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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 do Sở KH & ĐT TP cấp ngày 

12/12/2006. 

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

cấp ngày 22/12/2006. 

Giấy phép sửa đổi mới nhất số 61/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 26/12/2017 

Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng). 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng). 

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

Số điện thoại: 024.62753844  - Số fax: 024.62753816 

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

Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean với tên gọi tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Ngân hàng TMCP Đông Nam Á. Trải qua quá trình hoạt động kinh doanh, 

Công ty đã thay đổi tên gọi thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean. 

Cùng với sự thay đổi đó, Công ty đã không ngừng nỗ lực vươn lên phát triển mạnh mẽ 

về mọi hoạt động kinh doanh và quy mô vốn. Vốn điều lệ của Asean Securities ở thời 

điểm hiện tại là 1.000 tỷ đồng. 

Ngành nghề kinh doanh 

Kể từ khi thành lập đến nay, hoạt động kinh doanh của Công ty luôn ổn định và duy trì 

đầy đủ các nghiệp vụ được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, 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; 

mailto:ckdna@aseansc.com.vn
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 Lưu ký chứng khoán. 

Mạng lưới hoạt động kinh doanh 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean có mạng lưới hoạt động tại Hà Nội và TP Hồ 

Chí Minh. Asean Securities đã và đang phục vụ hàng nghìn khách hàng giao dịch 

chứng khoán, bao gồm các khách hàng là cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế. 

 Trụ sở chính tại: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

Tel : 024. 62753844 

Fax : 024. 62753816 

 Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tại: Tầng 11, Tòa nhà 78-80 đường Cách mạng 

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

Tel : 028. 39330308 

Fax : 028. 39330380 
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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
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n
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M

 

 

Công ty không có các công ty con và công ty liên kết. 
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Định hướng phát triển 

Trải qua nhiều thăng trầm về sự biến động của thị trường chứng khoán, Asean 

Securities đã tạo dựng được cho mình vị thế và thương hiệu vững chắc trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam. Mục tiêu của Asean Securities luôn hướng tới sự đa dạng hóa 

các loại hình sản phẩm với chất lượng dịch vụ hoàn hảo. Chúng tôi lấy sự thành công 

của khách hàng và đối tác làm phương châm hoạt động chính của Công ty. 

Tầm nhìn 

Với khát vọng trở thành một trong những công ty chứng khoán lớn trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam để có thể cung cấp đầy đủ và đa dạng các sản phẩm dịch vụ tài 

chính một cách tốt nhất cho khách hàng. 

Sứ mệnh 

Trở thành công ty chứng khoán có thương hiệu nổi tiếng, hiện đại và nổi bật về chất 

lượng sản phẩm dịch vụ tài chính. 

Chiến lược phát triển 

Xây dựng và phát triển Asean Securities trở thành công ty chứng khoán có dịch vụ tài 

chính tốt nhất và được yêu thích với  chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm. Các 

sản phẩm dịch vụ được thiết kế đa dạng, phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng 

khách hàng. 

Phương châm hoạt động 

Phát triển toàn diện, an toàn, hiệu quả cao và bền vững lâu dài. 

 Các rủi ro 

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty luôn phòng ngừa các loại rủi ro sau 

đây có thể xảy ra: 

Rủi ro kinh tế: Môi trường kinh tế vĩ mô đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh 

doanh của các doanh nghiệp. Rủi ro kinh tế được hiểu là các rủi ro hệ thống đến từ các 

yếu tố vĩ mô, trong đó các yếu tố cơ bản có thể kể đến như: tăng trưởng kinh tế, lạm 

phát…. Tất cả các yếu tố đó đều có thể tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến Công ty. 

Rủi ro pháp lý: Rủi ro pháp lý có thể hiểu đó là một loại rủi ro bắt nguồn từ việc công 

ty không áp dụng theo quy định pháp luật một cách kịp thời. Trên thực tế, hoạt động 

kinh doanh của Công ty chủ yếu được điều chỉnh bởi Luật chứng khoán và Luật doanh 
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nghiệp. Vì vậy các điều chỉnh/sửa đổi của các văn bản pháp luật nói trên có thể ảnh 

hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty.  

Rủi ro hoạt động: Rủi ro hoạt động được hiểu rằng đó là một loại rủi ro xảy ra gây tổn 

thất về tài chính phát sinh từ các yếu tố con người, hệ thống nội bộ có thiếu sót hoặc 

sai sót hoặc từ các sự kiện bên ngoài. 

Rủi ro thị trường: xảy ra làm thay đổi các giá tri tài sản mà công ty đang sở hữu theo 

chiều hướng bất lợi. Vì vậy, sự biến động của các yếu tố về tỷ giá, lãi suất, giá cổ 

phiếu… có thể làm thay đổi đáng kể doanh thu và lợi nhuận của công ty. 

Rủi ro thanh toán: là rủi ro xảy ra khi đối tác không thể thanh toán đúng hạn hoặc 

không thể chuyển giao tài sản đúng hạn như cam kết. 

Rủi ro thanh khoản: rủi ro này xảy ra khi công ty không thể thanh toán các nghĩa vụ 

tài chính đến hạn hoặc không thể chuyển đổi các công cụ tài chính thành tiền mặt với 

giá trị hợp lý trong ngắn hạn do thiếu hụt về thanh khoản. Vì vậy, Asean Securities 

luôn luôn biết cách bám sát các nguồn vốn có hiệu quả để đảm bảo khả năng theo đuổi 

các cơ hội kinh doanh nhằm mang lại lợi nhuận cho công ty. 

Các rủi ro khác: Ngoài các rủi ro cơ bản nêu trên, Công ty có thể bị ảnh hưởng bởi 

thiên tai, động đất, lũ lụt, hỏa hoạn…., đều có thể gây thiệt hại cho tài sản cũng như 

các hoạt động kinh doanh. 

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Với các hoạt động được UBCKNN cấp phép cùng với quy mô về vốn, kế thừa các dịch 

vụ phát triển từ những năm trước, trong năm 2018, Công ty đã duy trì và tiếp tục phát 

triển các dịch vụ sau:  

Dịch vụ môi giới 

Được thực hiện thông qua các dịch vụ sau đây: 

Đặt lệnh giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư; 

Dịch vụ hỗ trợ giao dịch trực tuyến; 

Dịch vụ quản lý sổ cổ đông; 
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Đấu giá; 

Dịch vụ tài chính cho nhà đầu tư chứng khoán thông qua các hình thức ứng 

trước tiền bán chứng khoán và giao dịch chứng khoán ký quỹ…… 

Dịch vụ phân tích, tư vấn đầu tư 

Với dịch vụ này, Asean Securities cung cấp cho khách hàng các thông tin về thị trường 

chứng khoán, tư vấn cho khách hàng nhằm giúp khách hàng có định hướng đúng và 

đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp, tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Dịch 

vụ chủ yếu mà Công ty cung cấp cho khách hàng có thể kể đến như: 

 Bản tin phân tích theo ngày giao dịch; 

 Bản tin về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài; 

 Báo cáo phân tích vĩ mô; 

Báo cáo tổng hợp thị trường và báo cáo tổng hợp ngành; 

Báo cáo nghiên cứu thị trường; 

 Báo cáo phân tích chuyên sâu về doanh nghiệp; 

 Các bản tin nhận định thị trường hàng ngày, tháng, quý, năm; 

 Lập các báo cáo và bản tin nhận định thị trường theo yêu cầu của khách hàng. 

Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp 

Asean Securities tiếp tục triển khai và thực hiện các dịch vụ sau: 

 Đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp; 

 Tư vấn cổ phần hóa và bán đấu giá cổ phần; 

Tư vấn thoái vốn doanh nghiệp nhà nước; 

 Tư vấn đăng ký niêm yết và đăng ký giao dịch UPCOM; 

 Tư vấn phát hành thêm cổ phần; 

Tư vấn phát hành trái phiếu; 

 Tư vấn tái cơ cấu, mua bán sáp nhập doanh nghiệp; 

 Tư vấn tổ chức đại hội đồng cổ đông; 
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 Tư vấn đại lý chào mua cổ phiếu; 

 Các dịch vụ tư vấn khác…. 

Kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2018 được thể hiện qua các chỉ tiêu sau: 

TT Chỉ tiêu Năm 2017 (đ) Năm 2018 (đ) Tăng trưởng 

1 Tổng doanh thu 117,079,837,439 126,493,761,332 8% 

2 
Tổng chi phí hoạt động kinh 

doanh 
111,421,228,577 120,421,496,389 8% 

3 Lợi nhuận sau thuế 5,658,608,862 6,072,264,943 7% 

 

Tổ chức và nhân sự  

Danh sách ban Tổng giám đốc 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 Vũ Phong Phó TGĐ 0% 

3 Ông - Lê Xuân Tiến Phó TGĐ 0% 

4 Bà - Nguyễn Hoàng Phương Kế toán trưởng 0% 

 

Những thay đổi trong Ban Tổng giám đốc: trong năm 2018 không có sự thay đổi 

về các thành viên trong Ban Tổng giám đốc. 

Số lượng cán bộ, nhân viên: Số lượng cán bộ nhân viên tại thời điểm 01/01/2018 

là 36, tại thời điểm 31/12/2018 là 38 cán bộ nhân viên. 

Chính sách đối với người lao động 

 Chính sách tiền lương 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. 
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Về Bảo hiểm: Toàn bộ các nhân viên được Công ty ký kết hợp đồng lao động 

chính thức đều được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp 

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. 

 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: Công ty đã thực hiện đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết 

và trái phiếu có tiềm năng trên thị trường chứng khoán. Các cổ phiếu và trái phiếu 

mà công ty thực hiện đầu tư hầu hết mang lại kết quả tốt cho hoạt động tự doanh 

nói riêng và toàn công ty nói chung. Tổng doanh thu ghi nhận từ các khoản đầu tư 

tài chính trong năm 2018 tăng so với năm 2017. Cụ thể như sau: 

TT Chỉ tiêu Năm 2017 (đ) Năm 2018 (đ) Tăng trưởng 

1 
Lãi từ các tài sản tài chính 

FVTPL 
90,035,354,986 44,033,006,713 -51% 

2 
Lãi từ các khoản đầu tư nắm 

giữ đến ngày đáo hạn 
11,676,802,110 60,405,933,342 417% 

Tổng  101,712,157,096 104,438,940,055 3% 

 

 Tình hình đầu tư các dự án: Trong năm 2018 , 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. 

Tình hình tài chính 

Tình hình tài chính 
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Chỉ tiêu 
Năm 2017 

(đ) 

Năm 2018 

(đ) 

Tăng 

trưởng 

(%) 

Tổng giá trị tài sản 955,552,261,258 963,777,937,929 1% 

Doanh thu thuần 114,881,806,888 124,842,574,799 9% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 4,840,757,053  5,343,897,495  10% 

Lợi nhuận khác 817,851,809  728,367,448  -11% 

Lợi nhuận trước thuế 5,658,608,862 6,072,264,943 7% 

Lợi nhuận sau thuế 5,658,608,862 6,072,264,943 7% 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

TT Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

1.1 

 Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

288.90 174.69             Tài sản ngắn hạn 

               Nợ ngắn hạn 

1.2 

 Hệ số thanh toán nhanh: 

288.90 174.69 Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   

2.1 Hệ số nợ/Tổng tài sản 0.005 0.007 

2.2 Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 0.005 0.007 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   

3.1  Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0.12 0.13 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   

4.1 Hệ số LNST/Doanh thu thuần 0.05 0.05 

4.2 Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu 0.006 0.006 

4.3 Hệ số LNST/Tổng tài sản 0.006 0.006 

4.4 Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần 0.049 0.049 
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Ngoài các chỉ tiêu tài chính chủ yếu nêu trên, chỉ tiêu về vốn khả dụng của công ty 

luôn đạt tỷ lệ cao. Theo tính toán được quy định tại Thông tư 87/2017/TT-BTC ngày 

15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý 

đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài 

chính, thì mức vốn khả dụng của năm 2017 và năm 2018 tương ứng là 260% và 234%.  

Chỉ tiêu 
Năm 2017 

(đ) 

Năm 2018 

(đ) 

Tổng giá trị rủi ro thị trường 300,161,493,141 335,201,004,424 

Tổng giá trị rủi ro thanh toán 2,796,009,464 54,454,996 

Tổng giá trị rủi ro hoạt động 60,000,000,000 60,000,000,000 

Tổng giá trị rủi ro 362,957,502,605 395,255,459,420 

Vốn khả dụng 942,590,560,126 923,081,620,789 

Tỷ lệ vốn khả dụng  260% 234% 

 

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

Cổ phần 

Tổng số cổ phần     : 100,000,000 

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 : 100,000,000 

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 
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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% 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có 

Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có 

Các chứng khoán khác: không có 

 

 

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Năm 2018 là năm thứ hai liên tiếp có doanh thu tăng trưởng, năm sau cao hơn năm 

trước. Doanh thu về hoạt động môi giới tăng 19% so với năm 2017. Đáng kể hơn cả là 

hoạt động tư vấn tài chính, tăng 115% so với doanh thu của năm trước. 

Chỉ tiêu 
Năm 2017 

(đ) 

Năm 2018 

(đ) 

Tăng 

trưởng 

(%) 

Doanh thu ghi nhận từ các khoản đầu tư tài 

chính  
101,712,157,096 104,438,940,055 3  

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu 1,702,182,219 2,504,178,820 47  

Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán 6,412,157,820 7,612,419,412 19  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 

 

13 ASEAN SECURITIES 

 

Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng 

khoán 
  75,859,389 100  

Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán 1,217,548,745 1,732,665,421 42  

Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính 3,770,545,456 8,096,890,909 115  

Thu nhập hoạt động khác 67,215,552 381,620,793 468  

Tổng doanh thu 114,881,806,888 124,842,574,799 9  

 

Tình hình tài chính 

Về tài sản và các khoản nợ phải trả 

Vốn góp của cổ đông tại 31/12/2018 là 1 nghìn tỷ đồng, công ty không có khoản vay 

nào từ các tổ chức tín dụng. Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2018 chỉ bao gồm 

các khoản phải trả cho người bán về dịch vụ và quỹ bảo vệ nhà đầu tư. 

 

Chỉ tiêu 
Năm 2017 

(đ) 

Năm 2018 

(đ) 

Tăng 

trưởng 

(%) 

Tổng tài sản 955,552,261,258 963,777,937,929 1  

Tài sản ngắn hạn 946,025,905,180 955,653,828,434 1  

Tài sản dài hạn 9,526,356,078 8,124,109,495 (15) 

Nợ phải trả 4,453,811,898 6,607,223,626 48  

Nợ ngắn hạn 3,274,613,408 5,470,632,366 67  

Nợ dài hạn 1,179,198,490 1,136,591,260 (4) 

Vốn chủ sở hữu 951,098,449,360 963,777,937,929 1  

 

 

 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 

 

14 ASEAN SECURITIES 

 

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

Về cơ cấu tổ chức: không thay đổi, giữ nguyên mô hình tổ chức của năm trước. 

Về chính sách: 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 

Tiếp tục phát huy tinh thần và kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2018 để đặt mục 

tiêu tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận của năm 2019, luôn luôn đảm bảo kết quả 

của năm sau cao hơn so với năm trước. Căn cứ vào sự phát triển của thị trường chứng 

khoán trong năm qua, 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; 

Tiếp tục duy trì và phát triển các sản phẩm đã và đang cung cấp cho Khách 

hàng; 

Nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo tính 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 phát triển nhân tài; 

Nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường chứng khoán. 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Đánh giá của Hội đồng quản trị  

Với những kết quả đạt được trong năm, Hội đồng quản trị đánh giá cao tinh thần nỗ 

lực của Ban Tổng giám đốc cũng như của toàn thể đội ngũ nhân viên Asean Securities. 

Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành được các mục tiêu đề ra và điều hành rất tốt các 

hoạt động kinh doanh của công ty mà Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt. 

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị luôn hướng đến việc mang lại hiệu quả, lợi ích và sự tăng trưởng ổn 

định trong mọi hoạt động kinh doanh cho Công ty. Vì vậy Hội đồng quản trị sẽ luôn 

sát cánh cùng Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc trong việc giám sát các nghị quyết, 

kế hoạch kinh doanh của công ty đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông. Giám sát 

các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo an toàn cho mọi hoạt 

động kinh doanh của Công ty, đồng thời tuân thủ được quy định pháp luật. 

 

 

QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Hội đồng quản trị 

Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức rất nhiều cuộc họp, tại tất cả các cuộc 

họp đều có đầy đủ 100% thành viên tham gia. Nội dung các cuộc họp chủ yếu như sau: 

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và đề ra phương án, kế hoạch kinh doanh 

2018; 

Thông qua các nội dung trong cuộc họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 

và bàn bạc các kế hoạch triển khai thực hiện trong năm; 

Phương hướng hoạt đông kinh doanh của từng quý; 

Sơ kết kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và định hướng kế hoạch hoạt động 6 

tháng cuối năm; 

Thông qua phương án hoạt động đầu tư tự doanh. 
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Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có 

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 

 

Ban Kiểm soát 

Hoạt động của Ban kiểm soát 

Như hàng năm và trong năm 2018, 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 và giảm thiểu rủi ro 

một cách đáng kể. Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức nhiều cuộc họp, với nội 

dung chủ yếu: 

 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và đưa ra phương hướng 

giám sát các hoạt động kinh doanh của năm 2018. 

 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 để đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh của công ty là phù hợp 

và tuân thủ quy định pháp luật. 
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