có 

những hành động giảm thiểu rủi ro bằng cách 

trả nợ trước hạn. Đồng thời thường xuyên cập 

nhật thông tin về tỷ giá hối đoái để có sự điều 

chỉnh phù hợp trong việc lựa chọn thiết bị, 

nguyên vật liệu, thay đổi nguồn cung ứng theo 

hướng sử dụng các sản phẩm từ những quốc 

gia sử dụng đồng tiền ổn định về tỷ giá để hạn 

chế rủi ro cho Công ty. 

 

Rủi ro từ khách hàng và nhà cung cấp 

Công ty thường thực hiện các công 

trình, dự án có quy mô vừa và lớn. Rủi ro nợ 

khó đòi và chậm thanh toán làm ảnh hưởng 

đến dòng tiền và gia tăng lãi vay do phụ thuộc 

vào khả năng tài chính của chủ đầu tư. 
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 II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 

 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 

Hoạt động M&E 

 Trong năm 2012, Công ty đã tr ng 

thầu thi công một số dự án lớn như: Dự án 

khách sạn Liberty Central Riverside, công 

trình MB Sunny Tower, công trình Cao ốc 

The Lim Tower, Banyan Tree, Laguna, 

InterContinental Đà Nẵng… SEAREFICO 

tiếp tục ghi tên trong các dự án quy mô lớn 

với các tiêu chuẩn kỹ thuật khắc khe nhất. 

 Trong bối cảnh thị trường thu hẹp nên 

hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn. 

Tuy vậy doanh thu thực hiện của hoạt động 

M&E trong năm vẫn đạt 471 tỷ đồng, tăng 

18% so với năm 2011, chiếm tỷ lệ 72% trong 

tổng doanh thu của toàn Công ty.  

 Do thị trường bất động sản đang gặp 

khó khăn nên trong năm 2012 có một số dự án 

bị hoãn hoặc giãn tiến độ và cũng có những 

dự án công ty phải chủ động dừng thi công do 

chủ đầu tư chậm thanh toán. Cá biệt có dự án 

chủ đầu tư mất thanh khoản khiến Công ty 

phải dự phòng nợ khó đòi theo quy định. 

 Qua năm 2013 thị trường bất động sản 

Việt Nam sẽ còn khó khăn hơn. Công ty cũng 

đang chuyển hướng tham gia vào lĩnh vực xây 

dựng hạ tầng và công nghiệp bên cạnh thế 

mạnh truyền thống trong lĩnh vực nhà cao 

tầng. Đặc biệt, Công ty sẽ tập trung hơn vào 

các dự án nhà máy có vốn đầu tư của Nhật để 

đón bắt dòng vốn đầu tư từ Nhật Bản đang 

chuyển hướng vào Việt Nam. 

Hoạt động Lạnh công nghiệp 

Trong năm 2012 hoạt động Lạnh Công 

nghiệp (LCN) tiếp tục gặp nhiều khó khăn, 

nhiều doanh nghiệp chế biến thủy sản phá sản 

hoặc dừng sản xuất, đầu tư trong ngành thủy 

sản giảm sút dẫn đến đơn hàng và hợp đồng 

LCN không nhiều, doanh số ký hợp đồng chỉ 

đạt 48% so với kế hoạch. 

Doanh thu thực hiện của hoạt động 

LCN trong năm 2012 đạt 182 tỷ đồng, bằng 

91% so với năm 2011. Để thích ứng với thay 

đổi, Công ty đã điều chỉnh bộ máy tổ chức 

theo hướng tinh gọn, giảm thiểu đội ngũ nhân 

sự trực tiếp cũng như gián tiếp tại các nhà 

máy và công ty con để tiết kiệm chi phí, nâng 

cao hiệu quả. Ngoài ra, Công ty đang đẩy 

mạnh xuất khẩu và tập trung vào các ngành 

khác có nhu cầu về sản phẩm LCN như: Chế 

biến nông sản và thực phẩm, nhà máy bia, nhà 

máy sữa... 
 

Trong năm 2012, nhà máy Panel đã 

đăng ký thực hiện dự án đổi mới theo công 

nghệ sản xuất sạch sử dụng cyclo penthane 

theo chương trình hỗ trợ của World Bank, 

đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, 

nghiên cứu đưa ra thị trường những sản phẩm 

mới có giá trị gia tăng cao hơn. 
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Một số hình ảnh về sản phẩm, công trình M&E và Lạnh Công nghiệp tiêu biểu trong năm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ điện Công trình M&E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lạnh Công nghiệp 
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 2. Đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch 

 Doanh thu thực hiện: 653,36 tỷ đồng, 

hoàn thành hơn 105% kế hoạch 2012 

đề ra tại ĐHCĐ thường niên năm tài 

chính 2011. 

 

 Lợi nhuận trước thuế: 45,45 tỷ đồng, 

đạt 88,26% kế hoạch 2012 đề ra tại 

ĐHCĐ thường niên năm tài chính 

2011. 
 

Nguyên nhân dẫn đến doanh thu thực 

hiện trong năm vượt chỉ tiêu kế hoạch nhưng 

lợi nhuận trước thuế không đạt kế hoạch đặt 

ra là do Công ty thực  hiện trích lập dự phòng 

một cách thận trọng ở các công trình bị chủ 

đầu tư chậm thanh toán. Nếu không trích lập 

dự phòng thì toàn công ty sẽ đạt và vượt kế 

hoạch 2012. 

Năm 2012 công tác thu hồi công nợ tại 

các công trình tiếp tục gặp nhiều khó khăn do 

chủ đầu tư thiếu vốn dẫn đến nợ khó đòi đã 

trích lập khá lớn trong năm. Hiện nay, Công 

ty đang tập trung mọi nguồn lực để thu hồi 

công nợ và thực hiện các thủ tục pháp lý để 

bảo vệ quyền lợi cổ đông. 

Đánh giá những khó khăn và bất ổn sẽ 

còn kéo dài, Ban lãnh đạo Công ty xem đây là 

l c để “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, cũng 

là cơ hội để nhìn lại và thay đổi chính mình 

với quyết tâm và động lực mạnh mẽ hơn. 

Đồng thời, Công ty phải tìm ra những “ Đại 

Dương xanh” mới, phát triển các sản phẩm – 

dịch vụ có thể mang lại sự khác biệt so với 

các đối thủ cạnh tranh, củng cố và làm bền 

chắc các giá trị cốt lõi dựa trên nền tảng kỹ 

thuật – công nghệ của Công ty. 
 

 3. Tổ chức và nhân sự 

Nguồn nhân lực 

Số lượng CBCNV làm việc trực tiếp cho công ty tính đến ngày 31/12/2012 là: 613 người. Theo 

cơ cấu như sau: 

Phân loại lao động theo trình độ Số ngƣời Tỷ lệ 

 Trình độ trên đại học 06 0,97% 

 Trình độ đại học 228 37,13% 

 Trình độ trung cấp và cao đẳng 153 24,91% 

 Trình độ sơ cấp và công nhân kỹ thuật 226 36,97% 

Tổng cộng 613 100% 

 

Những thay đổi trong ban điều hành 

Ngày 23/10/2012, HĐQT bổ nhiệm Ông Viên 

Quang Mùi vào chức vụ Giám đốc Công ty 

Cơ Điện Lạnh Đà Nẵng – SEAREE thay ông 

Nguyễn Quang Chơn đã thôi việc. 

 Chính sách đối với Ngƣời lao động

Tuyển dụng 

Công tác tuyển dụng được thực hiện 

theo chiến lược phát triển của Công ty và kế 

hoạch nhân sự hàng năm, ưu tiên: 

- Lao động tốt nghiệp đại học ở nước 

ngoài. 

- Lao động có chuyên môn giỏi, tay nghề 

cao.  

- Sinh viên giỏi vừa mới tốt nghiệp từ các 

trường có uy tín nhằm tạo nguồn cán bộ 

cho tương lai. 

Do đặc thù của một ngành hẹp, phần 

lớn cán bộ quản lý và lãnh đạo được đề bạt, 

luân chuyển trong nội bộ công ty. 
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Đào tạo 

Đào tạo nhân viên luôn là ưu tiên hàng 

đầu của Ban lãnh đạo Công ty để phát triển 

đội ngũ cán bộ thay thế và cán bộ chuyên môn 

đáp ứng yêu cầu công việc. Trong năm 2012, 

Công ty đã triển khai và áp dụng các loại hình 

đào tạo sau:  

- Kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ; 

- Kỹ năng quản lý (cứng và mềm); 

- Kèm cặp trong công việc; 

- Luân chuyển công việc. 
 

Lƣơng thƣởng 

Công ty trả lương theo vị trí, năng lực 

và kết quả công việc (3Ps). Công ty có chính 

sách phụ cấp thâm niên cho những nhân viên 

đã gắn bó lâu dài với Công ty để khuyến 

khích nhân viên gắn bó dài lâu. Người lao 

động tại Công ty được hưởng các chế độ tiền 

lương, tiền thưởng theo quy chế hiện hành:  

- Định kỳ xét điều chỉnh lương định kỳ 

mỗi năm một lần theo hiệu quả công việc 

và xem xét điều chỉnh lương trước thời 

hạn các trường hợp có thành tích xuất sắc 

nổi bật. 

- Thưởng nhân dịp lễ tết và các ngày kỷ 

niệm, ngày thành lập Công ty. 

- Thưởng hiệu quả cuối năm theo thành 

tích cá nhân và bộ phận.   

- Thưởng đột xuất do sáng kiến cải tiến 

hoặc đạt được thành tích nổi bật. 

Ngoài lương thưởng, người lao động 

còn có các khoản phụ cấp, trợ cấp và chế độ 

đãi ngộ khác tùy theo chức vụ và đặc điểm 

công việc. Tổng thu nhập bình quân của 

CBCNV tại Công ty trong năm 2012 là 

9.000.000 đồng/người/tháng. 

Phúc lợi, đãi ngộ 

Ngoài các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy 

định của Nhà nước, Công ty còn thực hiện 

việc mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho toàn thể 

CBCNV có ký kết hợp đồng lao động với 

Công ty với mức bồi thường tối đa 100 triệu 

đồng/người. 

CBCNV Công ty được hưởng phụ cấp 

hỗ trợ tiền ăn trưa; đồng phục và trang phục 

của cán bộ lãnh đạo; trợ cấp khó khăn đột 

xuất; quà tặng (bằng hiện vật hoặc hiện kim) 

nhân dịp sinh nhật, cưới hỏi và các ngày lễ  

trong năm như 8/3, 1/6, Tết Trung thu, 20/10, 

22/12; được thăm hỏi động viên và hỗ trợ chi 

phí khi ốm đau nằm viện, thai sản, nghỉ hưu, 

mất sức, chế độ tang chế... Việc tổ chức cho 

CBCNV đi tham quan nghỉ mát và khám sức 

khỏe định kỳ cũng được Ban chấp hành công 

đoàn và Phòng Nhân sự Hành chính phối hợp 

thực hiện chu đáo hàng năm. 

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo cùng Công 

đoàn công ty luôn ch  tâm phát triển phong 

trào văn thể mỹ và duy trì các hoạt động 

ngoại khóa như tổ chức và tham gia các giải 

thể thao (Giải bóng đá mini, giải tennis, giải 

cầu lông vào những dịp cuối năm để tổng kết 

một năm hoạt động kinh doanh); các hoạt 

động từ thiện, vui chơi giải trí nhân ngày quốc 

tế phụ nữ, quốc tế thiếu nhi... 
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 4. Tình hình đầu tƣ và thực hiện các dự án 
 

Đầu tƣ chuyển văn phòng công ty  

Cuối năm 2012, chủ đầu tư tòa nhà 62 

Trần Huy Liệu đề nghị thu hẹp phần diện tích 

thuê văn phòng, đây là cơ hội để Công ty tìm 

địa điểm thuê văn phòng mới trong thời điểm 

giá cho thuê văn phòng ở các quận trung tâm 

thành phố giảm khá nhiều so với trước đây. 

HĐQT đã quyết định chuyển văn phòng Công 

ty từ 62 Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận sang 

Tầng 14, Tòa nhà Cetec Tower số 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TPHCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh Văn phòng Searefico 
 

Phát triển kinh doanh và Hợp tác quốc tế 

Hiện nay, Công ty đang đẩy mạnh tìm 

kiếm các đối tác để mở rộng thị trường ra 

nước ngoài (Ấn Độ, Myanmar) cho sản phẩm 

LCN. Đồng thời, chú trọng nghiên cứu phát 

triển các sản phẩm ở phân khúc mới như thiết 

bị phục vụ cho ngành chế biến nông sản, cà 

phê, hoa quả để giảm bớt sự lệ thuộc quá 

nhiều vào thị trường truyền thống ngành Thủy 

sản.  

 

 

 

Bên cạnh đó, với mảng hoạt động 

M&E Công ty cũng đang x c tiến hợp tác với 

các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài mà ưu 

tiên là những nhà đầu tư, đối tác đến từ Mỹ và 

Nhật Bản để mở rộng thị trường đón đầu các 

dự án, làn sóng đầu tư nước ngoài vào Việt 

Nam; đồng thời cải thiện, nâng cao nâng lực 

quản lý dự án, thi công các công trình có vốn 

FDI, hướng đến mục tiêu phát triển lâu dài và 

bền vững dựa trên năng lực cốt lõi trong lĩnh 

vực kỹ thuật - công nghệ. 
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 5. Tình hình tài chính toàn Công ty 

Đơn vị: Tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 %(+/-) 

1 Tổng giá trị tài sản        718.48         703.50 -2.1% 

2 Doanh thu thuần        597.74         653.35  +9.3% 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh          60.47           42.40  -29.9% 

4 Lợi nhuận khác             0.40             3.06  +673.1% 

5 Lợi nhuận trước thuế          60.86           45.45  -25.3% 

6 Lợi nhuận sau thuế          52.76           39.13  -25.8% 

7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 56.07% 61.10% +8.96% 

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2011 và 2012 

 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
 

CHỈ TIÊU ĐVT Năm 2011 Năm 2012 
TH 2012  

so 2011 (%) 

1  Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
    

Khả năng thanh toán ngắn hạn  ần 1,64 1,60 97,80% 

Khả năng thanh toán nhanh  ần 0,99 0,90 91,27% 

2  Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
    

Tổng nợ / Tổng tài sản % 55,51 57,52 103,61% 

Tổng nợ / Vốn chủ sở hữu % 124,77 135,38 108,50% 

3  Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
    

Vòng quay hàng tồn kho  ần 2,62 2,29 87,27% 

Doanh thu thuần/ Tổng Tài sản  ần 0,83 0,93 111,63% 

4  Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
    

Tỷ suất LNST / Doanh thu thuần % 8,83 5,99 67,85% 

Tỷ suất LNST / Tổng tài sản % 7,34 5,56 75,74% 

Tỷ suất LNST / Vốn chủ sở hữu % 16,51 13,09 79,32% 

Tỷ suất LN HĐKD / Doanh thu thuần % 10,12 6,49 64,15% 

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2011 và 2012 
 

Tóm tắt hoạt động của công ty con (ARICO) 

Đơn vị: Tỷ đồng 

TT Nội dung (ARICO) 
Thực hiện 

2011  

Kế hoạch 

2012  

Thực hiện 

2012 

So sánh 

TH/KH 

1 Doanh số ký HĐ 191.28 220.00      104.01  47.28% 

2 Doanh thu thực hiện 174.72 192.00     132.18  68.85% 

3 Lợi nhuận trước thuế 15.22 19.50 10.58 54.24% 

Nguồn: Số liệu phụ lục số 02 của báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2012 
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 6. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu  
  

 Tổng số lượng cổ phần SRF phát hành là: 8.132.046 cổ phần, tương ứng vốn điều lệ 

81.320.460.000 đồng và cơ cấu cổ đông của Searefico như sau: 

 

STT Thành phần cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ 

01 Cổ đông trong nƣớc 6,588,476 81.02% 

 
Cá nhân 3,377,085 41.53% 

 
Tổ chức 3,211,391 39.49% 

02 Cổ đông nƣớc ngoài 205,570 2.53% 

 
Cá nhân 40,680 0.50% 

 
Tổ chức 164,890 2.03% 

03 Cổ phiếu quỹ 1,338,000 16.45% 

 
Tổng cộng 8,132,046 100.00% 

Nguồn: Danh sách cổ đông chốt quyền tham dự đại hội thường niên năm tài chính 2012 được cung 

cấp bởi Trung tâm  ưu ký Chứng khoán. 
 

 

Danh sách cổ đông lớn của Công ty 

STT Tên cổ đông Địa chỉ Số cổ phần 
Tỷ lệ sở 

hữu/VĐL 

01 
Công ty Cổ phần 

Sao Phương Nam 

72 - 74 Nguyễn Thị 

Minh Khai, P.6, Q.3, 

Tp. HCM 

1.670.107 20,54% 

02 
Tổng Công Ty Thuỷ 

sản Việt Nam 

Số 2 - 4 - 6 Đồng Khởi, 

Quận 1, Tp. HCM 
1.038.000 12,76% 

03 
Công ty Cổ phần Sữa 

Việt Nam Vinamilk 

Số 10 Tân Trào, 

phườngTân Phú, Quận 

7, TP. HCM 

432.500 5,32% 

Tổng cộng  3.140.607 38,62% 

 

Tình hình thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu (không có) 

Giao dịch cổ phiếu quỹ 

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 1.338.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu quỹ mua trong năm 2012: 630.860 cổ phiếu 

- Thời điểm thực hiện mua cổ phiếu quỹ trong năm 2012: Từ 06/8/2012 đến 05/11/2012 

- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận. 
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 III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

 

 1. Những thay đổi về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý 
 

Ngày 15 tháng 08 năm 2012, HĐQT công ty đã có quyết định số 38/QĐ/HĐQT/12 v/v 

thành lập chi nhánh Cơ điện công trình - Searefico M&E trực thuộc công ty CP Kỹ Nghệ 

Lạnh. Công ty đã tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để chi nhánh Searefico M&E hoạt 

động độc lập và hiện đang chờ Sở KH&ĐT cấp giấy phép đăng ký hoạt động chính thức. 
 

Định hướng phát triển Công ty theo mô hình Holding company, công ty mẹ tập trung 

quản lý, kiểm soát công ty con và chi nhánh thông qua người đại diện phần vốn góp (đối với 

công ty con) và các công cụ quản lý thống nhất tập trung đối với các chi nhánh.  
 

Song song với việc tạo tính tự chủ cho các đơn vị trong quá trình hoạt động SXKD, 

công ty mẹ tăng cường công tác hỗ trợ, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hoạt động của các công 

ty con và chi nhánh. Dự kiến năm 2013 Công ty tuyển bổ sung nhân sự cho Bộ phận Kiểm 

soát nội bộ để kiểm soát tuân thủ tại các đơn vị thành viên và trong toàn công ty. 
 

Ban điều hành công ty cũng ch  trọng đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro nhằm ứng phó 

kịp thời với những biến đổi phức tạp, bất lợi và suy thoái của nền kinh tế như lạm phát, biến 

động tỷ giá, tín dụng bị thắt chặt và nguyên vật liệu đầu vào tăng giá … 
 

 

 2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
 

Tuy thị trường còn nhiều khó khăn nhưng doanh thu toàn công ty vẫn duy trì được sự 

tăng trưởng hơn 9% và hoàn thành hơn 105% kế hoạch, đó là một nỗ lực lớn của toàn công ty. 

LNTT chỉ ở mức 88,26% kế hoạch, nguyên nhân chính là Công ty phải trích lập dự phòng nợ 

khó đòi lớn, nếu không tính khoản dự phòng này thì LNTT của Công ty vẫn vượt kế hoạch. 

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2012 như sau: 
 
 

STT Chỉ tiêu ĐVT 

Thực 

hiện 

2011 

Kế 

hoạch 

2012 

Thực 

hiện 

2012 

So sánh 

năm 

trƣớc 

So sánh 

với KH 

1 Doanh số ký hợp đồng Tỷ đồng 869.80 770.00 526.15 60.49% 68.33% 

2 Doanh số thực hiện Tỷ đồng 597.74 622.00 653.35 109.30% 105.04% 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 60.86 51.50 45.45 74.69% 88.26% 

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 52.76 45.41 39.13 74.17% 86.17% 

5 EPS Đồng 7,200 6,116 5,434 75.47% 88.84% 

 

Nguồn: Số liệu tính dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2011 và 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

T r a n g  22   

 

 3. Tình hình tài chính toàn Công ty 

Tình hình biến động tài sản 

Đơn vị: Triệu đồng 

TÀI SẢN Năm 2012 Năm 2011 +/- % (+/-) 

A. Tài sản ngắn hạn 585.739 584.823 916 0,16% 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 129.861 168.654 (38.797) -23,00% 

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 32.464 2.585 29.879 1.156,00% 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 162.695 170.224 (7.529) -4,42% 

IV. Hàng tồn kho 255.756 233.168 22.586 9,69% 

V. Tài sản ngắn hạn khác 4.963 10.192 (5.229) -51,31% 

B  Tài sản dài hạn 117.762 133.655 (15.893) -11,89% 

I. Các khoản phải thu dài hạn - - - -  

II. Tài sản cố định 77.495 86.424 (8.929) -10,33% 

III. Bất động sản đầu tư - - - -  

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn - 3.488 (3.489) -100,00% 

V. Tài sản dài hạn khác 40.267 43.743 (3.476) -7,95% 

Tổng cộng tài sản 703.501 718.478 (14.977) -2,08% 

Nguồn: Số liệu tính dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2011 và 2012 
 

Tổng tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2012 là 703,50 tỷ đồng, giảm 14,98 tỷ đồng so 

với năm 2011 (tương ứng giảm 2,08%), chủ yếu do những nguyên nhân sau: 

- Trong năm 2012, Công ty đã thực hiện thanh lý các khoản đầu tư chứng khoán ngắn/dài 

hạn, làm cho tổng tài sản giảm 4,5 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2012, Công ty chỉ còn các 

khoản đầu tư chứng khoán là các cổ phiếu chưa niêm yết khoảng 1,4 tỷ đồng (trong đó: 

giá gốc là 4,5 tỷ đồng; đã trích lập dự phòng giảm giá 3,1 tỷ đồng). Trong năm 2013, 

Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tác để thanh lý các khoản đầu tư này. 

- Các khoản mục tài sản khác không có biến động lớn. Sự biến động của chỉ tiêu “Tiền và 

các khoản tương đương tiền” và “Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn” thực chất là do 

chuyển 31 tỷ tiền gửi có kỳ hạn trên 03 tháng và dưới 01 năm sang khoản mục đầu tư tài 

chính ngắn hạn. 
 

Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản 

Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) trong năm 2012 là 5,56%, thấp hơn so 

với năm 2011 (7,34%) là do hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn từ kinh tế vĩ 

mô khiến lợi nhuận sau thuế giảm 25,84% trong khi tổng tài sản vẫn ở mức tương đương năm 

2011. Mặt khác, do doanh thu tăng nên các chỉ tiêu nợ phải thu khách hàng và hàng tồn kho 

của Công ty tăng trong năm 2012, là nhân tố chính làm giảm khả năng quay vòng tài sản. 

Công ty sẽ tăng cường thu hồi nợ, quản lý tốt hàng tồn kho để cải thiện và nâng cao hiệu suất 

sử dụng tài sản trong các năm tới. 
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Tình hình biến động nợ phải trả 

Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2011 +/- % (+/-) 

I. Nợ ngắn hạn 365.202 356.541 8.660 2,43% 

Vay và nợ ngắn hạn 95.112 42.727 52.384 122,60% 

Nợ ngắn hạn khác 270.090 313.814 -43.724 -13,93% 

II. Nợ dài hạn 39.425 42.289 -2.864 -6,77% 

Vay và nợ dài hạn 23.830 32.495 -8.665 -26,67% 

Nợ dài hạn khác 15.595 9.794 5.802 59,24% 

Tổng nợ phải trả 404.627 398.831 5.796 1,45 % 

Nguồn: Số liệu tính dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2011 và 2012 
 

Tổng nợ phải trả của Công ty tại ngày 31/12/2012 là 404,6 tỷ đồng, về cơ bản không 

biến động nhiều so với năm 2011, Công ty hiện vẫn kiểm soát tốt tình hình tài chính, có đủ 

khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Các chỉ số đánh giá khả năng thanh toán của Công 

ty tại thời điểm 31/12/2012 rất tốt, tài sản ngắn hạn của Công ty đủ để tài trợ cho các khoản nợ 

ngắn hạn.  

- Tỷ lệ Nợ phải trả/Tổng tài sản năm 2012 là 57,5%, cao hơn mức 55,5% của năm 2011. Tỷ 

lệ Nợ ngắn hạn/Tổng nợ phải trả năm 2012 là 90,3%, năm 2011 là 89,4%; tỷ lệ Nợ vay 

ngắn hạn/Tổng nợ phải trả năm 2012 là 23,5%, năm 2011 là 10,7%. 

- Tổng nợ ngắn hạn năm 2012 tăng 8,67 tỷ đồng, tương ứng tăng 2,43% so với 2011. Mặc 

dù tổng nợ không biến động nhiều nhưng nếu xét về cơ cấu nợ thì có sự biến động rõ rệt. 

Nợ vay ngắn hạn năm 2012 tăng 52,38 tỷ đồng, tương ứng tăng 122,6% so với năm 2011; 

trong khi đó, các khoản nợ phải trả khác giảm 43,7 tỷ đồng, tương ứng giảm 13,9%, nhất 

là giảm khoản chi phí phải trả. Qua đó cho thấy Công ty gia tăng sử dụng đòn bẫy tài 

chính để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.  
 

 4. Kế hoạch phát triển trong tƣơng lai 

Kế hoạch năm 2013 

Trong bối cảnh nền kinh tế được dự báo tiếp tục khó khăn, năm 2013 thị trường vẫn 

chưa có những điểm sáng. Ban giám đốc cùng Hội đồng quản trị Công ty phát huy thế  mạnh 

nội lực, vượt qua thử thách với tinh thần đổi mới nhằm đạt kế hoạch năm 2013 như sau: 

Đơn vị: Tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2012 

Kế hoạch 

2013
 

So sánh với TH 

2012 

1 Doanh số ký hợp đồng 528,20 629,00 119,08% 

2 Doanh số thực hiện 653,35 686,00 105,00% 

3 Lợi nhuận trước thuế 45,45 45,00 99,00% 

4 Cổ tức dự kiến 35%  35%  100,00% 
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Kế hoạch phát triển trong tƣơng lai 

- Thay đổi công nghệ sản xuất mới (công nghệ Cyclo penthane) đối với sản xuất Panel cách 

nhiệt; 

- Xúc tiến hợp tác đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài để mở rộng thị trường và nâng cao 

năng lực hoạt động của Công ty trong lĩnh vực M&E và LCN; 

- Chuẩn bị các bước cần thiết và tìm đối tác để đón đầu các dự án đầu tư nước ngoài về cơ 

sở hạ tầng...; 

- Nghiên cứu đổi mới công nghệ tiếp tục tạo ra những sản phẩm mới phù hợp với thị 

trường; 

- Quản lý an toàn và hiệu quả nguồn vốn, để hỗ trợ cho các hoạt động cốt lõi; 

- Cải tiến phần mềm kế toán và hệ thống quản trị dữ liệu nhằm tăng cường kiểm soát tính 

tuân thủ trong toàn hệ thống và cung cấp thông tin đến nhà đầu tư một cách nhanh chóng 

về tình hình hoạt động của Công ty; gia tăng tính nhất quán và minh bạch trong toàn nhóm 

công ty; 

- Đổi mới, nâng cao năng lực quản lý điều hành để hoàn thành các mục tiêu trong năm 2013 

và tạo tiền đề phát triển trong những năm tới; đồng thời nâng cao thu nhập bình quân của 

CBCNV. 

Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (Không có) 

 IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 
 

Đánh giá của HĐQT về kết quả SXKD năm 2012  

Kết quả kinh doanh 

Năm 2012, doanh thu thực hiện đạt hơn 653 tỷ đồng, hoàn thành hơn 105% kế hoạch; 

lợi nhuận trước thuế đạt 45,5 tỷ đồng, hoàn thành hơn 88% kế hoạch. Đây là nỗ lực vượt bậc, 

đáng khích lệ của Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn và 

hàng loạt doanh nghiệp phá sản như hiện nay. Tuy nhiên, Ban điều hành cần tăng cường công 

tác kiểm soát rủi ro đặc biệt là thu hồi công nợ. 

Chỉ tiêu cổ tức 

Tuy chỉ hoàn thành hơn 88 % kế hoạch lợi nhuận nhưng để đảm bảo lợi ích cho cổ 

đông, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi cổ tức là 35%/mệnh giá cổ phiếu đang 

lưu hành, với mức 100% kế hoạch đã trình ĐHCĐ năm tài chính 2011. Trong năm 2012 đã 

tạm ứng 2 đợt tương ứng 25%/mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến chia thêm 10% (nếu 

được ĐHĐCĐ phê duyệt). 

 2. Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 

 Tăng vốn điều lệ Công ty, lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu ưu đãi phát 

hành lần 2 cho CBCNV: Đã thực hiện xong. 

 Sửa đổi Điều lệ Công ty (Khoản 8 – Điều 21 về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến của cổ 

đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ): Đã thực hiện xong. 

 Xử lý cổ phiếu quỹ: Công ty đang thực hiện đàm phán với nhà đầu tư chiến lược nước 

ngoài để bán cổ phiếu quỹ nhằm mở rộng thị trường, tăng doanh thu, lợi nhuận và nâng 

cao năng lực quản lý của Công ty. 

 Mua thêm cổ phiếu quỹ (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/ĐHCĐ/NQ/12) v/v 

mua thêm cổ phiếu quỹ với tỷ lệ không vượt quá 30% tổng số cổ phần đã phát hành: 

Trong năm Công ty đã thực hiện mua thêm được 630.860 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ 
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ngày 06/08/2012 đến ngày 05/11/2012. Tổng số cổ phiếu quỹ tính đến 31/12/2012 là: 

1.338.000 CP, chiếm 16.45% tổng số cổ phần đã phát hành. Do nguồn cung hạn chế Công 

ty chưa mua đủ số lượng được ĐHĐCĐ đã thông qua. Số lượng cổ phiếu quỹ còn lại mà 

Công ty được quyền mua theo nghị quyết của ĐHĐCĐ sẽ được HĐQT cân nhắc và quyết 

định trong năm 2013. 

 Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu: ĐHĐCĐ đã chấp thuận dời 

thời điểm phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu trong giai đoạn 2012 

– 2014. Do đó, sau khi xử lý xong cổ phiếu quỹ, Công ty sẽ phát hành cổ phiếu thưởng tỷ 

lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu.  

 Chương trình ESOP: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho hủy chương trình ESOP do thủ 

tục quá phức tạp và mất nhiều thời gian, trong khi với tình hình thị trường chứng khoán 

như hiện nay thì chương trình này chưa thực sự hấp dẫn CBCNV, sẽ thay bằng việc điều 

chỉnh tăng quỹ Khen thưởng – Phúc lợi. 

 V/v thành lập Chi nhánh M&E: Đã thực hiện xong thủ tục, đang chờ Sở kế hoạch đầu tư 

cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. 

 Thanh lý danh mục đầu tư: Thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài 

chính 2010 ngày 15 tháng 04 năm 2011, HĐQT chỉ đạo tiếp tục thanh lý các khoản đầu tư 

chứng khoán. Đến 31/12/2012, số dư danh mục đầu tư chứng khoán của Công ty còn lại là 

1,46 tỷ (đã trích dự phòng giảm giá chứng khoán, chi tiết xin xem trong Báo cáo tài chính 

hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán). 

 3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

Năm 2012 về cơ bản Ban điều hành đã thực hiện đ ng các chỉ đạo của HĐQT cũng như 

nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã giám sát Ban giám đốc công ty trên các hoạt động chủ yếu 

sau: 

- Chỉ đạo và giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty; 

- Áp dụng chính sách lương thời gian mới của Công ty; 

- Thanh lý một phần danh mục đầu tư chứng khoán của Công ty; 

- Thực hiện các thủ tục để chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2,3 năm 2011 và tạm ứng đợt 1,2 năm 

2012 cho cổ đông; 

- Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin và tổ chức đại hội cổ đông thường niên; 

- Chuẩn bị hồ sơ và thủ tục thành lập chi nhánh M&E; 

- Thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ và lựa chọn, đàm phán với đối tác chiến lược để bán cổ 

phiếu quỹ; 

- Giám sát việc tuân thủ điều lệ công ty và quy định của pháp luật. 

 4. Các kế hoạch, định hƣớng của Hội đồng quản trị 

- Chỉ đạo sát sao công tác thu hồi công nợ và tìm kiếm các kênh thông tin hỗ trợ BĐH trong 

việc thu hồi nợ khó đòi; 

- Tập trung định hướng phát triển hoạt động cốt lõi trên cơ sở thay đổi công nghệ, phương 

thức quản lý và tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, lấy thị trường trong nước làm nền 

tảng để vươn đến thị trường quốc tế. 

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để mở rộng thị trường và nâng cao năng lực hoạt động của Công 

ty. 
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- Dự kiến tìm một vị trí tốt để xây văn phòng cho công ty mẹ và kết hợp cho thuê trong tình 

hình thị trường bất động sản đang điều chỉnh sâu (đây là một cơ hội); 

- Tìm kiếm cơ hội để tối ưu hoá nguồn vốn nhàn rỗi của Công ty, đặc biệt ưu tiên đầu tư 

vào lĩnh vực kinh doanh mới vào thời điểm thích hợp; 

- Tiếp tục tìm cơ hội tốt để triển khai dự án tại 127 An Dương Vương - Quận 6 khi thị 

trường thuận lợi hơn; 

- Tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng lô đất tại 31 Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng với mức giá 

hợp lý. 
 

 V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Các tiểu ban thuộc HĐQT 

Hiện nay công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT nhưng có phân công trách 

nhiệm cho các thành viên trong HĐQT. 

 1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị 

Hoạt động của HĐQT 

Trong năm, HĐQT tiến hành tổng cộng 11 cuộc họp, chi tiết các thành viên HĐQT 

tham dự cuộc họp như sau: 

STT TV HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

1 Nguyễn Hữu Thịnh CT HĐQT 10/11 91% 

2 Lê Tấn Phước TV HĐQT 11/11 100% 

3 Lâm Hoàng Lộc TV HĐQT 6/11 55% 

4 Cung Trần Việt
(1) 

TV HĐQT 7/11 64% 

5 Phạm Anh Tú TV HĐQT 11/11 100% 

6 Nguyễn Thanh Sơn
(2) 

TV HĐQT   
 

(1): Ông Cung Trần Việt từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 22/11/2012 

(2): Ông Nguyễn Thanh Sơn bổ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 03/12/2012 thay thế ông Cung Trần Việt 

 

Các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm 

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung 

01 01/NQ/HĐQT/12 13/01/2012 
Tạm ứng quỹ thưởng năm 2011 để thưởng cho CBCNV toàn 

công ty 

02 02/NQ/HĐQT/12 24/02/2012 
Thông qua việc tăng lương cho CBQL cấp cao thuộc HĐQT 

quản lý và tăng quỹ lương cho CBCNV toàn công ty 

03 03/NQ/HĐQT/12 27/03/2012 Điều chỉnh chính sách lương thời gian 

04 04/NQ/HĐQT/12 30/03/2012 Bổ nhiệm KSV CTY TNHH MTV Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu 

05 05/NQ/HĐQT/12 11/05/2012 Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2011 

06 06/NQ/HĐQT/12 18/06/2012 
Thông qua việc mua thêm cổ phiếu quỹ và tổ chức lấy ý kiến 

cổ đông bằng văn bản đối với việc mua thêm cổ phiếu quỹ 

07 07/NQ/HĐQT/12 24/07/2012 Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ 

08 08/NQ/HĐQT/12 17/09/2012 Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012 

09 09/NQ/HĐQT/12 22/11/2012 Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 
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 2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành 

 

Tham gia các buổi họp của HĐQT tham gia tư vấn, giám sát, kiểm tra công tác điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc. Đồng thời theo dõi, có chỉ đạo kịp 

thời tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm, đánh giá rủi ro và chỉ đạo 

thu hồi công nợ, phát triển thị trường... 
 

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị 
 

Công ty hiện chưa thành lập các tiểu ban trong HĐQT, tuy nhiên HĐQT có cử nhân sự 

kiêm nhiệm các công việc liên quan để tham mưu cho HĐQT trong các hoạt động như sau: 

- Các dự án tiềm năng để tiến hành đầu tư và hợp tác đầu tư;  

- Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 cho công ty con và các đơn vị thành 

viên;  

- Chuẩn bị các kế hoạch, nội dung để trình ĐHĐCĐ; 

- Phân tích số liệu và duyệt kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 

của Công ty, Công ty con và các Đơn vị thành viên; 

- Chính sách lương thưởng, nhân sự và hệ thống kiểm soát công ty con và chi nhánh. 
 

Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Công ty đã cử 

các thành viên HĐQT tham gia khóa học về quản trị công ty – dự án do SIRED – DANIDA 

tài trợ. 
 

 3. Hoạt động của Ban kiểm soát 
 

Trong năm 2012, Ban kiểm soát đã có những hoạt động sau 
 

STT Ngày Nội dung Thành phần tham dự 

1 20/05/2012 
Họp Ban kiểm soát xem xét Báo cáo 

tài chính quý 1/2012 

Trưởng ban Kiểm soát & 

2 thành viên 

2 07/09/2012 
Họp  Ban kiểm soát xem xét Báo cáo 

tài chính 6 tháng đầu năm 2012 

Trưởng ban Kiểm soát & 

2 thành viên 

3 
 Từ 16 đến 

20/10/2012 

Tham gia cùng HĐQT và BĐH thực 

hiện kiểm tra hoạt động của SEAREE 

Trưởng ban  

Kiểm soát 

4 23/10/2012 
Họp  Ban kiểm soát xem xét hoạt động 

của SEAREE  

Trưởng ban Kiểm soát & 

2 thành viên 

5 25/10/2012 
Họp đánh giá kết quả kiểm tra hoạt 

động của SEAREE  
Trưởng ban Kiểm soát 

6 17/11/2012 
Họp xem xét Báo cáo tài chính 9 tháng 

đầu năm 2012 

Trưởng ban Kiểm soát & 

2 thành viên 
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 4. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và BKS 
 

 

Thù lao HĐQT: 
 

Thành viên Giá trị (đồng) 

Tổng thù lao của HĐQT   528,000,000  

Nguyễn Hữu Thịnh   144,000,000  

Lê Tấn Phước     96,000,000  

Phạm Anh T      96,000,000  

Cung Trần Việt     88,000,000  

Lầm Hoàng Lộc     96,000,000  

Nguyễn Thanh Sơn       8,000,000  

Thù lao BKS: 

 

Thành viên Giá trị (đồng) 

Tổng thù lao của BKS   158,000,000  

Phạm Viết Hưng     62,000,000  

Mai Hồng Việt     48,000,000  

Bùi Văn Quyết     48,000,000  
 

 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 
 

STT 
Tổ chức/ngƣời thực hiện 

giao dịch 

Loại cổ 

đông nội bộ 

Số lƣợng 

trƣớc giao 

dịch 

Số lƣợng  

sau giao 

dịch 

Lý do giao dịch 

01 Quỹ ĐTCK Bản Việt Cổ đông lớn 1.290.870 0 
Tái cơ cấu danh 

mục đầu tư 

02 CTCP Sao Phương Nam 
Cổ đông 

lớn  
248.860 1.670.107 Tăng tỷ lệ nắm giữ 

03 Lâm Hoàng Lộc TV HĐQT 320.990 361.360 Tăng tỷ lệ nắm giữ 

04 Lâm  Hoàng Vũ Nguyễn 

Liên quan 

đến Lâm 

Hoàng Lộc 

0 200 Tăng tỷ lệ nắm giữ 

 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ 

Hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn của Công ty: Vào ngày 12 tháng 12 năm 2012, 

Công ty ký kết hợp đồng số 131/Centec/1403-12 với Công ty Cổ Phần Sao Phương Nam v/v 

thuê văn phòng tại Centec Tower. Chi phí thuê 222.600.000 VND/tháng. 
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