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PHẦN I - THÔNG TIN CHUNG 

Thông tin khái quát về Công ty 

Tên đầy đủ và chính thức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean 
Tên bằng tiếng anh: Asean Securities Corporation 
Tên viết tắt: Asean Securities 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0103015002 
Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 34/UBCK-GPHĐKD 
Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng 
Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 500.000.000.000 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 Asean là tên gọi được điều chỉnh tên từ Công ty 
Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á. Công ty hoạt động theo Giấy phép Đăng 
ký kinh doanh số 0103015002 ngày 12/12/2006 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP 
Hà Nội cấp và Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 34/UBCK-
GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/12/2006. 
Công ty hoạt động ổn định và không ngừng phát triển từ ngày thành lập đến 
thời điểm hiện tại. Với tiềm lực tài chính vững mạnh cùng đội ngũ quản lý dày 
dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, Asean Securities đã tạo được 
niềm tin và sự gắn bó của khách hàng với nhiều sản phẩm, dịch vụ trên thị 
trường chứng khoán. Asean Securities luôn phát triển không ngừng trên quy mô 
vốn, với mức vốn thành lập ban đầu là 50 tỷ đồng, đến nay, Công ty đã tăng 
vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng. 

Ngành nghề và địa bàn hoạt động kinh doanh 

Ngành nghề kinh doanh: Công ty CP Chứng khoán Asean 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; 

mailto:ckdna@aseansc.com.vn
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• Tư vấn tài chính tài chính doanh nghiệp; 
• Bảo lãnh phát hành chứng khoán; 
• Lưu ký chứng khoán. 

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: Tầng 11, Tòa nhà 78-80 đường 

Cách mạng tháng 8, Phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 

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

 

 
 
Các công ty con, công ty liên kết: Không có. 
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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; 
• 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 
2016 và các năm trước đây, Assean 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 2016, 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 2015 

(đồng) 
Năm 2016 

(đồng) 
1 Tổng doanh thu  VNĐ 52,554,014,684 42,027,697,417 
2 Tổng chi phí hoạt động kinh doanh VNĐ 52,245,203,068 41,409,136,382 
4 Lợi nhuận trước thuế VNĐ 308,811,616 618,561,035 
5 Lãi cơ bản trên cổ phiếu VNĐ 9 12 

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 từ khi thành lập đến nay và kết quả hoạt 
động kinh doanh luôn 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: Do nguyện vọng cá nhân, trong năm 2016, 
thành viên trong Ban điều hành đã có sự thay đổi, ông Nguyễn Văn Trung nghỉ 
việc từ ngày 01/04/2016. 

Số lượng cán bộ, nhân viên: Số lượng cán bộ nhân viên tại thời điểm 01/01/2016 
là 44, tại thời điểm 31/12/2016 là 42 cán bộ nhân viên. 
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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 hợp 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 cán bộ nhân viên. Chẳng hạn như việc cung cấp nguồn 
kinh phí cho cán bộ nhân viên 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, cán bộ nhân viên 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 
Tình hình đầu tư tài chính: Nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, trong năm, 
Công ty đã thực hiện đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần 
Khách sạn Du lịch Sông Nhuệ với giá trị hơn 82 tỷ đồng.  
Tình hình đầu tư các dự án: Trong năm 2016, 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 2015 
(đ) 

Năm 2016 
(đ) 

Tăng trưởng 
(%) 

1 Tổng giá trị tài sản 413,666,895,927 451,327,006,850 0.09  
2 Doanh thu thuần 51,561,956,888 41,755,238,772 (0.19) 

3 LN thuần từ hoạt động 
kinh doanh (678,296,266) 346,102,390  1.51  

4 Lợi nhuận khác 987,107,882 272,458,645 (0.72) 
5 Lợi nhuận trước thuế 308,811,616 618,561,035 1.00  
6 Lợi nhuận sau thuế 308,811,616 618,561,035 1.00  

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

TT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

1.1 
 Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

2.26 95.03             Tài sản lưu động 
               Nợ ngắn hạn 

1.2 
 Hệ số thanh toán nhanh: 

2.26 95.03 TSLĐ - Hàng tồn kho 
Nợ ngắn hạn 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   

2.1 Hệ số nợ/Tổng tài sản 0.32 0.01 

2.2 Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 0.48 0.01 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   

  Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0.12 0.09 

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 0,30 0.33 
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Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 
Cổ phần 
Tổng số cổ phần     : 50,000,000 
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 : 50,000,000 
Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 
Cơ cấu cổ đông 

TT Tên cổ đông Loại hình  
cổ đông 

Tỷ lệ  
sở hữu (%) 

I CỔ ĐÔNG LỚN 61.46% 

1 Công ty TNHH Đầu tư Tài chính & TM 
Tấn Phát 

Tổ chức 
trong nước 44.21% 

2 Công ty TNHH TM sản xuất Kim Phúc Tổ chức 
trong nước 17.25% 

II CỔ ĐÔNG NHỎ 38.54% 

1 Các cổ đông khác Tổ chức & Cá 
nhân trong nước 38.54% 

Tổng cộng  100% 
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Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại 
thời điểm 31/12/2016 là: 500 tỷ đồng, tăng 135 tỷ đồng so với năm 2015. Chi tiết 
về sự thay đổi như sau: 

TT Tên cổ đông 
SLCP 

trước khi 
tăng 

SLCP tăng 
trong năm 

SLCP sau 
khi tăng 

Giá trị 
(VND) 

I CỔ ĐÔNG 
LỚN 20,589,825 10,141,257 30,731,082 307,310,820,000 

1 
Công ty TNHH 

Đầu tư Tài chính 
& TM Tấn Phát 

14,811,075 7,295,007 22,106,082 221,060,820,000 

2 
Công ty TNHH 

TM sản xuất Kim 
Phúc 

5,778,750 2,846,250 8,625,000 86,250,000,000 

II CỔ ĐÔNG 
NHỎ 12,910,175 6,358,743 19,268,918 192,689,180,000 

1 Các cổ đông 
khác 12,910,175 6,358,743 19,268,918 192,689,180,000 

Tổng cộng 33,500,000 16,500,000 50,000,000 500,000,000,000 

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 2016 là năm tiếp nối quá trình phát triển và khởi sắc của Asean Securities, với 
những nỗ lực phấn đấu của mình, doanh thu từ các mảng hoạt động nghiệp vụ đều 
từng bước phát triển ổn định. Chi tiết về kết quả doanh thu và tình hình tài chính của 
Công ty được thể hiện qua số liệu sau: 

Doanh thu 

TT Chỉ tiêu Năm 2015 
(đ) 

Năm 2016 
(đ) 

Tăng 
trưởng 

(%) 

1 Doanh thu môi giới chứng 
khoán 2,646,727,643 2,970,829,697 12  

2 Doanh thu hoạt động đầu tư 
CK góp vốn 2,476,372,125 18,920,011,438 664  

3 Doanh thu bảo lãnh phát 
hành chứng khoán 5,000,000,000   0  

4 Doanh thu đại lý phát hành 
chứng khoán 1,500,000,000 40,000,000 (97) 

5 Doanh thu hoạt động tư vấn 4,380,454,546 5,359,772,727 22  

6 Doanh thu lưu ký chứng 
khoán 888,303,291 1,036,115,168 17  

7 Doanh thu hoạt động ủy thác 
đấu giá 580,466,546 0 0  

8 Doanh thu khác 34,089,632,737 13,428,509,742 (61) 

  Tổng doanh thu 51,561,956,888 41,755,238,772 (19) 
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Tình hình tài chính 

TT Chỉ tiêu Năm 2015 
(đ) 

Năm 2016 
(đ) 

Tăng 
trưởng 

(%) 

1 Tổng tài sản 413,666,895,927 451,327,006,850 0.09  

2 Tài sản ngắn hạn 303,149,430,652 440,298,891,912 0.45  

3 Tài sản dài hạn 110,517,465,275 11,028,114,938 (0.90) 

4 Nợ phải trả 133,845,616,464 5,887,166,352 (0.96) 

5 Nợ ngắn hạn 133,845,616,464 4,633,324,650 (0.97) 

6 Nợ dài hạn 1,486,220,015 1,253,841,702 (0.16) 

7 Vốn chủ sở hữu 279,821,279,463 445,439,840,498 0.59  

Tình hình tài sản 
Trong năm 2016 có sự biến động lớn về tài sản, do công ty đã thực hiện tăng vốn 
điều lệ từ 335 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Chính vì vậy, vốn chủ sở hữu đã được tăng 
từ mức 279.8 tỷ đồng lên 445.4 tỷ đồng vào thời điểm 31/12/2016. 
Tình hình nợ phải trả 
Nợ phải trả giảm 96%, từ 133.8 tỷ đồng năm 2015 xuống còn 5.8 tỷ đồng trong 
năm 2016. Nguyên nhân chính của sự biến động này là Công ty đã tất toán số dư 
phát hành trái phiếu có kỳ hạn 5 năm từ ngày 06/09/2011 đến ngày 06/09/2016. 

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

Về cơ cấu tổ chức: Trong năm 2016 cơ cấu tổ chức không thay đổi và giữ nguyên 
mô hình tổ chức của năm 2015. 

Về chính sách: Trong năm 2016, 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 
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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 2016 đã có nhiều tín hiệu tích 
cực, VN-Index tại phiên kết thúc năm 2016 đã tăng 15.75% so với năm 2015 và đạt 
664.87 điểm, đây là một yếu tố thuận lợi cho kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh 
của Công ty trong thời gian tới. 

Trong những năm qua, Công ty luôn xây dựng và khẳng định được thương hiệu 
của mình trên thị trường chứng khoán. 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 môi giới; sự cạnh tranh về mặt bằng lãi suất trong hoạt 
động giao dịch ký quỹ, sự cạnh tranh về chất lượng dịch vụ khác... Mặt khác, 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 trong thời gian 
tới 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, phát triển và bồi dưỡng nguồn nhân lực. 

 
 
 
 
 
 
 
 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean 

2016 

13 

 
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 

Năm 2016, thị trường chứng khoán đã có sự phát triển tương đối thuận lợi, hòa chung 
không khí ấy, Asean Securities cũng có những bước đột phá lớn trong hoạt động kinh 
doanh của mình. Kết quả mang lại với những thành tựu đáng kể trong sự góp phần 
tăng trưởng doanh thu của từng mảng hoạt động nghiệp vụ. Thành tựu ấy là kết quả 
của sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng của tập thể Asean Securities. Xuyên suốt 
chặng đường, Asean Securities luôn duy trì ổn định đầy đủ các hoạt động nghiệp vụ 
kinh doanh được cấp phép ban đầu, hệ thống vận hành trôi chảy, tạo điều kiện thuận 
lợi tối đa cho mọi hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy, Hội đồng quản trị 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 
Asean Securities. 

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

Hội đồng quản trị đã luôn bám sát, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc trong 
mọi hoạt động của Công ty và luôn đánh giá cao vai trò của Ban Tổng giám đốc trong 
mọi hoạt động nghiệp vụ tại Công ty: 

• 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 rủi 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. 
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Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Nền kinh tế Việt Nam 2017 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 
tăng trưởng cao hơn các năm trước. Bên cạnh đó, một số chính sách mới được ban 
hành trong năm 2015 và năm 2016 sẽ là những yếu tố góp phần phát triển mạnh mẽ 
của thị trường và là động lực thúc đẩy tính thanh khoản trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam. 

Với những kỳ vọng nêu trên, Hội đồng quản trị tiếp tục định hướng kinh doanh theo 
hướng phát triển nhưng có tính 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 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 8 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 2015 và đề ra các 
phương án, kế hoạch hoạt động kinh doanh cho năm 2016. 

• Thông qua các nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2016 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 các vấn đề liên quan đến hoạt 
động kinh doanh. 

• 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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• Bàn bạc và thống nhất các nội dung về kế hoạch đổi tên từ Công ty CP Chứng 
khoán Đông Nam Á thành tên Công ty CP Chứng khoán Asean theo sự ủy 
quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

• Các công việc liên quan đến thay đổi địa điểm Chi nhánh Hồ Chí Minh. 

• Họp bàn về việc thực hiện tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng 
cổ đông Công ty. 

• Thảo luận và sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty theo sự ủy quyền của Đại hội 
đồng cổ đông. 

• Đánh giá tổng quát hoạt động kinh doanh của năm 2016. 

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: Hoàng Thị Bích Phượng 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 2016, 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 2016, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp, với nội dung chủ yếu: 

• Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và đưa ra phương hướng 
giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2017. 

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