
CÔNG TY  CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÔNG NAM Á  

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, tháng 3 năm 2016 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á 

2015 

1 

MỤC LỤC 

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG 

 Thông tin khái quát về Công ty 

 Quá trình hình thành và phát triển   

 Ngành nghề và địa bàn hoạt động kinh doanh 

Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý  

Định hướng phát triển 

Các rủi ro 

 

PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Tổ chức nhân sự 

 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

 Tình hình tài chính 

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

 

PHẦN III: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 

 Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Tình hình tài chính 

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

 Kế hoạch phát triển trong tương lai 

 

PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

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

 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành 

 Các kế hoạch, định hướng phát triển của Hội đồng quản trị 

 

PHẦN V: QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 Hội đồng quản trị 

 Ban kiểm soát 

 Các giao dịch thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS, Ban điều hành 

 

PHẦN VI: BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 

 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á 

2015 

2 

PHẦN I - THÔNG TIN CHUNG 

Thông tin khái quát về Công ty 

Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0103015002 

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 34/UBCK-GPHĐKD 

Vốn điều lệ: 335.000.000.000 đồng 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 335.000.000.000 đồng 

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội. 

Số điện thoại: 04.62753844  - Số fax: 04.62753816 

Email: ckdna@aseansc.com.vn - Website: www.aseansc.com.vn 

Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á được thành lập theo Giấy phép 

Đăng ký kinh doanh số 0103015002 do Sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp ngày 

12/12/2006 và Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 34/UBCK-

GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 22/12/2006. 

Công ty chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày được cấp giấy phép đến nay. 

Với tiềm lực tài chính vững mạnh cùng đội ngũ quản lý dày dặn kinh nghiệm 

trong lĩnh vực chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á đã tạo 

được niềm tin và sự gắn bó của khách hàng với các sản phẩm dịch vụ trên thị 

trường chứng khoán. 

Ngành nghề và địa bàn hoạt động kinh doanh 

Ngành nghề kinh doanh: Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á đã và đang thực 

hiện các nghiệp vụ kinh doanh trong các lĩnh vực của thị trường chứng khoán bao 

gồm: 

 Môi giới chứng khoán; 

 Tự doanh chứng khoán; 

 Tư vấn đầu tư chứng khoán; 

 Tư vấn tài chính tài chính doanh nghiệp; 

 Bảo lãnh phát hành chứng khoán; 

 Lưu ký chứng khoán. 

mailto:ckdna@aseansc.com.vn
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Địa bàn hoạt động kinh doanh: Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã và đang tổ 

chức hoạt động kinh doanh tại các địa điểm sau: 

 Tại Hà Nội - trụ sở chính: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

 Tại TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hồ Chí Minh: Số 31-33-35 Hàm Nghi, 

phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 

Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý  

 
Đại hội đồng cổ đông 

 

Hội đồng Quản trị

 

Ban điều hành

 

Ban kiểm soát

 

Thành viên phụ trách 

hệ thống QTRR

 

P. Tư vấn TCDN

 

Khối Môi giới

 

P.Môi giới 1

 

P.Môi giới 2

 

P.Truyền Thông

 

Phòng DVKH

 

P. HCNS -Pháp Chế

 

P.Kế toán Tài chính

 
P.Kinh doanh Đầu tư

 

P.Công nghệ Thông tin

 
P.Phân tích

 

P.KSNB & QTRR

 

Chi nhánh HCM 

Ban giám đốc

P.Môi giới 

 
P.DVKH

 

P.CNTT

 

P. Kế toán tài 

chính

 

P.KSNB & 

QTRR

 

P.HCNS

 

H
ộ

i 
S

ở
C
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i 
n

h
á

n
h
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C

M

 

 

Các công ty con, công ty liên kết: Không có. 

Định hướng phát triển 

Nhằm xây dựng thế mạnh và niềm tin vững chắc trên thị trường chứng khoán, 

Công ty xác định rõ mục tiêu và chiến lược trong hoạt động kinh doanh của mình 

trong những năm tới, với: 

Mục tiêu 

 Đa dạng hóa loại hình sản phẩm; 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á 

2015 

4 

 Chất lượng dịch vụ hoàn hảo; 

 Độ tin cậy cao với một nền tài chính lành mạnh vững chắc; 

 Phong cách phục vụ tận tình chuyên nghiệp. 

Chiến lược  

 Xây dựng mô hình quản trị tiên tiến và hiệu quả, đảm bảo sự phát triển bền 

vững của công ty; 

 Xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin hiện đại nhằm đáp ứng 

được mọi nhu cầu giao dịch của khách hàng; 

 Kết nối giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư; giữa người mua và người bán; giữa 

các nhà đầu tư để cùng hướng tới sự đầu tư thành công; 

 Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ; 

 Chú trọng nâng cao chất lượng nhân sự, đào tạo đội ngũ cán bộ có tâm huyết để 

công ty ngày càng phát triển vững mạnh. 

Các rủi ro 

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty luôn chú trọng việc xây dựng chính 

sách quản lý và hoạt động thực thi, tuân thủ đối với quản trị rủi ro. Đây là yếu tố nền 

tảng để Công ty hoạt động kinh doanh có hiệu quả và luôn an toàn. Vì vậy, trong năm 

2015 và các năm trước đây, ASEAN SECURITIES không gặp bất cứ loại rủi ro nào 

trong các hoạt động kinh doanh. 
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PHẦN II - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Trong năm 2015, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự điều hành của Ban Tổng 

giám đốc, cùng với sự nỗ lực, phối hợp của tập thể cán bộ nhân viên trong Công ty, kết 

quả kinh doanh đạt được như sau: 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 2014 

(đồng) 

Năm 2015 

(đồng) 

1 Tổng doanh thu  VNĐ 54.669.587.886 52.554.014.684 

2 Tổng chi phí hoạt động kinh doanh VNĐ 54.262.820.188 52.245.203.068 

4 Lợi nhuận trước thuế VNĐ 406.767.698 308.811.616 

5 Lãi cơ bản trên cổ phiếu VNĐ 12 9 

Mặc dù phải trải qua nhiều biến động, và còn nhiều khó khăn trong hoạt động kinh 

doanh, nhưng ASEAN SECURITIES vẫn là một trong những công ty chứng khoán 

duy trì được đầy đủ các nghiệp vụ đã được cấp phép và luôn hoạt động kinh doanh có 

lãi. 

Tổ chức và nhân sự  

Danh sách Ban điều hành và Kế toán trưởng 

TT Họ và tên Chức vụ Tỷ lệ sở hữu CP  

của Cty 

1 Bà: Lê Thị Thanh Bình Tổng GĐ 0% 

2 Ông: Nguyễn Văn Trung Phó TGĐ 0% 

3 Ông: Nguyễn Vũ Phong Phó TGĐ 0% 

4 Ông: Lê Xuân Tiến Phó TGĐ 0% 

5 Bà: Nguyễn Hoàng Phương Kế toán trưởng 0% 

 

Những thay đổi trong Ban điều hành: Để phù hợp với tình hình hoạt động kinh 

doanh, Công ty đã bổ nhiệm ông Lê Xuân Tiến giữ chức Phó Tổng giám đốc vào 

tháng 5/2015. 
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Số lượng cán bộ, nhân viên: Số lượng cán bộ nhân viên tại thời điểm 01/01/2015 

là 37, tại thời điểm 31/12/2015 là 44 cán bộ nhân viên. 

Chính sách đối với người lao động 

 Chính sách tiền lương, phụ cấp và Bảo hiểm 

Về tiền lương: Công ty đã xây dựng quy chế lương nhằm đáp ứng cơ cấu tổ 

chức của công ty, chính sách lương luôn đảm bảo sự khuyến khích đóng góp 

của người lao động, và phù hơp với quy định của pháp luật. 

Về phụ cấp và Bảo hiểm: Toàn bộ các nhân viên được Công ty ký kết hợp đồng 

lao động chính thức đều được hưởng các chế độ phụ cấp và BHXH, BHYT, BH 

thất nghiệp đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật. 

 Chính sách đào tạo: Công ty luôn duy trì chính sách đào tạo hàng năm nhằm 

nâng cao trình độ của CBNV. Chẳng hạn như việc cung cấp nguồn kinh phí cho 

CBNV theo học các khóa học do UBCKNN, do các Sở Giao dịch chứng khoán 

tổ chức. 

 Chế độ khen thưởng, phúc lợi: được gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh 

của Công ty. Ngoài ra, CBNV còn được cấp phát trang phục làm việc, chế độ 

nghỉ mát, chế độ thưởng tại các dịp lễ, tết nhằm động viên khuyến khích người 

lao động. 

 Chế độ việc làm: Công ty luôn tuân thủ quy định về pháp luật lao động, như 

làm việc 8 giờ/ngày, nghỉ lễ, nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ thai sản.  

Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

Các dự án lớn: Trong năm 2015, Công ty không thực hiện đầu tư các dự án lớn. 

Các công ty con, công ty liên kết: Không có công ty con và công ty liên kết. 
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Tình hình tài chính 

Tình hình tài chính 

TT Chỉ tiêu 
Năm 2014 

(đ) 

Năm 2015 

(đ) 

Tăng 

trưởng 

(%) 

1 Tổng giá trị tài sản 642,080,972,580 413,666,895,927 (0.36) 

2 Doanh thu thuần 53,948,100,980 51,561,956,888 (0.04) 

3 LN thuần từ hoạt động kinh doanh (314,719,208) (678,296,266) (1.16) 

4 Lợi nhuận khác 721,486,906 987,107,882 0.37  

5 Lợi nhuận trước thuế 406,767,698 308,811,616 (0.24) 

6 Lợi nhuận sau thuế 406,767,698 308,811,616 (0.24) 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

TT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

1.1 

 Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

9,95 2,26             Tài sản lưu động 

               Nợ ngắn hạn 

1.2 

 Hệ số thanh toán nhanh: 

9,95 2,26 TSLĐ - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   

2.1 Hệ số nợ/Tổng tài sản 0,56 0,32 

2.2 Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 1,30 0,48 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
 

  Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0,08 0,12 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   

4.1 Hệ số LNST/Doanh thu thuần 0,01 0,01 

4.2 Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu 0,001 0,001 

4.3 Hệ số LNST/Tổng tài sản 0,001 0,001 

4.4 Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần 0,24 0,30 
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Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Cổ phần 

Tổng số cổ phần     : 33.500.000 

Mệnh giá cổ phần    : 10.000 đồng 

Loại cổ phần đang lưu hành   : cổ phần phổ thông 

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do : 33.500.000 

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 

Cơ cấu cổ đông 

TT Tên cổ đông 
Loại hình  

cổ đông 

Số lượng 

cổ phần  

Tỷ lệ  

sở hữu (%) 

I CỔ ĐÔNG LỚN 20,589,825 61,46% 

1 
Công ty TNHH Đầu tư Tài 

chính & TM Tấn Phát 

Tổ chức  

trong nước 
14,811,075 44,21% 

2 
Công ty TNHH TM sản xuất 

Kim Phúc 

Tổ chức  

trong nước 
5,778,750 17,25% 

II CỔ ĐÔNG NHỎ 12,910,175 38,54% 

1 Các cổ đông khác 

Tổ chức & Cá 

nhân trong 

nước 

12,910,175 38,54% 

Tổng cộng 
 

33,500,000 100% 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại 

thời điểm 31/12/2015 là: 335.000.000.000 đồng, không thay đổi so với năm 2014 

Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có 

Các chứng khoán khác: không có 
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PHẦN III - BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Năm 2015 là năm đánh dấu bước chuyển mình trong nội lực của ASEAN 

SECURITIES, với những nỗ lực phấn đấu của mình, Công ty đã có sựt hay đổi đột 

biến về cơ cấu doanh thu đối với từng mảng hoạt động. Chi tiết về kết quả doanh thu 

và tình hình tài chính của Công ty được thể hiện qua số liệu sau: 

TT Chỉ tiêu 
Năm 2014 

(đ) 

Năm 2015 

(đ) 

Tăng trưởng 

(%) 

1 
Doanh thu môi giới chứng 

khoán 
4,790,680,642 2,646,727,643 (45) 

2 
Doanh thu hoạt động đầu tư 

CK góp vốn 
1,821,242,852 2,476,372,125 36 

3 
Doanh thu bảo lãnh phát hành 

chứng khoán  
5,000,000,000 100 

4 
Doanh thu đại lý phát hành 

chứng khoán 
3,950,000,000 1,500,000,000 (62) 

5 Doanh thu hoạt động tư vấn 1,680,545,454 4,380,454,546 161 

6 Doanh thu lưu ký chứng khoán 765,741,846 888,303,291 16 

7 
Doanh thu hoạt động ủy thác 

đấu giá 
1,021,253 580,466,546 56,739 

8 Doanh thu khác 40,938,868,933 34,089,632,737 (17) 

 
Tổng doanh thu 53,948,100,980 51,561,956,888 (4) 

Tình hình tài chính 

TT Chỉ tiêu 
Năm 2014 

(đ) 

Năm 2015 

(đ) 

Tăng trưởng 

(%) 

1 Tổng tài sản 642,080,972,580 413,666,895,927 (0.36) 

2 Tài sản ngắn hạn 523,286,223,003 303,149,430,652 (0.42) 

3 Tài sản dài hạn 118,794,749,577 110,517,465,275 (0.07) 

4 Nợ phải trả 362,568,504,733 133,845,616,464 (0.63) 

5 Nợ ngắn hạn 52,568,504,733 133,845,616,464 1.55  

6 Nợ dài hạn 310,000,000,000 0 (1.00) 

7 Vốn chủ sở hữu 279,512,467,847 279,821,279,463 0.00  
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Tình hình tài sản 

Trong năm 2015 có sự biến động lớn về tài sản, nguyên nhân của sự biến động này 

là do giảm các khoản phải thu ngắn hạn, cụ thể, tại thời điểm 31/12/2014, khoản 

phải thu là hơn 460 tỷ đồng giảm xuống còn hơn 198 tỷ đồng tại ngày 31/12/2015. 

Tình hình nợ phải trả 

Nợ phải trả giảm 63% từ 362,5 tỷ đồng trong năm 2014 xuống còn 133,8 tỷ đồng 

trong năm 2015, sự biến động này chủ yếu đến từ việc giảm của khoản nợ dài hạn. 

Khoản nợ dài dạn là khoản nợ được phát sinh từ việc Công ty phát hành trái phiếu 

với thời hạn là 05 năm. Tại thời điểm 31/12/2014 khoản nợ dài hạn là 310 tỷ đồng 

đã giảm xuống còn 90 tỷ đồng. Do kỳ hạn phát hành trái phiếu sẽ đến hạn vào 

tháng 9/2016, nên khoản nợ dài hạn nói trên được chuyển sang khoản nợ ngắn hạn, 

vì vậy có sự biến động đối với khoản nợ ngắn hạn và nợ dài hạn của Công ty như 

đã nêu trên. 

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

Về cơ cấu tổ chức: Trong năm 2015 cơ cấu tổ chức không thay đổi và giữ nguyên 

cơ cấu tổ chức của năm 2014. 

Về chính sách: Trong năm 2015, Công ty tiếp tục phát triển những chính sách đã 

được Hội đồng quản trị phê duyệt theo kế hoạch nhằm cải tiến sao cho phù hợp với 

thực trạng chung của thị trường chứng khoán Việt Nam như: chính sách phát triển 

sản phẩm mới, chính sách về đào tạo đội ngũ nhân sự, hoàn thiện toàn bộ các quy 

trình quy chế nội bộ để đảm bảo việc thực hiện các hoạt động nghiệp vụ được tốt 

và luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật. 

Về quản lý: Nhằm ổn định và phát triển các hoạt động kinh doanh cũng như mọi 

hoạt động khác của Công ty, Ban điều hành luôn tăng cường công tác quản trị nội 

bộ, quản trị rủi ro nhằm đảm bảo mọi hoạt động nghiệp vụ tại Công ty được ổn 

định và an toàn theo đúng quy định của pháp luật. 

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Diễn biến của thị trường chứng khoán trong năm 2015 đã có nhiều tín hiệu tích cực 

mặc dù chưa thực sự mạnh mẽ, nhưng nó cũng là một trong những yếu tố góp phần 

thúc đẩy các hoạt động kinh doanh của Công ty. 
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Trong những năm qua, Công ty luôn xây dựng và khẳng định được thương hiệu của 

mình, chính vì vậy mà Công ty luôn duy trì được số lượng lớn khách hàng lớn gắn bó 

lâu dài, đây chính là yếu tố làm nên sự thành công của Công ty. 

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi vẫn còn một số những yếu tố khó khăn như: sự cạnh 

tranh khốc liệt về thị phần; sự cạnh tranh về mặt bằng lãi suất..... Căn cứ vào sự chỉ 

đạo của Hội đổng quản trị, để có hướng đi đúng đắn và đạt được kết quả tốt, Ban Tổng 

giám đốc đã lập kế hoạch định hướng phát triển kinh doanh như sau:  

 Phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra; 

 Nâng cao năng lực tài chính; 

 Phát triển các sản phẩm tiện ích hiện đại phục vụ cho Nhà đầu tư; 

 Tăng cường mở rộng hoạt động môi giới và tư vấn tài chính doanh nghiệp; 

 Đảm bảo thanh khoản và các chỉ tiêu an toàn tài chính theo đúng quy định của 

pháp luật; 

 Tăng cường công tác quản trị rủi ro và nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động; 

 Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 
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PHẦN IV - ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

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

Thị trường chứng khoán trong năm 2015 chưa thực sự thuận lợi, trong bối cảnh nói 

chung và điều kiện riêng của ASEAN SECURITIES, nhưng tập thể cán bộ nhân viên 

đã luôn phấn đấu và đoàn kết hợp tác thực hiện công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Sự nỗ lực và kiên trì không mệt mỏi trong suốt giai đoạn vừa qua đã gặt hái được 

những thành quả đáng khích lệ, càng làm gia tăng vững chắc sự tin tưởng gắn bó của 

khách hàng đến với Công ty. Xuyên suốt chặng đường, ASEAN SECURITIES luôn 

duy trì ổn định đầy đủ các hoạt động nghiệp vụ, hệ thống vận hành trôi chảy, tạo điều 

kiện thuận lợi tối đa cho mọi hoạt động kinh doanh. 

Bởi vậy mà Hội đồng quản trị đã luôn tin tưởng vào sự phát triển ổn định, bền vững 

trong tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty và luôn tin tưởng vào đạo đức nghề 

nghiệp của toàn thể cán bộ nhân viên tại Công ty. 

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc  

Hội đồng quản trị đã luôn giám sát chỉ đạo, phối hợp  chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc 

và luôn đánh giá cao các hoạt động của Ban Tổng giám đốc: 

 Ban Tổng giám đốc đã tiếp nhận chủ trương và thực hiện tốt các chỉ đạo, đường 

lối của Hội đồng quản trị. 

 Hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh đề ra. 

 Trung thực trong việc báo cáo mọi tình hình hoạt động của Công ty với Hội 

đồng quản trị. 

 Sát sao trong công tác điều hành, có sự phối hợp tốt giữa các phòng ban trong 

Công ty và luôn tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rui ro. 

 Biết phối hợp kịp thời để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong mọi hoạt 

động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao. 

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Nền kinh tế Việt Nam 2016 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực nhờ vào 

những cải thiện đối với các chính sách kinh tế nói chung và những quy định nói riêng 

đối với thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán được tin tưởng và kỳ vọng sẽ 
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tăng trưởng cao hơn các năm trước. Bên cạnh đó, một số chính sách mới được ban 

hành cuối năm 2015 sẽ là những yếu tố thúc đẩy tính thanh khoản trên thị trường 

chứng khoán. 

Với những kỳ vọng nêu trên, Hội đồng quản trị tiếp tục định hướng kinh doanh theo 

hướng thận trọng với những nội dung như sau: 

 Phát triển một cách bền vững đối với tất cả các hoạt động kinh doanh. 

 Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, phấn đấu lợi nhuận năm sau cao 

hơn năm trước. 

 Cơ cấu nguồn vốn hợp lý, phù hợp với quy mô của Công ty nhằm đạt được hiệu 

quả cao đồng thời bảo toàn nguồn vốn. 

 Tăng cường công tác cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ để đáp 

ứng được các nhu cầu về giao dịch chứng khoán của mọi đối tượng khách hàng 

trên thị trường chứng khoán. 

 Tập trung vào việc hỗ trợ và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong mọi hoạt động 

kinh doanh của Công ty. 

 Củng cố và nâng cao năng lực quản trị, tăng cường công tác quản trị rủi ro. 

 Tiếp tục thực hiện phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nhân tài. 
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PHẦN V - QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Hội đồng quản trị 

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị 

TT Họ và tên Chức danh 
Tỷ lệ sở hữu CP 

tại Công ty (%) 

1 Bà: Nguyễn Hồng Hải Chủ tịch HĐQT 0 

2 Bà: Lê Thị Thanh Bình Phó Chủ tịch HĐQT 0 

3 Bà: Vũ Thị Lan Thành viên HĐQT 0 

4 Ông: Hoàng Việt Đức Thành viên HĐQT 0 

5 Bà: Đặng Thị Hà Nguyên Thành viên HĐQT 0 

Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị luôn theo dõi chặt chẽ, phối hợp, hỗ trợ mọi hoạt động kinh 

doanh của Ban điều hành nhằm mục đích nắm bắt được toàn bộ các hoạt động kinh 

doanh của Công ty. Đồng thời, đưa ra các định hướng, chủ trương hoạt động phù 

hợp với mô hình và điều kiện thực tế của Công ty. Các quyết định và phương 

hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị đều dựa trên sự thống nhất, đồng thuận giữa 

các thành viên trong Hội đồng quản trị. 

Năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp với 100% số thành viên tham 

dự, nội dung chủ yếu trong các cuộc họp cụ thể như sau: 

  Tổng kết toàn bộ kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2014 và đề ra các 

phương án, kế hoạch hoạt động kinh doanh cho năm 2015. 

 Thông qua các nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2015 và đưa ra kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

 Phương hướng hoạt động kinh doanh Quý II và chấp thuận việc bổ sung nhân 

sự trong Ban Tổng giám đốc. 

 Sơ kết kết quả hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm và phương hướng 

hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm.  
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 Đánh giá tổng quát hoạt động kinh doanh của năm 2015 và điều chỉnh nhân sự 

quản lý Chi nhánh Hồ Chí Minh. 

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có 

Ban Kiểm soát 

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 

TT Họ và tên Chức danh 
Tỷ lệ sở hữu Cổ phần 

tại Công ty (%) 

1 Bà: Nguyễn Thị Thu Hương Trưởng BKS 0 

2 Bà: Hoàng Thị Minh Phượng Thành viên BKS 0 

3 Bà: Trần Thị Út Thành viên BKS 0 

Hoạt động của Ban kiểm soát 

Năm 2015, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát như quy định đã đề 

ra, Ban kiểm soát luôn hỗ trợ và đóng góp ý kiến thiết thực cho hoạt động của Ban 

điều hành nhằm hạn chế xảy ra sai sót. 

Các hoạt động của Ban kiểm soát đã góp phần tăng cường công tác quản trị rủi ro 

cho Công ty, đồng thời cũng là cơ quan tạo lập thông tin hiệu quả giữa Hội đồng 

quản trị - Ban điều hành - Ban kiểm soát. 

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp, với nội dung chủ yếu: 

 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và đưa ra phương hướng 

giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2016. 

 Xem xét quyền và lợi ích của Công ty, của cổ đông và của khách hàng. 

 Giám sát, kiểm tra việc thực hiện đúng các quy định, quy trình, quy chế nội bộ 

của Công ty. 

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

và Ban điều hành. 

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Trong năm 2015, tổng thu nhập bao 

gồm lương và thưởng của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát và Ban điều hành là: 3.179 triệu đồng. 
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