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BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 

Năm báo cáo: 2011 

Tên công ty:  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG 

Lầu 3 & 5 – Tòa nhà Centec 

Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: (08) 38 270527 Fax: (08) 38 246295 

Website: http://www.tcsc.vn/  

1. Lịch sử hoạt động của Công ty 

1.1 Những sự kiện quan trọng 

Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công (TCSC) đƣợc thành lập và hoạt theo giấy phép 

số 81/UBCK-GP ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nƣớc. 

TCSC đặt trụ sở chính tại:  

Lầu 3 & 5 – Tòa nhà Centec 

Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Dƣới đây là các cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của TCSC: 

2007 04 tháng 5 Các cổ đông sáng lập thỏa thuận thành lập TCSC, phê chuẩn 

Ông Đinh Công Hùng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bổ 

nhiệm Ông Mai Văn Sáu làm Trƣởng Ban Kiểm soát và nộp 

đơn xin giấy phép hoạt động đến Ủy ban Chứng khoán Việt 

Nam (SSC). 

2007 26 tháng 10 Các cổ đông sáng lập nhận đƣợc sự chấp thuận về nguyên tắc để 

thành lập TCSC. 

2008 31 tháng 01 Các cổ đông sáng lập nhận đƣợc Phê chuẩn chính thức từ SSC 

cho phép thành lập TCSC với 3 lĩnh vực kinh doanh: Môi giới, 

Tƣ vấn đầu tƣ và Tự doanh. 

Vốn điều lệ của TCSC là 360 tỷ đồng. 

2008 01 tháng 02 TCSC đƣợc thành lập với trụ sở chính tại số 36 đƣờng Tây 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2008 06 tháng 3 TCSC trở thành thành viên của Trung tâm lƣu ký chứng khoán 

(VSD) với giấy phép số 88/GCNTVLK. 

2008 24 tháng 6 TCSC trở thành thành viên của Trung tâm Giao dịch chứng 

khoán Hà Nội (HaSTC). 

2008 25 tháng 6 TCSC đƣợc chính thức công nhận là thành viên của Sở giao 

dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE). 

2008 16 tháng 8 TCSC tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất. 

2008 09 tháng 9 TCSC tổ chức lễ khai trƣơng và thông báo việc liên kết với đối 

tác chiến lƣợc quốc tế hàng đầu - Công ty Đại chúng Chứng 

http://www.tcsc.vn/
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khoán Seamico. 

2009 12 tháng 01 TCSC đủ tiêu chuẩn tham gia giao dịch trực tuyến và giao dịch 

qua Website tại HOSE. 

2009 31 tháng 3 TCSC đủ tiêu chuẩn tham gia giao dịch từ xa tại HaSTC. 

2009 24 tháng 4 TCSC đăng ký trở thành công ty đại chúng. 

2009 29 tháng 4 Seamico chính thức mua lại 18.88% cổ phần TCSC để trở thành 

đối tác chiến lƣợc của TCSC. 

2009 13 tháng 5 Thành lập chi nhánh Hà Nội theo quyết định 301/QĐ-UBCK 

với các nghiệp vụ: Môi giới chứng khoán, tƣ vấn đầu tƣ chứng 

khoán và lƣu ký chứng khoán. 

2009 27 tháng 5 Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán theo quyết 

định số 238/UBCK-GP. 

2009 11 tháng 7 TCSC tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ hai. 

2010 28 tháng 01 Dời trụ sở chính về Lầu 3&5 Tòa nhà Centec –  số 72-74 

Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP.HCM 

2010 12 tháng 3   TCSC đƣợc chấp thuận tham gia giao dịch trực tuyến tại HNX  

2010   27 tháng 3   TCSC tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ ba.  

2010 11 tháng 5   Đóng cửa chi nhánh Hà Nội.  

2010 14 tháng 6   TCSC tổ chức Đại hội cổ đông bất thƣờng.  

2010 11 tháng 11   TCSC đƣợc UBCKNN chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ 

giao dịch chứng khoán trực tuyến.  

2010 24 tháng 11   TCSC đựợc chấp thuận tham gia giao dịch trực tuyến thị trƣờng 

đăng ký giao dịch tại HNX 

2011  22 tháng 4   TCSC tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ tƣ.  

2011 27 tháng 9 TCSC triển khai nghiệp vụ giao dịch ký quỹ. 

1.2 Quá trình phát triển 

- Ngành nghề kinh doanh 

 Môi giới chứng khoán và tƣ vấn đầu tƣ 

Chúng tôi cung cấp một chuỗi các dịch vụ gồm: 

o Lập tài khoản giao dịch cho khách hàng 

o Nhận và thực thi lệnh mua/bán từ khách hàng 

o Lƣu ký và đặt cọc 

o Tƣ vấn đầu tƣ 

o Chứng khoán đƣợc bảo đảm 

o Môi giới những giao dịch số lƣợng lớn 
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Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp những dịch vụ: 

o Thông báo đến khách hàng kết quả giao dịch bằng thƣ điện tử hoặc điện thoại 

sau mỗi phiên giao dịch 

o Cập nhật thông tin thị trƣờng cho khách hàng bằng bản tin ngày, bản tin tuần 

và những báo cáo phân tích của công ty 

o Tƣ vấn chiến lƣợc đầu tƣ cho khách hàng thông qua những phân tích về tình 

hình kinh tế tổng quan, ngành, công ty… 

 Tƣ vấn tài chính(Ngân hàng đầu tƣ) 

o Nghiệp vụ hỗ trợ, tƣ vấn, bảo lãnh phát hành, phân phối vốn liên quan đến các 

đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng, phát hành tăng vốn, quyền bán thêm 

của nhà bảo lãnh phát hành, quản lý cổ đông. 

o TCSC còn định hƣớng tiến trình huy động vốn cho một doanh nghiệp, phát 

hành riêng lẻ, quyền phát hành và các dạng khác của việc thu hút vốn đầu tƣ. 

o Dịch vụ tƣ vấn về mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp, mua bán tài 

chính, thiết lập việc cổ phần hóa và các nghiệp vụ hỗ trợ đính kèm. 

o Giành quyền kiểm soát, thâu tóm ngƣợc, chào thầu, chiến lƣợc thuốc độc, 

quyền đƣợc bán theo, quyền buộc bán theo. 

o Dịch vụ đầu tƣ và tƣ vấn tài chính của TCSC hỗ trợ khách hàng xác định mức 

giá chào mua hay bán ra, cấu trúc một thƣơng vụ và thông thƣờng là tìm kiếm 

một thƣơng vụ tiến hành trôi chảy. 

o Tƣ vấn tái cấu trúc vốn: Nợ ƣu tiên trả trƣớc có thế chấp, nợ ƣu tiên trả trƣớc, 

nợ có thể chuyển đổi, nợ có thể trao đổi, cổ phiếu ƣu đãi, nợ cổ đông, cổ phiếu 

thƣờng. 

o Tƣ vấn sử dụng đòn bẩy tài chính: Đầu cơ vay nợ, tái cơ cấu vốn bằng vay nợ, 

tài trợ tài chính, phát hành trái phiếu. 

o Tƣ vấn định giá dựa vào các mô hình tài chính hiện đại: Khách hàng của 

chúng tôi tin chắc rằng họ có thể luôn luôn đặt niềm tin vào chúng tôi. Sự 

thành công của những đối tác tin cậy đã thúc đẩy mối quan hệ khách hàng 

ngày càng đƣợc nhân rộng hơn. 

 Tự doanh  

Nhận thấy tình hình kinh tế trong năm 2011 chƣa đƣợc khả quan, thị trƣờng chứng 

khoán chƣa thể hồi phục, Hội đồng quản trị đã quyết định không thực hiện giải 

ngân cho hoạt động tự doanh đồng thời thanh lý danh mục hiện có để bảo toàn vốn 

bằng tiền mặt. Trƣớc quyết sách đúng đắn này đã hạn chế sự thua lỗ cho hoạt động 

này trong năm 2011. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận hoạt động của mảng tự 

doanh chƣa thật sự nổi bật vì sự hạn chế về nhân sự chuyên trách, do vậy hoạt 

động này cần có sự cải tiến để phát huy hết tiềm lực cho Công ty.  

1.3 Định hƣớng phát triển 

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 
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Mục tiêu hoạt động của công ty là không ngừng phát triển các dịch vụ và các sản phẩm 

hỗ trợ nhằm thu hút khách hàng trong và ngoài nƣớc, trên cơ sở tận dụng sự hỗ trợ về 

khách hàng, tăng doanh thu cho công ty và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp 

luật, kiện toàn hệ thống Công nghệ thông tin, phát triển và chuyên nghiệp hóa nguồn 

lực nhân sự, tăng cƣờng đạo đức, tƣ cách nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế. 

- Chiến lƣợc phát triển trung và dài hạn 

o Củng cố những khách hàng hiện có, và từng bƣớc phục vụ các khách hàng nƣớc 

ngoài. 

o Tiết kiệm chi tiêu, phát triển kinh doanh dựa trên các điều kiện hiện tại. 

o Sử dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có để tăng thêm doanh thu.  

o Đẩy mạnh gói khuyến khích nhân viên tuyến đầu để tạo thêm doanh thu. 

o Phát triển thêm sản phẩm để thu hút khách hàng.  

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị 

2.1 Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 

Trong năm vừa qua, cùng với việc thực thi sát sao chỉ đạo của Hội đồng quản trị cùng 

với quyết tâm của Ban điều hành trong việc tạo là sự thay đổi và kiện toàn lại bộ máy 

nhân sự theo hƣớng tinh gọn, tiết kiệm chi phí đã mang lại hiệu quả bƣớc đầu cho 

Công ty. Đây là năm đầu tiên kể từ khi thành lập Công ty có lãi, tuy vẫn chƣa thể trang 

trãi hết khoản lỗ tích lũy từ các năm trƣớc nhƣng đây là tiền đề tạo cơ sở, động lực để 

phát triển cho các năm về sau.  

Bên cạnh đó, Công ty cũng tiếp tục hoàn chỉnh, nâng cấp hệ thống giao dịch trực tuyến 

(TC Trade Pro) để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng xem đây là điều 

kiện rất quan trọng cho hoạt động của một công ty chứng khoán vốn phụ thuộc vào 

dịch vụ và công nghệ. Ngoài ra, các công việc chuẩn để phục vụ khách hàng nƣớc 

ngoài cũng đã đƣợc chú trọng, rà soát nhằm nhắm tới nguồn khách hàng từ đối tác 

chiến lƣợc mang lại. Hiệu quả hoạt động đạt đƣợc của Công ty đã vƣợt xa mục tiêu đề 

ra của Đại hội đồng cổ đông đặt ra cho năm 2011. 

- Tổng doanh thu:  41.138 triệu đồng; 

- Tổng chi phí:       26.077 triệu đồng;  

-  Lợi nhuận năm 2011:          15.061 triệu đồng (Kế hoạch 6.650 triệu đồng) 

Tình hình tài chính của công ty đến thời điểm 31/12/2011 nhƣ sau:  

 Đơn vị tính: Triệu đồng. 

Tổng tài sản                                                303.348 

Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền                  275.124   

Các khoản đầu tƣ tài chính ngắn hạn         47   

Các khoản phải thu ngắn hạn 5.021   

Hàng tồn kho 1.516           

Tài sản ngắn hạn khác                   733           

Tài sản cố định                                            18.296   
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Tài sản dài hạn khác                                       2.611  

Tổng Nguồn vốn                                             303.348  

Nợ phải trả                                                            3.956   

Vốn điều lệ  360.000   

Lỗ lũy kế:            (60.608)  

2.2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch 

Tổng doanh thu năm 2011 đạt 41.131 triệu đồng so với kế hoạch 41.980 triệu đồng 

Lợi nhuận năm 2011 đạt 15.061 triệu đồng so với kế hoạch 6.650 

 Không đạt kế hoạch về doanh thu, tuy vậy chi phí đã đƣợc kiểm soát và giảm 

giảm hơn 40% so với năm 2010, từ đó mang lại lợi nhuận sau thuế vƣợt trên 

120% so kế hoạch đặt ra. Đây là kết quả khá ấn tƣợng trong một năm đầy biến 

động và khó khăn.  

2.3 Những thay đổi chủ yếu trong năm 

- Kiện toàn lại bộ máy nhân sự theo hƣớng tinh gọn. 

- Kiểm soát và tiết kiệm chi phí. 

- Hoàn chỉnh quy trình và liên kết với ngân hàng hỗ trợ thanh toán cho khách hàng nƣớc 

ngoài. 

- Nâng cấp hệ thống giao dịch trực tuyến qua Website (TC Trade Pro). 

- Triển khai nghiệp vụ giao dịch ký quỹ. 

2.4 Triển vọng và kế hoạch trong tƣơng lai 

- Củng cố những khách hàng hiện có và từng bƣớc phục vụ các khách hàng nƣớc ngoài. 

- Áp dụng các gói khuyến khích cho nhân viên tuyến đầu từ tháng 1/2012. 

- Tuyển dụng thêm nhiều nhân viên kinh doanh giỏi có thể mang lại cho khách hàng và 

lợi nhuận cho công ty. 

- Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến hỗ trợ hiệu quả bộ phận Môi giới, 

nghiên cứu cách thức hỗ trợ nhà đầu tƣ trong nƣớc có thể giao dịch ở thị trƣờng Thái 

lan và ngƣợc lại thông qua hệ thống CNTT tiến tiên của công ty và cổ đông chiến 

lƣợc. 

- Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2012 trình Đại hội cổ đông. 

3. Báo cáo của Ban Giám đốc 

3.1 Báo cáo tình hình tài chính 

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản  

 Đơn vị tính 2011 2010 

1. Cơ cấu tài sản    

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 6,75 9,11 

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 93,25 90,89 
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2. Cơ cấu nguồn vốn     

Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 1,30 1,26 

Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 98,70 98,74 

3.Tỷ suất sinh lời     

Tỷ suất lợi nhuận trƣớc thuế trên doanh thu 

thuần 
% 36,62 (31,66) 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu 

thuần 
% 36,62 (31,66) 

Tỷ suất lợi nhuận trƣớc thuế trên tổng tài sản % 5,09 (3,30) 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản % 5,09 (3,30) 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu % 5,16 (3,38) 

4. Khả năng thanh toán     

Tổng tài sản/Nợ phải trả Lần 76,67 79,46 

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn Lần 71,49 72,22 

Khả năng thanh toán nhanh Lần 70,81 71,74 

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán của TCSC năm 2011 

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: 8,316 đồng/cổ phần. 

 Đơn vị tính: Triệu đồng. 

Tổng tài sản                                                303.348 

Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền                  275.124   

Các khoản đầu tƣ tài chính ngắn hạn         47   

Các khoản phải thu ngắn hạn 5.021   

Hàng tồn kho 1.516           

Tài sản ngắn hạn khác                   733           

Tài sản cố định                                            18.296   

Tài sản dài hạn khác                                       2.611  

Tổng Nguồn vốn                                             303.348  

Nợ phải trả                                                            3.956   

Vốn điều lệ  360.000   

Lỗ lũy kế:            (60.608) 

- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: Không 

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thƣờng, cổ phiếu ƣu đãi...): 36.000.000 cổ 

phiếu thƣờng, không có cổ phiếu ƣu đãi. 

- Tổng số trái phiếu đang lƣu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái 

phiếu không thể chuyển đổi...): Không 

- Số lƣợng cổ phiếu đang lƣu hành theo từng loại: 36.000.000 cổ phiếu thƣờng. 

- Số lƣợng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có): Không 

- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: Tuy kết quả hoạt động năm 2011 có 

khả quan, lãi hơn 15 tỷ đồng, tuy vậy với khoản lỗ lũy kế các năm trƣớc trên 75 tỷ 
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đồng, do vậy hết năm 2011 Công ty vẫn lỗ lũy kế là trên 60 tỷ đồng, vì thế Công ty 

không chi trả cổ tức cho năm tài chính năm 2011. 

3.2  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh trƣớc đây. 

TT Diễn giải 
Năm 2011 

(đồng) 

Năm 2010 

(đồng) 
Thay đổi 

1 Doanh thu môi giới 226.978.685 789.729.891 -71,26% 

2 
Doanh thu hoạt động đầu 

tƣ chứng khoán 380.404.559 5.354.279.955 -92,90% 

3 
Doanh thu hoạt động tƣ 

vấn doanh nghiệp - 141.556.500 -100,00% 

4 
Doanh thu lƣu ký chứng 

khoán 3.950.000 18.754.545 -78,94% 

5 Doanh thu khác 40.519.450.932 24.925.224.734 62,56% 

  Tổng cộng 41.130.784.176 31.229.545.625 31,70% 

3.3 Những tiến bộ công ty đã đạt đƣợc   

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: 

Hầu hết các hoạt động của các bộ phận, đặc biệt là các bộ phận nghiệp vụ đều đƣợc 

quy trình hóa và tài liệu hóa rõ ràng minh bạch, công khai. 

Các chính sách về nhân sự, lƣơng, thƣởng của công ty dần đƣợc hoàn thiện trên cơ sở 

đảm bảo các lợi ích và công bằng cho ngƣời lao động.  

- Các biện pháp kiểm soát: 

Công ty có một bộ phận đảm trách việc xây dựng quy trình và giám sát việc thực hiện 

của các bộ phận đảm bảo sự tuân thủ và minh bạch. 

3.4 Kế hoạch phát triển trong tƣơng lai. 

- Áp dụng các gói khuyến khích cho nhân viên trên cơ sở doanh số đạt đƣợc.  

- Triển khai các sản phẩm mới đảm bảo thị trƣởng có sản phẩm nào, công ty có sản 

phẩm đó. Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. 

4. Báo cáo tài chính 

4.1 Báo cáo tài chính: 

Báo cáo tài chính năm 2011 đã đƣợc kiểm toán bởi Công ty TNHH Delloite Việt 

Nam.
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5. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 

5.1 Kiểm toán độc lập 

- Đơn vị kiểm toán độc lập 

Công ty TNHH Delloite Việt Nam 

Tầng 11, P. 1105 

Trung Tâm Thƣơng Mại Sài Gòn 

37 Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM, Việt Nam 

- Ý kiến kiểm toán độc lập 

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình 

hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 cũng nhƣ kết quả hoạt động 

kinh doanh và tình hình lƣu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù 

hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán 

áp dụng cho các công ty chứng khoán tại Việt Nam. 

- Các nhận xét đặc biệt: Không có 

5.2 Kiểm toán nội bộ 

- Ý kiến kiểm toán nội bộ 

Trong năm, Ban kiểm soát không phát hiện thấy bất cứ dấu hiệu bất thƣờng của Công 

ty. Mọi hoạt động đều tuân thủ các quy định nội bộ cũng nhƣ quy định của pháp luật 

về chứng khoán.   

- Các nhận xét đặc biệt: Không có 

6. Các công ty có liên quan 

Các Công ty TCSC 

có nắm giữ trên 

50% vốn cổ phần. 

Các Công ty có nắm 

giữ trên 50% vốn cổ 

phần của TCSC 

Tình hình đầu tƣ 

vào các công ty 

có liên quan. 

Hoạt động và tình 

hình tài chính của các 

công ty liên quan. 

Không có Không có Không có Không có 

7. Tổ chức và nhân sự 
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7.1 Cơ cấu tổ chức của công ty 

7.2 Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành 

 TRƢƠNG GIA BẢO: 

- Chức vụ: TGĐ/GĐ khối nghiệp vụ 

- Chuyên môn: Thạc sỹ QT doanh nghiệp 

- Quá trình công tác: 

7/1995 – 4/1999:  Phân tích viên – Công ty Design International Ltd 

5/1999 – 4/2000: Trƣởng phòng phân tích đầu tƣ – Cty Design International Ltd. 

5/2000 – 8/2007: Trợ lý Giám Đốc – TT kiểm soát khai thác Tân Sơn Nhất – 

Vietnam Airlines 

2/2008 – nay: GĐ khối nghiệp vụ – Công ty CP Chứng khoán Thành Công  

6/2010 – nay: Tổng Giám Đốc – Công ty CP Chứng khoán Thành Công 

 HÀ NGUYỄN TRINH NGHI 

- Chức vụ: GĐ Hành chính – Nhân sự 

- Chuyên môn: Luật Kinh tế - ĐH Văn Lang  

- Quá trình công tác: 

2002 – 2005: Chuyên viên tuyển dụng – Công ty Dệt May Thành Công 

2005 – 2007: Chuyên viên tuyển dụng – Công ty Tin học Lạc Việt 

2007 – 2011: Trƣởng Phòng Nhân sự - Công ty CP DVCN Tin học HPT 

07/2011 – nay: Giám đốc HCNS – Công ty Chứng khoán Thành Công 
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 TRỊNH TẤN LỰC 

- Chức vụ: Trƣởng bộ phận Quy trình & tuân thủ 

- Chuyên môn: Quản lý Công nghiệp – ĐH bách khoa Tp.HCM 

- Quá trình công tác: 

2002 – 3/2005: Trƣởng ca sản xuất – Hualon Corporation Vietnam 

4/2005 – 2/2008: Chuyên viên hệ thống QLCL – Công ty CP Dệt may Thành Công 

2/2008 – nay: Trƣởng BP SOP – Cty CP Chứng Khoán Thành Công 

 TRẦN MINH VINH 

- Chức vụ: Kế Toán Trƣởng 

- Chuyên môn: Cử nhân Đại học kinh tế Tp.HCM 

- Quá trình công tác: 

1998 – 2002: Kế toán TH Kho bạc TPHCM 

2003 – 2007: Kế toán TH – Cty TNHH Hƣơng Thùy 

2007 – 2008: Trợ lý Kiểm toán  - Cty Kiểm toán Việt Nhật 

2008 – 2010: Chuyên viên kiểm soát nội bộ - Cty Liên doanh Đại Nam Việt 

2010 – Nay: Trƣởng phòng kế toán – Cty CP Chứng khoán Thành Công 

 LÊ THỊ PHƢƠNG THÚY 

- Chức vụ: Trƣởng bộ phận Giao dịch Nghiệp vụ 

- Chuyên môn: Cử nhân Đại học kinh tế Tp.HCM 

- Quá trình công tác: 

1999 – 2000: Kế toán viên – Cty Ý Ngọc 

2000 – 2004: Kế toán viên – Cty Đức Lợi 

2004 – 2005: Kế toán viên – Cty Vƣơng Minh 

2005 – 2007: Kế toán TH – Cty Xây dựng Sơn Hùng 

2007 – 2008: Phó phòng Mô giới – Cty Chứng khoán Đông Dƣơng 

2008 – nay: Trƣởng bộ phận Giao dịch Nghiệp vụ - Cty CP Chứng khoán Thành 

Công 

 NGUYỄN THANH TỊNH 

- Chức vụ: Trƣởng bộ phận CNTT 

- Chuyên môn: Cử nhân Đại học CNTT Tp.HCM 

- Quá trình công tác: 

2003 – 2007: Chuyên viên Quản lý hệ thống mạng – Cty POUYUEN 
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2007 – 2008:  Chuyên viên Quản lý hệ thống mạng – Cty Liên doanh Xăng dầu 

Petro Việt Nam 

2008 – 4/2011: Chuyên viên Quản lý hệ thống mạng – Cty CP Chứng khoán Thành 

Công 

5/2011-nay: Trƣởng bộ phận CNTT- Cty CP chứng khoán Thành công 

7.3 Thay đổi Tổng giám đốc điều hành trong năm 2011 

Không có. 

7.4 Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lƣơng, thƣởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi 

khác của Ban Giám đốc: 

Theo Quyết định của HĐQT đối với từng thành viên trong Ban giám đốc tùy theo kết 

quả và hiệu quả kinh doanh. 

7.5 Số lƣợng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với ngƣời lao động : 

- Tổng số nhân sự: 28 cán bộ nhân viên. 

- Chính sách đối với ngƣời lao động:  

+ Hỗ trợ chi phí điện thoại di động, chi phí gửi xe. 

+ Tổ chức CBNV tham quan, nghỉ mát. 

+ Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. 

+ Tổ chức các hoạt động phong trào: ngày Quốc tế phụ nữ, ngày Phụ nữ Việt Nam, 

Chúc mừng sinh nhật, Tất niên. 

+ Lƣơng tháng 13 cho tất cả nhân viên.  

+ Các chính sách khác theo quy định của nhà nƣớc và pháp luật.  

7.6 Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/Chủ tịch, Ban kiểm soát, Kế toán trƣởng.  

 Thay đổi thành viên HĐQT: 

- Ngày 22/04/2011: Đại hội đồng cổ đông đã bãi nhiệm và bầu bổ sung thay thế các 

thành viên HĐQT nhƣ sau: 

Bãi nhiệm: 

STT Họ và tên Vị trí 

1 Ông Đinh Công Hùng Thành viên HĐQT 

2 Bà Lê Thị Kiều Phƣơng Thành viên HĐQT 

3 Ông Đặng Triệu Hòa Thành viên HĐQT 

4 Ông Trần Ái Trung Thành viên HĐQT 
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Bầu bổ sung thay thế: 

STT Họ và tên Vị trí 

1 Ông Dong Ju. Kim Thành viên HĐQT 

2 Bà Huỳnh Thị Thu Sa Thành viên HĐQT 

 Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát: 

Không có 

 Thay đổi Kế toán trƣởng: 

- Ngày 01/9/2011: 

Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trƣởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công 

đối với Ông Nguyễn Thọ Phƣơng. 

Bổ nhiệm ông Trần Minh Vinh giữ chức vụ Kế toán trƣởng Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Thành Công. 

8. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty 

8.1 Hội đồng quản trị/Chủ tịch và Ban kiểm soát: 

- Hội đồng quản trị 

TT Họ và tên Chuyên môn Năm sinh Chức vụ 

1 Ông Chaipatr Srivisarvacha Cử nhân tài 

chính 

1959 Chủ tịch HĐQT 

2 Ông Pinit Puapan Thạc sĩ kinh tế 1967 Thành viên 

3 Bà Duangrat 

Watanapongchat 

Thạc sĩ Kế toán, 

Cử nhân Luật 

1957 Thành viên 

4 Bà Kittivalai 

Charoensombut-Amorn 

Cử nhân toán 1957 Thành viên 

5 Ông Trần Nhƣ Tùng MBA 1973 Thành viên 

6 Ông Dong Ju. Kim Cử nhân 1967 Thành viên (từ 

22/4/2011) 

7 Bà Huỳnh Thị Thu Sa Cử nhân 1982 Thành viên (từ 

22/4/2011) 

- Ban kiểm soát 

TT Họ và tên Chuyên môn Năm sinh Chức vụ 

1 Bà Nguyễn Minh Hảo MBA 1973 Trƣởng BKS 

2 Bà Nguyễn Thị Kiều Yến Cử nhân kinh tế 1960 Thành viên 

3 
Bà Yaowaluk 

Aramthaveethong 
MBA 1955 Thành viên 
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- Hoạt động của HĐQT: 

Hội đồng quản trị hoạt động theo Điều lệ Công ty. HĐQT họp hàng quý và có các chỉ 

đạo, hành động kịp thời nhằm chấn chỉnh hoạt động Công ty, giải quyết các vấn đề 

nhân sự, định hƣớng Công ty. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT đƣợc thực thi đầy đủ 

thông qua các cuộc họp HĐQT. 

- Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên 

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ của mình tƣơng đối tốt. Tuân thủ điều lệ Công 

ty, tổ chức họp định kỳ để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động Công ty nhằm đƣa ra 

các kiến nghị kịp thời cho HĐQT. 

- Kế hoạch để tăng cƣờng hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty 

Cơ cấu lại các thành viên HĐQT, BKS nhằm đem lại bộ mặt mới cho Công ty. Tiếp 

tục phát huy kết quả đại đƣợc năm 2011 nhằm phấn đấu đƣa Công ty thoát lỗ lũy kế và 

bắt đầu có lãi. Song song đó, cũng cố bộ máy điều hành nhằm hoạt động gọn nhẹ và 

hiệu quả hơn. 

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT, Chủ tịch và 

thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc điều hành (Giá trị các 

khoản thù lao và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền 

cụ thể). 

Thù lao và chi phí cho các thành viên HĐQT 

TT Họ và tên Thù lao 

(đồng) 

Chi phí 

(đồng) 

Tổng cộng 

(đồng) 

1 Ông Chaipatr Srivisarvacha 0 
105.707.730 

 

105.707.730 

 

2 Ông Pinit Puapan 0 0 0 

3 
Bà Duangrat 

Watanapongchat 
0 

23.866.791 

 

23.866.791 

 

4 
Bà Kittivalai 

Charoensombut-Amorn 
0 0 0 

5 Ông Trần Nhƣ Tùng 0 0 0 

6 Ông Dong Ju. Kim 0 0 0 

7 Bà Huỳnh Thị Thu Sa 0 0 0 

Thù lao và chi phí cho các thành viên BKS 

TT Họ và tên Thù lao 

(đồng) 

Chi phí 

(đồng) 

Tổng cộng 

(đồng) 

1 Bà Nguyễn Minh Hảo 6.000.000 0 6.000.000 

2 Bà Nguyễn Thị Kiều Yến 12.000.000 0 12.000.000 

3 
Bà Yaowaluk 

Aramthaveethong 
6.000.000 2.168.917 8.168.917 
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Thù lao và chi phí cho Tổng giám đốc 

Không có các khoản nào khác ngoài lƣơng theo Hợp đồng đƣợc ký kết. 

- Số lƣợng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban Giám đốc đã có 

chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Không. 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp 

của thành viên HĐQT. 

 Ngày 04/04/2011 và ngày 26/04/2011: Ông Trần Ái Trung – Thành viên HĐQT 

(đến 22/04/2011), cổ đông sáng lập đã thƣc hiện chuyển nhƣợng lần lƣợt 50.000 

và 450.000 cổ phần cho ngƣời khác. Tỷ lệ cổ phần sở hữu sau khi chuyển nhƣợng 

còn lại là 0%.  

 Ngày 23/05/2011: Ông Đặng Triệu Hòa – Thành viên HĐQT (đến 22/04/2011), cổ 

đông sáng lập đã thƣc hiện chuyển nhƣợng 600.000 cổ phần cho ngƣời khác. Tỷ lệ 

cổ phần sở hữu sau khi chuyển nhƣợng còn lại là 0%. 

- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhƣợng phần vốn góp của công ty của các 

thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên và những 

ngƣời liên quan tới các đối tƣợng nói trên: Không có. 

- Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã đƣợc ký kết với công ty của thành viên Hội 

đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những 

ngƣời liên quan tới các đối tƣợng nói trên: Không có. 

8.2 Các dữ liệu thống kê về cổ đông  

8.2.1 Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nƣớc 

Không có. 

8.2.2 Cổ đông sáng lập 

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông sáng lập 

Cổ đông sáng lập của TCSC giảm còn gồm 04 thành viên (giảm 02 cổ đông – Bà Ông 

Đặng Triệu Hòa và Ông Trần Ái Trung đã chuyển nhƣợng toàn bộ số cổ phần nắm giữ 

cho cổ đông khác), sở hữu 10.616.700 cổ phần, chiếm 29.49% tổng số cổ phần TCSC. 
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TT Tên cổ đông CMT-ĐKKD Quốc tịch 
Số cổ phần sở 

hữu 

1 
C.TY CP DM-ĐT-TM 

THÀNH CÔNG 
04103004932 Việt Nam 8.911.700 

2 
CÔNG TY TNHH 

NGỌC PHONG 
05002000041 Việt Nam 1.000.000 

3 ĐOÀN QUANG SANG 023946039 Việt Nam 200.000 

4 CHUNG VĂN ĐẠT 021558691 Việt Nam 505.000 

Tổng cộng 10.616.700 

8.2.3 Cổ đông lớn và cổ đông nƣớc ngoài 

- Cổ đông lớn 

Danh sách cổ đông lớn nắm giữ 5% vốn điều lệ của TCSC đến ngày 31/12/2011 nhƣ 

sau: 

TT 
Họ và tên/tên giao 

dịch đối với tổ chức 
Số giấy CMND/số Giấy CNĐKKD Quốc tịch 

1 
SEAMICO 

SECURITIES PLC 
1017537002460 Thái lan 

2 LA MỸ PHƢỢNG 023504484 Việt Nam 

3 
C.TY CP DM-ĐT-

TM THÀNH CÔNG 
0301446221 Việt Nam 
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- Cổ đông nƣớc ngoài 

 

Cổ đông nƣớc ngoài của TCSC gồm 5 cổ đông, sở hữu 10.756.000 cổ phần, chiếm 

29.88% tổng số cổ phần TCSC. 

TT Tên cổ đông CMT-ĐKKD Quốc tịch 
Số cổ phần sở 

hữu 

1 
SEAMICO SECURITIES 

PLC 
1017537002460 Thái lan 6.796.500 

2 TIÊU NHƢ PHƢƠNG 419010530 Đức 1.350.000 

3 
SMIT 

CHEANCHARADPONG 
J 844111 Thái lan 1.375.500 

4 

KITTIVALAI 

CHOROENSOMBUT -

AMORN 

J844985 Thái Lan 10.000 

5 JAEHYUN SEO MOON 7202064 Korea 1.224.000 

Tổng cộng 10.756.000 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 __________________________ 

 


