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 I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1. Quá trình thành lập và phát triển : 

 
CÁC MỐC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

04/09/2008 SJCS chính thức đi vào hoạt động theo Giấp phép số 97/UBCKNN cấp ngày 

04/09/2008 với vốn điều lệ ban đầu là 53 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 18A, 

Đinh Tiên Hoàng, Phường Dakao, Quận 1,  thành phố Hồ Chí Minh. 

25/9/2008 SJCS được công nhận là thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán theo 

Giấy chứng nhận số 98/GCNTVLK ngày 25/09/2008. 

 
05/12/2008 

SJCS được công nhận là thành viên giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán 

Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 99/QĐ-SGDHCM của Sở Giao 

dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 05/12/2008.  

06/02/2009 SJCS được công nhận là thành viên giao dịch của Trung tâm Giao dịch Chứng 

khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) theo Quyết định số 

35/QĐ-TTGDHN do Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp ngày 

06/02/2009. 

28/07/2009 Công ty được chấp thuận là thành viên giao dịch trực tuyến tại SGDCK thành 

phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số: 77/QĐ – SGDHCM ngày 28/07/2009. 
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03/03/2011 Công ty được UBCKNN chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng 

khoán trực tuyến theo Quyết định số: 223/QD-UBCK. 

2. Ngành nghề kinh doanh 

- Môi giới chứng khoán; 

- Tư vấn đầu tư chứng khoán; 

- Lưu ký chứng khoán. 

3. Định hướng phát triển 
SJC Securities là công ty chứng khoán thứ 97 được cấp phép hoạt động từ năm 2008, mục tiêu SJC 

Securities nhắm tới là trở thành “Công ty chứng khoán có chất lượng dịch vụ tốt và minh bạch nhất 

Việt Nam”, thông điệp mà SJC Securities muốn gửi đến công chúng đầu tư: “Luôn mang lại giá trị gia 

tăng cho nhà đầu tư – Add more value”. 

Trong tầm nhìn chiến lược và dài hạn của mình, SJC Securities xác định sẽ đồng hành với khách hàng 

thông qua các sản phẩm, dịch vụ chứng khoán phát triển trên nền công nghệ thông tin tối ưu, máy móc 

thiết bị chuyên dùng hiện đại, kèm theo những dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất nhằm đem lại 

hiệu quả đầu tư cao nhất cho khách hàng với cam kết gắn bó cùng phát triển bền vững. Bởi phương 

châm của chúng tôi là: 

- Luôn mang lại giá trị gia tăng cho nhà đầu tư; 

- Lắng nghe và Đồng cảm với khách hàng; 

- Hợp tác và Chia sẻ; 

- Học hỏi và Sáng tạo;… 

SJC Securities tin tưởng vào định hướng phát triển đúng đắn của mình vì Ban lãnh đạo Công ty xác 

định, muốn phát triển bền vững thì bên cạnh quy mô vốn, công nghệ tối ưu, yếu tố nhân sự cũng là một 

trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của Công ty. Do đó, SJC Securities tập trung 

ưu tiên phát triển nguồn lực con người để xây dựng một đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, giỏi chuyên 

môn… Và hơn thế là sự đoàn kết, nhất trí, đặt quyết tâm cao để thực hiện mục tiêu đã đặt ra của toàn 

thể Ban lãnh đạo, nhân viên SJC Securities. 
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II.  BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 
- Đầu tư nâng cấp hệ thống phần mềm hiện đại, bảo mật cao cùng với hệ thống giao dịch trực tuyến 

có nhiều tiện ích, nâng cao năng lực hệ thống máy móc thiết bị, hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu 

cầu quản lý và cung cấp các dịch vụ về chứng khoán có chất lượng ưu việt nhất đến quý nhà đầu 

tư. 

- Phần mềm Quản lý các khoản vay hỗ trợ vốn dành cho nhà đầu tư trên hệ thống Core.    

- Năm 2011, tiếp tục là một năm khó khăn đối với thị trường chứng khoán cũng như các thành viên 

của thị trường mà nguyên nhân chính xuất phát từ những rủi ro hệ thống, nhận thức được điều này 

và tranh thủ thời điểm thị trường không thuận lợi Ban lãnh đạo công ty đã tái cấu trúc công ty theo 

hướng gọn nhẹ, linh hoạt hơn và chú trọng đẩy mạnh việc phát triển nguồn nhân lực theo chiều sâu 

để đón đầu sóng mới của thị trường.  

- Năm 2011 cũng là năm các quy trình, quy chế của SJCS được hoàn thiện nhằm chuẩn mực hóa mọi 

hoạt động của công ty. 

2. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của công ty năm 2009 – 2011 
 

Kết quả kinh doanh (VNĐ) Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Doanh thu thuần 21.952.438.991 16.375.706.090 10.003.725.958 
Lợi nhuận thuần từ HĐKD chứng khoán 6.606.604.876 1.774.027.770 (6.053.461.887) 
Tổng lợi nhuận trước thuế 6.648.956.335 2.231.908.257 (5.602.094.525) 
Lợi nhuận sau thuế 5.467.480.062 1.739.519.216 (5.602.094.525) 

    
Bảng cân đối kế toán Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Tài sản ngắn hạn 93.875.397.956 174.683.521.131 84.986.154.114 
Tài sản dài hạn 6.095.414.257 8.029.993.194 6.003.968.293 
Tổng tài sản (VNĐ) 99.970.812.213 182.713.514.325 90.990.122.407 
 

   
Nợ phải trả 46.641.763.300 127.602.959.933 42.806.662.540 
Vốn chủ sở hữu (VNĐ) 53.371.035.176   55.110.554.392 48.183.459.867 
Tổng Nguồn vốn 99.970.812.213 182.713.514.325 90.990.122.407 

Vốn điều lệ (VNĐ) 53.000.000.000 53.000.000.000 53.000.000.000 
Số lượng CPĐLH (cp) 5.300.000 5.300.000 5.300.000 

    
Các chỉ tiêu khác Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Cơ cấu tài sản 
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 93,90% 95,61% 93,4% 
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 6,10% 4,39% 6,6% 
Cơ cấu nguồn vốn    
Nợ phải trả/Tổng tài sản 46,66% 69,84% 47% 



                                           Báo cáo thường niên năm         
         

7 
 

Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 53,34% 30,16% 53% 
Tỷ suất lợi nhuận Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
ROA 5,47% 0,95% - 
ROE 10,25% 3,16% - 
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 1.032 328 - 

Nguồn: BCTC kiểm toán SJCS năm 2009 – 2011 

 Nguyên nhân chính dẫn đến sự biến động kết quả kinh doanh năm 2011 so với năm 2010: 

Năm 2011, TTCK Việt Nam nói chung và các công ty chứng khoán nói riêng đã trải qua một giai đoạn 

đầy khó khăn và thách thức.Tại HoSE, chỉ số VN-Index giảm hơn 25% so với cuối năm 2010. Giá trị 

vốn hóa của các công ty niêm yết trên sàn giảm 137 ngàn tỷ đồng, còn lại 454 ngàn tỷ đồng vào cuối 

năm 2011. Quy mô giao dịch cũng bị thu hẹp đáng kể. Khối lượng giao dịch bình quân đạt gần 34 triệu 

cổ phiếu/phiên, tương ứng với giá trị giao dịch 650 tỷ đồng, giảm 29% về khối lượng và 57% về giá trị 

so với năm 2010. Tại HaSTC, chỉ số HNX-Index giảm hơn 58% so với cuối năm 2010. Khối lượng 

giao dịch bình quân đạt trên 30 triệu cổ phiếu/phiên, tương ứng với giá trị giao dịch gần 365 tỷ đồng, 

giảm mạnh về cả khối lượng và giá trị so với năm 2010.  

      Với những khó khăn chung, ngành Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm và Kinh doanh bất động sản là 

các ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong năm vừa qua, với các chỉ tiêu về lợi nhuận giảm mạnh. 

63/102 công ty chứng khoán báo cáo lỗ theo báo cáo tài chính 3 quý đầu năm 2011. Các hoạt động 

nghiệp vụ của các công ty chứng khoán đều sụt giảm về doanh thu do thị trường giảm điểm và thanh 

khoản kém. Không nằm ngoài xu hướng chung của ngành doanh thu, lợi nhuận của SJCS cũng bị sụt 

giảm. 

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai  
Năm 2012 và trong tương lai SJCS sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy những điểm mạnh để có thể vượt qua 

những thách thức của thị trường và tận dụng mọi cơ hội củng cố vị thế của mình trên thị trường chứng 

khoán, từng bước thực hiện mục tiêu trở thành “ Công ty chứng khoán có chất lượng dịch vụ tốt nhất 

Việt Nam”. 

Với chiến lược trung và dài hạn, SJCS quán triệt định hướng sẽ đồng hành cùng khách hàng thông qua 

chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp và công nghệ hiện đại nhằm đem lại hiệu quả đầu tư tối ưu cho 

khách hàng với cam kết cùng phát triển bền vững. 

III.  BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

1. Báo cáo tình hình tài chính 
 Các chỉ tiêu cơ bản 
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Trích khấu hao tài sản cố định 

Công ty trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao hàng năm được áp dụng 

phù hợp với quyết định 206/2003/QĐ-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 12/12/2003.  

Thời gian khấu hao được ước tính như sau: 

 - Nhà cửa, vật kiến trúc           : 06  năm 

 - Máy móc, thiết bị               : 03  năm 

 - Phương tiện vận tải       : 03 - 06  năm 

 - Thiết bị dụng cụ quản lý     : 03 - 06  năm 

 - Các tài sản khác      : 03 - 05  năm 

 - Phần mềm kế toán             : 05 năm 

Thanh toán các khoản nợ đến hạn 

Việc thanh toán các khoản nợ đến hạn được thực hiện đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ.  

Các khoản phải nộp cho nhà nước được thực hiện đúng theo Luật định. Tại 31/12/2010 Công ty không 

có khoản nợ quá hạn nào.  

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:  

Đơn vị: Đồng 

STT Chỉ tiêu 31/12/2011 31/12/2010 

1 Đầu tư cổ phiếu chưa niêm yết - CTCP Kinh doanh 
và Đầu tư vàng Việt Nam – 100.000 cổ phiếu 

1.000.000.000 1.000.000.000

             Tổng cộng 1.000.000.000 1.000.000.000

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của Công ty đến thời điểm 31/12/2011 có giá trị 1.000.000.000 đồng 

, Công ty chưa trích lập dự phòng do Công ty không xác định được đầy đủ và chính xác thông tin mã 

cổ phiếu này trên thị trường, do vậy Công ty không có cơ sở để trích lập dự phòng. Công ty đã sử dụng 

giá gốc để phản ánh giá trị chứng khoán chưa niêm yết trên sổ sách kế toán. 

Các khoản phải thu tại ngày 31/12/2010 và 31/12/2011 

Khoản mục  31/12/2011 31/12/2010 

Phải thu khách hàng 935.426.763 291.929.668

Trả trước cho người bán 6.894.080.000 446.632.745

Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán  37.230.666.882 91.539.026.820

Các khoản phải thu khác 33.992.311.853 70.495.074.217

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (2.127.415.721) -
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Tổng cộng 76.925.069.777 162.772.663.450

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011 của SJCS 

Các khoản phải trả tại ngày 31/12/2010 và 31/12/2011 

Khoản mục 31/12/2011 31/12/2010
I. Nợ ngắn hạn 42.806.662.540 127.602.959.933

1. Vay và nợ ngắn hạn - -
2. Phải trả người bán 72.348.576 16.788.621
3. Người mua trả tiền trước 150.025.546 60.111.367
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 823.236.260 841.644.953
5. Phải trả người lao động 155.000.000 239.964.172
6. Chi phí phải trả 226.860.000 91.000.000
7. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 51.681.655 193.089.349
8. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu 301.816.108 309.120.801
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (275.213.595) (272.613.595)
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 41.300.907.990 126.123.854.265

II.  Nợ dài hạn 0 0
Tổng cộng 42.806.662.540 127.602.959.933

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011 của SJCS 

Chi tiết Thuế và khoản phải nộp ngân sách Nhà nước 

STT Chỉ tiêu 31/12/2011 31/12/2010

1 Thuế GTGT hàng bán nội địa  6.237.823 23.264.369

2 Thuế thu nhập doanh nghiệp  (84.829.840) 59.504.921

3 Thuế thu nhập cá nhân  816.998.437 758.875.663

4 Các loại thuế khác  - -

Tổng cộng 738.406.420 841.644.953

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011 của SJCS 

Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm nay Năm trước
Cơ cấu tài sản    
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 93,40 95,61
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 6,60 4,39
    
Cơ cấu vốn   
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 47,05 69,84
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 52,95 30,16
    
Khả năng thanh toán   
- Khả năng thanh toán hiện thời Lần 2,13 1,37
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- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn Lần 1,99 1,43
- Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,14 0,08
    
Tỷ suất sinh lời   
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh 
thu % (0,56) 13,63
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu % (0,56) 10,62
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài 
sản % (0,06) 1,22
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài 
sản % (0,06) 0,95
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ 
sở hữu % (0,12) 3,16
  

 

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của các năm báo cáo 

Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 

Bookvalue 10.038 10.070   10.450 9.143 

 

Biến động của vốn chủ sở hữu 

 
 Vốn đầu tư của 

chủ sở hữu 
 Lợi nhuận sau thuế 

chưa phân phối 
 Cộng 

Số đầu năm trước 53.000.000.000 371.035.176 53.371.035.176
Lợi nhuận sau thuế năm trước - 1.739.519.216 1.739.519.216
Số dư cuối năm trước 53.000.000.000 2.110.554.392 55.110.554.392

Số dư đầu năm nay 53.000.000.000 2.110.554.392 55.110.554.392
Lợi nhuận trong năm nay - (5.602.094.525) (5.602.094.525)
Chia cổ tức năm nay - (1.325.000.000) (1.325.000.000)
Số dư cuối năm 53.000.000.000 (4.816.540.133) 48.183.459.867

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011 của SJCS 

Tổng số cổ phiếu theo từng loại  

Tính đến thời điểm 31/12/2011, vốn điều lệ của Công ty là 53 tỷ đồng tương đương với số cổ phiếu 

đang lưu hành là 5.300.000 cổ phiếu. Toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty là cổ phiếu phổ thông. 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành từng loại  

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 5.300.000 cổ phiếu (phổ thông). 

Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có)  

Không có. 

Cổ tức  
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Chỉ tiêu 2009 2010 

Cổ tức 10% 2,5% 

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
Năm 2011 thị trường sụt giảm mạnh cả về giá trị và khối lượng khiến doanh thu từ hoạt động môi giới 

chứng khoán của công ty giảm khoảng 50%, trong khi đó doanh thu từ hoạt động này lại chiếm tỷ 

trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của SJCS nên đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến doanh thu 

thuần hoạt động kinh doanh chỉ đạt hơn 10 tỷ đồng, giảm 38,91% so với năm 2010 và Lợi nhuận gộp 

từ hoạt động kinh doanh đạt 5,63 tỷ đồng.  

Chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng chí phí; khoản chi phí này của Công 

ty không biến động nhiều so với năm 2010.  

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được   
- Đầu tư nâng cấp hệ thống phần mềm hiện đại, bảo mật cao cùng với hệ thống giao dịch trực tuyến 

có nhiều tiện ích, nâng cao năng lực hệ thống máy móc thiết bị, hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu 

cầu quản lý và cung cấp các dịch vụ về chứng khoán có chất lượng ưu việt nhất đến quý nhà đầu 

tư. 

- Phần mềm Quản lý các khoản vay hỗ trợ vốn dành cho nhà đầu tư trên hệ thống Core.    

- Ban lãnh đạo công ty đã tái cấu trúc công ty theo hướng gọn nhẹ, linh hoạt hơn và chú trọng đẩy 

mạnh việc phát triển nguồn nhân lực theo chiều sâu để đón đầu sóng mới của thị trường.  

- Năm 2011 cũng là năm các quy trình, quy chế của SJCS được hoàn thiện nhằm chuẩn mực hóa mọi 

hoạt động của công ty và kiểm soát chặt chẽ các yếu tố rủi ro có thể phát sinh. 

4. Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2012. 

 Triển vọng và kế hoạch trong tương lai  

Mạng lưới khách hàng: Với mục tiêu mở rộng mạng lưới khách hàng tại những tỉnh thành có tiềm 

năng, SJCS dự kiến sẽ mở rộng thêm nhiều chi nhánh, phòng giao dịch tại các tỉnh thành trong thời 

gian tới. 

Hệ thống công nghệ thông tin hiện đại: Từ khi mới thành lập, công ty đã xác định việc đầu tư vào 

Công nghệ thông tin là mục tiêu hàng đầu của công ty. Một mặt đáp ứng yêu cầu về quản lý của Công 

ty; Mặt khác đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.  

Con người: SJCS quan niệm rằng, con người là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp nên Công ty luôn có 

những chính sách nhân sự đúng đắn, phù hợp giúp SJCS thu hút được những chuyên viên tài chính có 
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trình độ, kinh nghiệm và tâm huyết gắn bó với công ty, giúp Công ty duy trì được bộ máy nhân sự ổn 

định tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các nghiệp vụ để phục vụ ngày một tốt hơn khách hàng cũ và 

thu hút khách hàng tiềm năng. 

 Định hướng phát triển của Công ty  

Chiến lược vốn  

Với mục tiêu trở thành một trong những công ty chứng khoán có chất lượng dịch vụ tốt nhất tại Việt Nam. 

Vốn hoạt động là một vấn đề vô cùng quan trọng góp phần đưa công ty đến gần mục tiêu, do đó, SJCS 

đang có lộ trình tăng vốn lên 150 tỷ và 300 tỷ sắp tới. Trong chiến lược xây dựng cấu trúc vốn tương lai, 

SJCS luôn cân nhắc, tính toán các phương án nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cổ đông cao nhất và chi 

phí sử dụng vốn thấp nhất.  

Mạng lưới  

Ngoài việc mở thêm chi nhánh, phòng giao dịch độc lập trực thuộc SJCS, SJCS cũng có chiến lược hợp tác 

với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước để phát triển SJCS theo hướng đa dạng đối tác, đa dạng sản 

phẩm.  

Công nghệ  

Công nghệ được coi là yếu tố được ưu tiên phát triển tại SJCS. SJCS hiện đang triển khai phát triển và 

hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, có độ tương thích cao với hai Sở, đảm bảo cung cấp các 

công cụ hữu hiệu cho các hoạt động giao dịch – bao gồm: Giao dịch trực tuyến, Dịch vụ nhắn tin SMS, 

Chương trình Quản lý giao dịch, Quản lý đấu giá, Đăng ký mở tài khoản trực tuyến, Đăng ký Rút tiền qua 

Internet, Quản lý nhân sự, Quản lý tài sản, Quản lý rủi ro, Kế toán, Quản lý hồ sơ khách hàng, Website, 

đăng ký thực hiện quyền, thông tin thị trường, lệnh nâng cao ..v.v… SJCS cũng đang đầu tư nâng cấp hệ 

thống phần mềm giao dịch nhằm mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng. 

Nhân sự  

SJCS xác định việc phát triển nguồn lực là một trong những yếu tố cơ bản đảm bảo sự thành công cho công 

ty trong tương lai. SJCS phát triển chiến lược nhân sự linh hoạt nhằm thu hút được những cá nhân xuất sắc 

tham gia và gắn bó lâu dài với công ty. Chiến lược nhân sự của có thể được tóm tắt bao gồm việc tuyển 

dụng đa kênh nhằm tìm kiếm vào những cá nhân có năng lực và phẩm chất đạo đức phù hợp, trọng dụng và 

mạnh dạn phân quyền cho các cá nhân được tuyển dụng và chính sách đãi ngộ thích hợp, bao gồm cả việc 

chia sẻ lợi nhuận hoạt động nhằm khuyến khích và giữ chân các bộ có năng lực.  

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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V. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

 Cơ cấu tổ chức của công ty 

 
 

 Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động 
Tính tới thời điểm hiện nay số lượng cán bộ, nhân viên của SJCS là 37 người. Trên 90% cán bộ nhân viên 

của Công ty có trình độ đại học trở lên và đã được đào tạo qua các lớp chứng chỉ chuyên môn về chứng 

khoán do UBCKNN tổ chức. 

Cơ cấu nhân sự tính tới 30/03/2011 

STT Trình độ Số người Tỷ lệ (%) 

1 Đại học và Trên đại học 34 91,9% 

3 Khác 3 8,1% 

 Tổng          33 100% 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán SJCS) 
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 Chính sách đối với người lao động: 
Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8 giờ/ ngày và 5,5 ngày/tuần. Tuy nhiên, căn cứ vào nhu cầu 

công việc thực tế nhân viên trong công ty có thể tự nguyện làm việc thêm giờ và được hưởng quyền lợi 

theo quy định của luật lao động và quy định của Công ty với mức đãi ngộ thoả đáng. 

Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công 

ty từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty 

chưa đủ 12 tháng thì số ngày được nghỉ phép trong năm được nghỉ được tính theo tỷ lệ thời giam làm việc. 

Công ty thanh toán chế độ lương, ốm, thai sản theo quy định, đây là phần Bảo hiểm xã hội trả thay lương. 

Trong thời gian nghỉ thai sản, ngoài thời gian nghỉ 4 tháng với chế độ bảo hiểm theo đúng quy định, còn 

được hưởng thêm một tháng lương cơ bản do bảo hiểm chi trả. 

Điều kiện làm việc: Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc cần thiết và xây dựng môi trường 

làm việc năng động tạo điều kiện cho các nhân viên gắn bó và phát huy hết năng lực của mình cho Công ty. 

Chính sách  lương: Chính sách lương, thưởng của SJCS luôn tuân thủ theo Luật lao động và các văn bản 

pháp luật liên quan. Quy chế này được xây dựng dựa trên tinh thần dân chủ, minh bạch và công bằng nhằm 

khuyến khích người lao động phát huy tinh thần sáng tạo trong tác nghiệp. 

Lương của người lao động = Lương cơ bản + Lương kinh doanh + Lương phụ cấp 

Mức lương cơ bản được xác định bằng hệ số lương cơ bản nhân với mức lương tối thiểu. Hệ số lương cơ 

bản được xét duyệt tuỳ theo trình độ học vấn, chức vụ, thời gian làm việc... 

Lương kinh doanh được tính dựa trên đặc thù của công việc là hỗ trợ hay kinh doanh trực tiếp và được quy 

định cụ thể trong hệ thống thang lương, bảng lương của công ty. 

Lương phụ cấp bao gồm tiền lương làm thêm giờ; tiền thưởng vì có thành tích trong công tác tốt và mang 

lại hiệu quả kinh doanh cho công ty; phụ cấp ăn trưa. đi lại. điện thoại. 

Chính sách tuyển dụng và đào tạo:Xác định được tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong lĩnh vực hoạt 

động tài chính công ty luôn chú trọng tới việc tìm kiếm tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn cao và 

nhiều kinh nghiệm. Quy trình tuyển dụng của SJCS được xây dựng chặt chẽ và khoa học phù hợp với quy 

chế hoạt động của công ty. Bên cạnh việc đăng tải thông tin tuyển dụng rộng rãi trên các phương tiện thông 

tin đại chúng như: Báo chí. website. các tổ chức tư vấn tuyển dụng chuyên nghiệp… Nhờ vậy. SJCS đã xây 

dựng được cho mình một đội ngũ nhân viên có trình độ. kinh nghiệm. nhiệt huyết với nghề.  

Bên cạnh vấn đề tuyển dụng nhân sự công ty cũng rất coi trọng công tác đào tạo cán bộ. nhân viên. Cụ thể: 

Tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ. tự đào tạo nội bộ. học hỏi từ các 

công ty đầu ngành. cập nhật những kiến thức mới và tìm hiểu TTCK các nước trong khu vực..v.v. trong đó 

chú trọng hình thức đào tạo theo công việc thực tế để đáp ứng yêu cầu ngày càng chuyên sâu về nghiệp vụ 

của từng phòng ban. Có thể khái quát như sau:  

- Kỹ năng giao tiếp với khách hàng.  
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- Kỹ năng thuyết trình.  

- Kỹ năng chăm sóc khách hàng.  

- Phương pháp phân tích và nhận định thị trường.  

 Ban điều hành 

 

 

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2010 và vào ngày lập báo cáo này như sau: 

Bà Huỳnh Thị Bích Ngân Chủ tịch  Thông qua ngày 23.1.2010 

Ông Huỳnh Anh Tuấn Thành viên Thông qua ngày 23.1.2010 

Bà Nguyễn Hồng Trang  Thành viên Thông qua ngày 23.1.2010 

Ông Phạm Quang Anh Thành viên Thông qua ngày 23.1.2010 

Bà Nguyễn Kim Cúc Thành viên Thông qua ngày 30.07.2010 

     Bà Huỳnh Thị Bích Ngân _ Chủ tịch HĐQT 
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Bà Ngân là người sáng lập SJCS. 

Ông Huỳnh Anh Tuấn _ Thành viên HĐQT 

Ông Huỳnh Anh Tuấn đã tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế TP.HCM, chuyên ngành Tài chính – Ngân 

hàng và Đại học Luật TP.HCM. Ngoài ra, ông Tuấn còn được cấp các chứng nhận và chứng chỉ hoạt 

động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt nam. 

Trước khi tham gia thành lập Công ty CP Chứng khoán SJC, ông Huỳnh Anh Tuấn là Trợ lý Tổng 

Giám đốc của Công ty TNHH MTV Chứng khoán ACB, kiêm Giám đốc Chi nhánh Thị Nghè của 

Công ty TNHH MTV Chứng khoán ACB. Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán Việt 

nam, ông Tuấn được biết đến như một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm và thành đạt. Ông Tuấn đã 

từng tư vấn cho hàng loạt các tổ chức, đem lại hiệu quả đầu tư cao. 

Bà Nguyễn Hồng Trang _ Thành viên HĐQT 

Bà Nguyễn Hồng Trang tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP. HCM chuyên ngành Ngoại thương, Thạc sỹ  

Kinh tế phát triển tại Viện Khoa học Xã hội The Hague-Hà lan. Bà đã tham gia thành công cuộc thi sát 

hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khóan của Ủy Ban chứng khóan Nhà nước. 

Trước khi tham gia thành lập Công ty CP Chứng khoán SJC, bà đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong 

lĩnh vực tài chính – đầu tư. Bà đã giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh tế và Phó Trưởng phòng 

Xúc tiến đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM, chịu trách nhiệm thẩm định và đề xuất Ủy Ban 

nhân dân Thành phố phê duyệt các dự án đầu tư quy mô lớn của các doanh nghiệp trong  và ngoài 

nước. Sau đó bà Trang gia nhập Công ty CP Chứng khoán Gia Quyền với vị trí Giám đốc Tư vấn tài 

chính doanh nghiệp, đã tiến hành thành công một loạt hợp đồng tư vấn cổ phần hóa, tái cấu trúc doanh 

nghiệp, tăng vốn, tư vấn phát hành trái phiếu ... cho các công ty thành viên của Tập đoàn Dệt May 

(như Tổng Công ty Phong Phú, Dệt Nam Định...), Công ty Tín nghĩa, Công ty cổ phần Sài Gòn Sân 

bay (SGA), Công ty Lạc Việt 

Ông Phạm Quang Anh _ Thành viên HĐQT 

Ông Anh tham gia công tác tài chính từ năm 1997. Trước khi gia nhập SJCS, ông Anh từng giữ các 

chức vụ Phó giám đốc công ty kiểm toán DNP, phó tổng giám đốc công ty Ngọc Phong. Ngoài ra ông 

Anh còn tham gia nhiều công tác tư vấn cho nhiều tổ chức trong và ngoài nước. Ông Anh tốt nghiệp 

cao học kinh tế năm 2003.  

Hoạt động của HĐQT 
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Hàng năm, cuộc họp của Hội đồng quản trị phần lớn đều được tổ chức thông qua việc trao đổi bằng 

email, lấy ý kiến bằng văn bản, tổ chức họp bất thường.  Các thành viên Hội đồng quản trị vẫn thường 

xuyên trao đổi với nhau đê thông báo, thảo luận về tình hình hoạt động của Công ty nhằm đưa ra 

những quyết định kịp thời nhất định hướng cho Ban điều hành. 

Hội đồng quản trị có hai người là thành viên độc lập, không kiêm nhiệm các chức danh điều hành của 

Công ty, gồm: Bà Nguyễn Hồng Trang, Ông Phạm Quang Anh. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị 

với hai  thành viên độc lập không điều hành bảo đảm cho Hội đồng quản trị độc lập với Ban điều hành 

và tập trung vào định hướng, nghiên cứu chiến lược phát triển dài hạn của Công ty. 

 BAN KIỂM SOÁT 

Ban Kiểm soát của Công ty bao gồm ba thành viên theo quy định của Điều lệ Công ty, bao gồm các 

ông/bà: 

- Ông Lý Thanh Tùng– Trưởng ban 

- Ông Lê Xuân Vinh – Thành viên 

- Bà Hồ Lệ Hoài Mai – Thành viên 

Trong năm 2011, Ban Kiểm soát đã xem xét toàn diện hoạt động của công ty cũng như đã làm việc 

trực tiếp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc để nắm rõ hơn tình hình hoạt động của công ty, phục vụ 

cho việc báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp thường niên năm 2012. Nhìn chung, hoạt động 

kinh doanh của Công ty trong năm vừa qua đã có những bước tiến triển tốt mặc dù kết quả chưa cao. 

Tuy nhiên, Công ty đã tăng trưởng được thị phần và tiếp tục khẳng định thương hiệu SJCS  trong hoàn 

cảnh thị trường khó khăn và cạnh tranh gay gắt. Báo cáo tài chính năm 2011 đã được cơ quan kiểm 

toán độc lập kiểm tra công nhận và Ban Kiểm soát hoàn toàn thống nhất với các số liệu này. 

Hoạt động của bộ phận Kiểm soát nội bộ cũng góp phần quan trọng trong việc bảo đảm sự tuân thủ 

pháp luật của Công ty và nhân viên Công ty và hỗ trợ hoạt động cho Ban Kiểm soát rất tốt. 

 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 

PHÒNG MÔI GIỚI 
 

Ông Vũ Văn Đức 
PP. Môi giới 

Ông Huỳnh Anh Tuấn  
 

Tổng Giám Đốc 

 
Bà Nguyễn Hồng Trang 

 

 
Phó Tổng Giám Đốc 
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PHÒNG PHÂN TÍCH – TƯ VẤN 

 

 
Bà Tạ Thị Thanh Huyền 
PP. Phân tích - Tư vấn 

 
PHÒNG KỸ THUẬT 

 
Ông Nguyễn Thanh Bình 
PP. IT 

 
PHÒNG KẾ TOÁN 

 
Trần Khánh Dư                                                             
Kế toán trưởng 
 

 
BAN KIỂM SOÁT 

Ông Lý Thanh Tùng                                                      
Trưởng Ban kiểm soát 

VI. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG  
 Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho HĐQT và Ban KS 

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định hàng 

năm căn cứ trên đề xuất của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong năm 2011, chi phí cho các thành viên 

Hội đồng quản trị khoảng 200 triệu VND.  

 Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên HĐQT (Không có thay đổi so với thời điểm lập BCTC 

năm trước) 

STT Cổ đông Số ĐKKD/CMND Địa chỉ 
Số cổ phần 
Sở hữu (cổ 

phần) 

Tỷ lệ 
sở hữu 

(%) 

1 Huỳnh Thị Bích Ngân 022231514 12/6 Trương Định. P.6. Q.3. 
 TP.HCM 529.000 9,98% 

2 Huỳnh Anh Tuấn 351970173 233 Võ Thị Sáu. P.7. Q.3.  
TP.HCM 276.440 5,22% 

3 Nguyễn Hồng Trang 023323004 207/20/1 Nguyễn Văn Đậu.  
P.11. Q.Bình Thạnh. TP.HCM 264.470 4,99% 

4 Nguyễn Quang Anh 023748375 28B3 cư xá 304 Điện Biên Phủ, 
P25,Q.Bình Thạnh, TP.HCM 0 0% 

5   Nguyễn Kim Cúc 023775791 2A Quang Trung, Gò Vấp, 
Tp.HCM 50.000 0,94% 

 TỔNG   1.119.910 21,13% 

Nguồn: SJCS 

 Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn 

Cơ cấu cổ đông tính tới ngày 30/01/2011 
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Cổ đông Số lượng cổ đông Tổng mệnh giá (VND) % vốn điều lệ 
(%) 

I. Trong nước 50 53.000.000.000 100% 

1. Cổ  đông tổ chức 3 7.689.400.000 14,51% 
2. Cổ đông cá nhân 47 45.310.600.000   85,49% 
II. Nước ngoài - - - 

1. Cổ đông tổ chức - - - 

2. Cổ đông cá nhân - - - 

Tổng cộng 50 53.000.000.000 100% 

Nguồn: SJCS 

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần tại thời điểm ngày 31/12/2011 

STT Cổ đông Số 
ĐKKD/CMND Địa chỉ Số cổ phần 

Sở hữu (cổ phần) 

Tỷ lệ 
sở hữu 

(%) 

1 Công ty Cổ phần  
Ngọc Phong 
 
Đại diện phần vốn: 
Ông Nguyễn Văn Liêm 
 

5003000299 KCN Xuyên Á. Xã Mỹ 
Hạnh Bắc. H.Đức Hòa. Long 

An 

528.940 9,98% 

2 Huỳnh Thị Bích Ngân 022231514 12/6 Trương Định. P.6. Q.3. 
TP.HCM      529.000  9,98% 

3 Đoàn Thị Phương Lan 023133398 232 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. 
P.6. Q.3. TP.HCM      528.940  9,98% 

4 Đoàn Thị Khánh Vân 024346797 232 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. 
P.6. Q.3. TP.HCM      442.120  8,34% 

5 Huỳnh Quốc Trung 351237713 233 Võ Thị Sáu. P.7. Q.3.  
TP.HCM      291.470  5,50% 

6 Huỳnh Anh Tuấn 351970173 233 Võ Thị Sáu. P.7. Q.3. 
TP.HCM      276.440  5,22% 

 TỔNG   25.969.100.000 49 %

                                                                                                           Nguồn: SJCS 

Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ tính tới ngày 30/01/2011 

STT Cổ đông Số 
ĐKKD/CMND Địa chỉ 

Số cổ phần 
Sở hữu (cổ 

phần) 

Tỷ lệ 
sở hữu 

(%) 

1 

Công ty Cổ phần Thanh Niên 
 
Đại diện phần vốn: 
Ông Nguyễn Văn Liêm 
 

4103002591 27 Kỳ Đồng. P.9. Q.3.  
TP.HCM 15.000 0,28% 

2 Huỳnh Thị Bích Ngân 022231514 12/6 Trương Định. P.6. 
Q.3.TP.HCM 529.000 9,98% 

3 Huỳnh Anh Tuấn 351970173 233 Võ Thị Sáu. P.7. Q.3.  
TP.HCM 276.440 5,22% 
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STT Cổ đông Số 
ĐKKD/CMND Địa chỉ 

Số cổ phần 
Sở hữu (cổ 

phần) 

Tỷ lệ 
sở hữu 

(%) 

4 Nguyễn Hồng Trang 023323004 
207/20/1 Nguyễn Văn Đậu.  
P.11. Q.Bình Thạnh. 
TP.HCM 

264.470 4,99% 

 TỔNG   10.849.100.000 20,47% 

Nguồn: SJCS 

Ghi chú:  

(*) Theo Điều 84 khoản 5 Luật doanh nghiệp quy định và điều lệ của công ty: Trong thời hạn 03 năm kể 
từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do 
chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển 
nhượng cổ phần của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập khác nếu được sự chấp thuận của 
ĐHĐCĐ. Sau thời hạn 03 năm kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. các 
hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ.  

Ngày 04/09/200,. Công ty được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh; Như vậy đến ngày 
04/09/2011, các hạn chế chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ.  

 

 Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài  

Theo Quyết định số 238/QĐ-TTg ngày 29/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế góp vốn. mua 

cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam. tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước 

ngoài giới hạn tối đa là 49% vốn điều lệ của Công ty.  

Điều lệ Công ty không quy định cụ thể giới hạn về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ 

phần của Công ty.  

Hiện nay, Công ty chưa có cổ đông là thể nhân hoặc pháp nhân nước ngoài.  

 

 

 


