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Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
- Tên tiếng anh: Sai Gon Port Stevedoring and Service Joint Stock Company
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0310346174 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
cấp; đăng ký thay đổi lần 4 vào ngày 24/04/2014
- Vốn điều lệ: 40.500.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ năm trăm triệu đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ: 1B Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4, TP.HCM
- Số điện thoại: (84.8) 39415698 - 39415706 – 39415397
- Số fax: (84.8) 39425393 – 39415430
- Website: www.sasteco.vn
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Quá trình hình thành và phát triển

Tiền thân là: Xí nghiệp Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Thành lập trên cơ sở sáp nhập các bộ phận bốc xếp, giao nhận, cơ giới và một
phần các bộ phận chuyên môn từ các công ty xếp dỡ cũ của Cảng Sài Gòn.

Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn và được
cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp thay đổi lần thứ hai

2008

2010

2011

Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Logistics Tân Thuận Phong

2012

Thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài

2013

Gòn tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng Hải Tân Hưng Phúc.
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Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
Ngành nghề kinh doanh


Bốc xếp hàng hóa;



Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;



Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;



Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý vận
tải đường biển, hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, dịch vụ cung ứng tàu biển;



Dịch vụ logistics;



Dịch vụ đóng gói;



Đại lý, môi giới, đấu giá;



Sửa chữa máy móc thiết bị;



Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải;



Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;



Hoàn thiện công trình xây dựng;



Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác, dịch vụ vệ sinh tàu biển;



Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí. Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác;



Bán và cho thuê thiết bị;



Và các ngành nghề khác theo Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần 3 của Công ty.

Địa bàn kinh doanh
SASTECO là đơn vị được ưu tiên hoạt động và chịu trách nhiệm xếp dỡ, giao nhận, đóng gói hàng
hóa tại các cảng và các tuyến phao trực thuộc Cảng Sài Gòn.
Ngoài Cảng Sài Gòn là địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ chủ yếu, Công ty còn triển
khai mở rộng thị phần ra các cảng và bến phao khác ở khu vực TP. HCM bao gồm cảng Bến Nghé,
Cảng Phú Hữu, Cảng Tân Thuận Đông, Cảng Rau Quả,…khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, khu
vực Cái Mép – Thị Vải, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu (như SSIT,SP-PSA, ODA Thị Vải, PTSC Phú
Mỹ, ..).
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Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
Cơ cấu bộ máy quản lý

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
KỸ THUẬT

BAN
QUẢN
LÝ XI
MĂNG
NGHI
SƠN

TỔ
VĂN
PHÒNG
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PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
KINH TẾ

PHÒNG
KỸ
THUẬT
CƠ
GIỚI

TỔ VẬT
TƯ

TỔ
THIẾT
BỊ

PHÒNG
HÀNH
CHÍNH
TỔNG
HỢP

TỔ
DỤNG
CỤ

PHÒNG
TỔ
CHỨC
TIỀN
LƯƠNG

TỔ
SỬA
CHỮA

PHÒNG
TÀI
CHÍNH
KẾ
TOÁN

TỔ
CUỐC
GẠT

PHÒNG
KINH
DOANH
DỊCH
VỤ

TỔ XE
TẢI
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BAN KIỂM SOÁT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
KINH DOANH

BAN QUẢN
LÝ NHIỆT
ĐIỆN
DUYÊN HẢI

TỔ
CÂN
TRỤC

TỔ XE
NÂNG

VĂN
PHÒNG ĐẠI
DIỆN
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BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG

TỔ
XÂY
DỰNG
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BẢN
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CÁC
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(2)

PHÒNG
KHAI THÁC

CÁC
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BỐC
XẾP
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(2)

CÁC
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BỐC
XẾP
TÀU
(3)
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Các công ty con, công ty liên kết
Công ty Cổ phần Logistics Tân Thuận Phong
-

Địa chỉ: Số 1B Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4, TP. HCM

-

Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng

-

Tỷ lệ sở hữu: 10%

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Hưng Phúc
-

Địa chỉ: Số 1B Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4, TP. HCM

-

Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng

-

Tỷ lệ sở hữu: 30%

-

Ngành nghề kinh doanh chính: bốc xếp, giao nhận và đóng gói hàng hóa, Logistics,…

Các đối tác, Khách hàng tiêu biểu
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Định hướng phát triển
Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
Từ khi được thành lập đến nay, SASTECO luôn tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hướng tới
các mục tiêu cụ thể như sau:


Sử dụng nguồn vốn hiệu quả nhằm đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh chính của Công ty.



Khai thác cung cấp dịch vụ cảng biển nhằm đáp ứng nhu cầu của Cảng Sài Gòn và mở rộng
hoạt động cung cấp dịch vụ đến các cảng khác trong khu vực.



Tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông, thu hút nhà đầu tư, giải quyết vấn đề việc làm cho người lao
động, đóng góp vào ngân sách Nhà Nước theo đúng quy định.



Phát triển thành một doanh nghiệp lớn mạnh, có khả năng cạnh tranh trong ngành và khu vực.

-

Chiến lược phát triển trung và dài hạn



Trong ngắn hạn: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các đơn
vị hiện hữu, nhằm khẳng định thương hiệu và giữ vững dịch vụ, việc làm cho người lao động



Mục tiêu trung hạn: Đầu tư trang thiết bị mới đáp ứng thay thế các trang thiết bị đã cũ và nâng
cao năng lực của Công ty khi tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ tại khu vực Phú Mỹ, tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu và các khu vực khác.



Trong dài hạn: Phát triển thương hiệu và đẩy mạnh hoạt động Logistics, cho thuê phương tiện,
trang thiết bị, dịch vụ hàng hải và mở rộng hoạt động ra các địa bàn hoạt động mới. đồng thời
với việc kết hợp nhiều đơn vị có năng lực, uy tín nhằm đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu của
khách hàng.

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty
Bên cạnh việc tập trung thực hiện các mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn quan tâm
thực hiện các mục tiêu đối với môi trường và xã hội. SASTECO đã thực hiện nhiều hoạt động xã hội,
chủ yếu hướng về người lao động trong Công ty, nhằm làm tăng tính đoàn kết trong tập thể cũng như
tạo những giây phút thư giản, vui chơi thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc
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Các rủi ro
Rủi ro kinh tế
Kinh tế-xã hội năm 2015 trên đà phục hồi, có nhiều chuyển biến tích cực, tạo thế và lực mới để tăng
trưởng cao hơn trong năm tới. Nền kinh tế Việt Nam phục hồi rõ nét và đạt tốc độ tăng trưởng cao so
với kế hoạch đề ra và cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách
thức.
GDP tăng trưởng ấn tượng
Cụ thể, tốc độ tăng GDP đạt 6,68%, là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ 4 năm trước, tốc độ tăng có
xu hướng tăng nhanh sau từng Quý; trong đó quý I tăng 6,12%; quý II tăng 6,47%; quý III tăng 6,87%;
quý IV tăng 7,01%. trong đó chỉ có duy nhất lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đạt mức tăng thấp.

Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý
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Lạm phát thấp kỷ lục
Năm 2015, lạm phát 0,6% - mức thấp nhất trong 14 năm gần đây. Đây là kết quả của chính sách ổn
định kinh tế vĩ mô cùng với việc giảm giá nhiên liệu.
Lạm phát thấp sẽ tạo điều kiện để giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay, qua đó giảm chi phí vốn
cho doanh nghiệp.
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FDI khởi sắc
Tổng vốn FDI đăng ký ước đạt 22,76 tỷ USD, vốn thực hiện ước đạt 14,5 tỷ USD, tăng 17,4% so với
năm trước và tăng gấp đôi so với năm 2009. Điều này cho thấy xu hướng phục hồi mạnh mẽ của dòng
vốn FDI, thể hiện lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài đối với Việt Nam.
Tuy nhiên, thực tế đang đòi hỏi phải sàng lọc, nâng cao chất lượng và tác động lan tỏa của FDI, đồng
thời có chính sách khuyến khích khu vực kinh tế trong nước phát triển nhanh hơn nhằm đảm bảo phát
triển bền vững.
Giá dầu giảm kỷ lục
Tiếp tục đà suy giảm trong cả năm, giá dầu thô những phiên cuối năm 2015 “dò đáy” ở mức dưới 40
USD/thùng - mức thấp nhất trong 7 năm qua. Giá dầu giảm một mặt làm giảm nguồn thu từ xuất khẩu
dầu thô, mặt khác tác động tích cực đến sản xuất trong nước nhờ giảm chi phí sản xuất.
Hàng loạt FTA được ký kết
Năm 2015 đánh dấu sự hội nhập sâu rộng của Việt Nam với khu vực và thế giới. Sau 8 năm gia nhập
Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam đã đàm phán và ký kết nhiều hiệp định thương mại tự
do (FTA) với các nước và khu vực, như FTA với Hàn Quốc, EU, Liên minh Kinh tế Á - Âu, tham gia
Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương.
Tiến trình hội nhập sâu rộng với thế giới đang đòi hỏi Việt Nam phải nhanh chóng nâng cao năng lực
cạnh tranh, cả ở cấp độ quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm để có thể tận dụng được các cơ hội mới,
đồng thời đứng vững trên “sân nhà”.
Kết cấu hạ tầng giao thông được cải thiện
Tiếp sau việc đưa vào hoạt động tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai và nâng cấp Quốc lộ 1A, Quốc
lộ 14, khánh thành cầu Nhật Tân và đường cao tốc Hà nội - Nội Bài vào đầu năm, việc khánh thành
tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài 105 km vào đầu tháng 12/2015 là dấu mốc quan trọng trong quá
trình đầu tư nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông - vận tải.
Việc khánh thành và đưa vào hoạt động nhiều công trình giao thông - vận tải trong năm 2015 đã góp
phần quan trọng tạo bước đột phá mới về kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế trong
những năm tới.
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Rủi ro đặc thù ngành
Rủi ro cạnh tranh: Công ty là đơn vị cung cấp dịch vũ xếp dỡ hàng hóa chủ yếu tại Cảng Sài Gòn. Trong
các năm qua, Cảng Sài Gòn đã chịu sự cạnh tranh rất gay gắt từ các cảng trong khu vực TP.HCM và Bà
Rịa – Vũng Tàu, do đó cũng ảnh hưởng đến nguồn hàng của SASTECO. Đặc biệt trong năm 2016, Cảng
Nhà Rồng Khánh Hội – Chi nhánh của Cảng Sài Gòn, đơn vị chiếm khoảng 40% sản lượng của SASTECO
phải di dời theo chủ trương của Nhà nước nên hàng hóa của các chủ hàng đang bốc dỡ tại cảng này sẽ
phải chuyển hướng về các cảng khác. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm của người lao động,
khiến doanh thu và khả năng cạnh tranh của SASTECO càng chịu nhiều áp lực.
Rủi ro cơ sở hạ tầng: Vận tải biển, khai thác và dịch vụ cảng được coi là một ngành công nghiệp dịch vụ,
làm gia tăng giá trị hàng hóa thông qua việc di chuyển hàng hóa đó từ nơi này đến nơi khác. Đầu tư xây
dựng cảng biển thường cần đến sự đồng bộ của kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia nhưng có thể thấy,
hệ thống giao thông tại Việt Nam chưa được đảm bảo, chất lượng cơ sở hạ tầng còn kém,… tạo nhiều khó
khăn, bất cập đối với ngành cảng biển nói chung và SASTECO nói riêng. Bên cạnh đó, Cảng biển phát triển
đi đôi với quá trình lấn biển tạo quỹ đất và không gian cho xây dựng bến bãi, kho hàng cùng với việc mở
rộng và phát triển đô thị cũng đòi hỏi một doanh nghiệp hoạt động trong ngành cảng biển cần vốn đầu tư
lớn để phát triển hơn nữa.
Rủi ro sản phẩm thay thế: Vận tải biển vẫn là phương thức phổ biến nhất trong các phương thức vận tải
bởi nhiều điểm thuận lợi của nó về tiết kiệm chi phí, vận chuyển được nhiều, những loại hàng hóa công
kềnh và khối lượng lớn. Tuy nhiên, hệ thống giao thông đường bộ ngày càng được phát triển, các hệ thống
đường cao tốc, cầu nối,…được chú trọng đầu tư hơn thì vận chuyển bằng xe tải thì ít nhiều có thể thay thế.
Mặc dù, việc thay thế trong vận chuyển đường bộ không thể nào thay thế hoàn toàn được vận chuyển
đường biển nhưng cũng ảnh hưởng phần nào đến hoạt động của doanh nghiệp trong ngành.

Rủi ro phát sinh từ nội bộ
SASTECO đã có những đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, chú trọng nâng cao năng suất lao động. Ngoài
ra, nhân sự cần được chú trọng, đào tạo bài bản, cần nâng cao trình độ hơn nữa. Hơn nữa, với đặc tính
tập trung vào đầu mối, khi nhân viên nghỉ việc, Công ty sẽ gặp khó khăn trong việc gây dựng quan hệ với
khách hàng.
Do đó, Công ty có những chương trình đào tạo và nâng cao trình độ nhân viên, đồng thời có những chính
sách quan tâm người lao động, động viên khuyến khích nhân viên gắn bó với Công ty. Công tác bốc xếp
hàng hóa của Công ty đòi hỏi số lượng lao động phổ thông lớn, đặc biệt là trong những thời gian cao điểm,
tàu cập cầu cảng nhiều. Vì vậy, rủi ro về nhân sự luôn là vấn đề được Công ty đặc biệt chú trọng.
Làm việc ở cảng biển tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy hiểm, ảnh hưởng bởi các yếu tố độc hại; chịu áp lực từ
việc đảm bảo năng suất xếp dỡ từ các cảng, chủ hàng. Do vậy, Công ty luôn nhắc nhở nhân viên không
đươc lơ là, tuân thủ nghiệm ngặt các quy tắc an toàn lao động, các quy trình được đặt ra nhằm đảm bảo
công việc không những được thuận lợi, đạt năng suất mà còn hạn chế xảy ra những vấn để trực tiếp ảnh
hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người lao động. Nếu rủi ro này xảy ra cũng sẽ ảnh hưởng đến hình
ảnh Công ty cũng như các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để giải quyết các vấn đề trên.
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Rủi ro thay đổi chính sách
Chính phủ có thể can thiệp vào việc phân luồng hàng hải, giãn mật độ cảng hoặc thậm chí là di dời cảng.
Do các cảng nằm sâu trong nội thành Sài Gòn – khu vực thường xuyên xảy ra tắc nghẽn giao thông, áp
lực đi lại nhất là giờ cao điểm. Một khi, lượng hàng dồn về đây quá nhiều sẽ khiến cho các cấp quản lý
phải có những chính sách giải quyết để đảm bảo cho giao thông trong đô thị. Do đó, chính quyền đã có
chính sách không cho phép xe tải, container họat động vào giờ cao điểm, hướng các loại xe này tới các
cụm cảng ở khu vực ngoại thành. Chính sách này vô hình chung gây bất lợi cho các doanh nghiệp khai
thác cảng khu vực nội thành.
Ngoài ra, những thay đổi trong chính sách quản lý vĩ mô, bao gồm chậm trễ trong cắt giảm thuế xuất nhập
khẩu theo lộ trình gia nhập WTO, trong dự án cầu cảng, những thay đổi trong chính sách xuất nhập khẩu,
cũng có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Rủi ro luật pháp
SASTECO là doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, Công ty chịu sự chi phối của các
Luật như Luật Doanh Nghiệp, Luật Thuế, Bộ luật Lao động, Luật chứng khoán,… Việc nghiên cứu để có
được sự hiểu biết và vận dụng theo tinh thần của Luật là việc được Công ty luôn chú trọng để chấp hành
đúng đảm bảo hoạt động của Công ty một cách thuận lợi nhất.

Rủi ro khác
Ngoài các rủi ro nêu trên, những rủi ro như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,… tuy xác suất xảy
ra không cao nhưng nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại rất lơn về vật chất và con người cũng như hoạt động kinh
doanh của Công ty.
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TÌNH

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Tổ chức và nhân sự

HÌNH

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

HOẠT

Tình hình tài chính

ĐỘNG

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

TRONG

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

NĂM
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2014
STT

Tên dịch vụ chính

Giá trị

Giá trị

(Triệu
đồng)

Tỉ trọng

(Triệu
đồng)

Tỉ
trọng

%
tăng/giảm
2015

1

Bốc xếp hàng xuất khẩu

8.192

4,62%

6.864

4,76%

-16,21%

2

Bốc xếp hàng nhập khẩu

46.786

26,41%

53.479

37,12%

14,31%

3

Bốc xếp hàng nội địa

27.638

15,60%

32.071

22,26%

16,04%

4

Dịch vụ khác

349

0,20%

885

0,61%

153,43%

5

Giao nhận

2.629

1,48%

3.596

2,50%

36,80%

6

Cân hàng

420

0,24%

399

0,28%

-4,98%

7

Trạm phân phối Hiệp
Phước

-

-

5.180

3,60%

100,00%

8

Cung cấp dịch vụ hàng hải

67.985

38,37%

7.879

5,47%

-88,41%

9

Cước Dịch vụ vận chuyển

2.101

1,19%

2.270

1,58%

8,04%

10

Dịch vụ trọn gói (VPĐD)

13.224

7,46%

13.596

9,44%

2,81%

11

Cho thuê thiết bị

6.140

3,47%

15.803

10,97%

157,38%

12

Dịch vụ khác

355

0,20%

481

0,33%

35,68%

13

Doanh thu Quà Tặng
Khách Hàng

103

0,06%

169

0,12%

63,89%

14

Hoạt động vốn góp liên
doanh

80

0,05%

163

0,11%

103,13%

15

Hoạt động cho vay vốn

519

0,29%

419

0,29%

-19,36%

16

Chênh lệch tỷ giá

-

-

-

-

-

17

CL thu lãi tiền gửi NH và
trả lãi

648

0,37%

802

0,56%

23,69%

177.169

100%

144.056

100%

-18,69%

Tổng cộng
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Doanh thu thuần của Công ty năm 2015 đạt
142.673 triệu đồng, bằng 81,10% cùng kỳ năm
2014 và đạt vượt 129,7% kế hoạch đề ra.
Doanh thu thuần giảm là do trong năm 2014 có
phát sinh dịch vụ mua bán phân bón với giá trị
hơn 61 tỷ đồng.
Cơ cấu doanh thu năm 2015 theo nhóm dịch vụ
nhìn chung biến động không nhiều so với năm
2014. Doanh thu của Công ty năm 2015 chủ
yếu đến từ dịch vụ bốc xếp chiếm tỷ trọng
64,15%, dịch vụ Cho thuê thiết bị chiếm tỷ trọng
10,97%, dịch vụ Dịch vụ trọn gói (VPĐD) chiếm
9,44% doanh thu, Cung cấp dịch vụ hàng hải
chiếm 5,47%, doanh thu tại Trạm phân phối
Hiệp Phước chiếm 3,60%. Doanh thu từ các
nhóm dịch vụ còn lại chiếm tỷ trọng 6,37%
doanh thu Công ty.

Lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế của
Công ty đạt 5.176 triệu đồng, đạt 124,05% kế
hoạch đề ra, đạt 127,81% so với cùng kỳ năm
2014. Tổng chi phí năm 2015 là 138.938 triệu
đồng, tổng chi phí năm 2015 đã giảm 19,98%
lớn hơn tốc độ giảm doanh thu năm 2014 là
67,15% dẫn đến lợi nhuận sau thuế năm 2015
tăng so với năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là
do chi phí giá vốn hàng bán giảm 24,49%. Công
ty đã thực hiện việc tiết kiệm các chi phí sản
xuất, chi phí quản lý, đầu tư có hiệu quả các
trang thiết bị nhằm tăng năng suất lao động, tiết
kiệm nguồn nhân lực, giảm tỷ trọng thuê ngoài,
ban hành quy chế trả lương, thưởng hợp lý
hơn…
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Tổ chức và nhân sự
Danh sách Ban điều hành
Ông Nguyễn Quốc Hưng – Tổng giám đốc
 Ngày sinh: 16/6/1971
 Quê quán: Quảng Trị
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
 Là đại diện vốn cho Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn
 Đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, TV điều hành SASTECO.
 Cổ phần đại diện: 1.272.800 cổ phần
 Sở hữu cá nhân: 3.000 cổ phần
 Tỷ lệ sỡ hữu: 31,504%

Ông Chu Văn Quý – Phó Tổng
giám đốc

Ông Phan Minh Trí – Phó Tổng
giám đốc

Ông Phan Công Dân – Phó Tổng
giám đốc

 Ngày sinh: 03/05/1955

 Ngày sinh: 10/06/1962

 Ngày sinh: 01/05/1966

 Quê quán: Bắc Ninh

 Quê quán: Hà Nội

 Quê quán: Đồng Tháp

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân

 Sở hữu cá nhân: 3.000 cổ phần

 Sở hữu cá nhân: 41.500 cổ phần

 Sở hữu cá nhân: 4.700 cổ phần

 Tỷ lệ sỡ hữu: 0,074%

 Tỷ lệ sỡ hữu: 1,025%

 Tỷ lệ sỡ hữu: 0,116%

Bà Trương Thu Hà – Kế toán trưởng
 Ngày sinh: 12/09/1970
 Quê quán: Quảng Trị
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân
 Đồng thời là TV Hội đồng quản trị, TV điều
hành SASTECO
 Sở hữu cá nhân: 5.300 cổ phần
 Tỷ lệ sỡ hữu: 0,13%
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Những thay đổi trong ban điều hành
Họ Tên

STT
1

Chu Văn Quý

Chức vụ cũ

Chức vụ mới

Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm

Phó Tổng giám đốc

-

Miễn nhiệm 01/03/2015

Số lượng cán bộ, nhân viên
STT

Tiêu chí

Số lượng (người)

Tỷ trọng (%)

650

100,00%

I

Theo trình độ lao động

1

Trình độ trên đại học

1

0,15%

2

Trình độ đại học, cao đẳng

74

11,38%

3

Trình độ trung cấp

21

3,23%

4

Công nhân kỹ thuật

124

19,08%

5

Lao động phổ thông

430

66,15%

II

Theo loại hợp đồng lao động

650

100,00%

1

Hợp đồng không thời hạn

537

82,62%

2

Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)

7

1,08%

3

Hợp đồng xác định từ 1-3 năm

106

16,31%

III

Theo giới tính

650

100,00%

1

Nam

603

92,77%

2

Nữ

47

7,23%

Theo loại hợp đồng

Theo trình độ lao động
0,15% 11,38%

16,31%
3,23%

Theo giới tính
7,23%

1,08%

19,08%
66,15%

82,62%

Trình độ trên đại học

Trình độ đại học, cao đẳng

Hợp đồng không thời hạn

Trình độ trung cấp

Công nhân kỹ thuật

Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)

Lao động phổ thông

Hợp đồng xác định từ 1-3 năm

92,77%

Nam

Nữ
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Nhìn chung, cơ cấu lao động của SASTESCO
phân theo trình độ lao động chiếm đa số ở lao
động phổ thông với 430 người chiếm 66,15%
số lượng lao động do sự đặc thù về công việc
của ngành cảng biển đòi hỏi số lượng lớn lao
động ở tiêu chí này. Công nhân kỹ thuật là 124
người chiếm 19,08% trong cơ cấu lao động
phân theo trình độ lao động, số lượng này nhiều
là do đòi hỏi về mặt kỹ thuật, có sự hiểu biết và

kinh nghiệm về tàu biển để có thể vận hành tốt
các công việc của Công ty.
Số lượng lao động nam là 603 người chiếm hơn
90% cơ cấu lao động phân theo giới tiính bởi
đặc thù công việc của Công ty làm việc trong
môi trường nguy hiểm thiên về công việc tay
chân và đòi hỏi sức khỏe tốt.

Chỉ tiêu

Đơn vị

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Tổng số lượng cán bộ/ nhân viên
(bình quân)

người

744

699

650

đồng/người/tháng

6.000.000

6.233.080

7.914.577

Thu nhập bình quân
-

Chính sách tuyển dụng: Nhân lực luôn là yếu tố được Công ty chú trọng, hoạt động trong lĩnh
vực hỗ trợ vận tải, hàng năm Công ty cần số lượng lớn lao động phổ thông phục vụ cho hoạt động
xếp dỡ hàng hóa của Công ty, Bên cạnh đó, Công ty cũng cần những cán bộ có năng lực và trình
độ chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình với công việc để hỗ trợ, giúp công ty
ngày càng phát triển. Vì vậy, chính sách tuyển dụng của công ty rất linh hoạt, phù hợp với tình hình
hoạt động của Công ty.

-

Chính sách đào tạo: Công ty luôn xem trọng công tác đào tạo cán bộ công nhân viên, với mục
tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có tác phong làm việc chuyên nghiệp,
hàng năm Công ty thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực của cán
bộ Công ty. Bên cạnh đó, Công ty còn tổ chức các cuộc thi và khen thưởng cho cán bộ công nhân
viên nhằm khuyến khích tinh thần thi đua và sáng tạo trong công việc.

-

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi: Công ty đã xây dựng chính sách tiền lương riêng thông
qua Quy chế trả lương phù hợp với ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho người lao động hưởng
đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước. Hệ số lương được xác định dựa trên trình độ, cấp
bậc và tay nghề của người lao động, đảm bảo phù hợp với năng lực và công việc của từng người,
khuyến khích cán bộ, nhân viên trong Công ty làm việc hăng say, góp phần thúc đẩy hiệu quả sản
xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2015, Công ty đã:
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Trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được theo đúng quy định của pháp luật;



Đảm bảo đời sống thu nhập cho cán bộ công nhân viên, bổ sung lương vào những tháng có
sản lượng thấp;



Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% CBCNV;
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Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
Các khoản đầu tư lớn
Không có.

Các công ty con, công ty liên kết
Các khoản đầu tư

STT

Số tiền (đồng)

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1

2

20.500.000.000

Tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 năm
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
- CTCP Logistic Tân Thuận Phong

500.000.000

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Hưng
Phúc

300.000.000

Tổng cộng

21.300.000.000

Tình hình tài chính
Tình hình tài chính
Chỉ tiêu

STT

ĐVT

Năm 2014

Năm 2015

%
2015/2014

1

Tổng giá trị tài sản

Triệu đồng

61.903

70.027

113,12%

2

Doanh thu thuần

Triệu đồng

175.922

142.673

81,10%

3

Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh

Triệu đồng

4.756

6.593

138,64%

4

Lợi nhuận khác

Triệu đồng

450

25

5,64%

5

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

5.206

6.618

127,14%

6

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

4.050

5.176

127,81%

7

Cổ tức

Triệu đồng

8%

10%

-
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200.000

6.000
175.922

180.000
160.000

5.000
142.673

4.164

140.000
120.000

5.176

Triệu đồng

Triệu đồng

Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế qua các năm

4.000

4.050
104.219

100.000

3.000

80.000
2.000

60.000
40.000

1.000

20.000

0

0
Năm 2013

Năm 2014
Doanh thu thuần

Năm 2015

Lợi nhuận sau thuế

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Đơn vị

Năm 2014

Năm 2015

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn

Lần

1,93

1,75

+ Hệ số thanh toán nhanh:
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn

Lần

1,90

1,74

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản

%

33,06

40,21

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

%

49,38

67,24

+ Vòng quay hàng tồn kho:
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân

Vòng

289

247

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân

Vòng

2,90

2,16

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

%

2,30

3,63

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình
quân

%

9,81

12,43

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình
quân

%

6,69

7,85

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh/Doanh thu thuần

%

2,70

4,62

Chỉ tiêu
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
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Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
Cổ phần
-

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

-

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

-

Mã cổ phiếu: SASC

-

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

-

Tổng số cổ phần:
 Số lượng cổ phần đang lưu hành: 3.950.900 CP
 Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 3.935.900 CP
 Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 15.000 CP

Cơ cấu cổ đông
Số lượng
Số cổ phần

Giá trị
(đồng)

Tỷ lệ sở hữu
(%/VĐL)

377

3.950.900

39.509.000.000

97,55%

Cổ đông nhà nước

-

-

-

-

2

Cổ đông tổ chức

7

2.575.800

25.758.000.000

63,60%

3

Cổ đông cá nhân

370

1.375.100

13.751.000.000

33,95%

II

Cổ đông nước ngoài

-

-

-

-

1

Cổ đông tổ chức

-

-

-

-

2

Cổ đông cá nhân

-

-

-

-

III

Cổ phiếu quỹ

-

99.100

991.000.000

2,45%

4.050.000

40.500.000.000

100,00%

STT

Loại cổ đông

I

Cổ đông trong nước

1

Tổng cộng

cổ đông

22

BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN

2015

Danh sách cổ đông lớn
Tên cổ đông

STT

Địa chỉ

1

Công ty cổ phần
Cảng Sài Gòn

Số 3 Nguyễn Tất
Thành - Phường 12 Quận 4 - TPHCM

2

CTCP Vật Tư Nông
Sản

Số14 Ngô Tất Tố - Văn
Miếu - Q. Đống Đa Hà Nội

Tổng cộng

Số lượng
(CP)

Giá trị (đồng)

Tỷ lệ
(%)

2.082.800

20.828.000.000

51,43%

202.500

2.025.000.000

5,00%

2.285.300

22.853.000.000

56,43%

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

Giao dịch cổ phiếu quỹ
Số lượng cổ phiếu quỹ: 99.100 cổ phần
Giá trị: 991.000.000 đồng.
Tỷ lệ: 2,45% vốn điều lệ.
Trong năm 2015, Công ty không có phát sinh giao dịch liên quan đến cổ phiếu quỹ.

Các chứng khoán khác
Không có

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty
Báo cáo liên quan đến vấn đề môi trường
Trước đây ta đã từng kỳ vọng rất nhiều vào nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước, được xem là
phong phú và đa dạng, song qua một thời gian khai thác không lâu, thực tế cho thấy tình hình không
mấy khả quan! Nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên đã bị cạn kiệt nhanh chóng, độ che phủ của rừng bị
thu hẹp, sản lượng cá ven bờ giảm sút, nhiều loại động, thực vật quý hiếm bị đe dọa tuyệt chủng. Đó
là chưa kể đến những tác động môi trường ngày càng mãnh liệt do các nguồn tài nguyên bị xâm hại:
Tình trạng sa mạc hóa xuất hiện ở nhiều vùng, những trận lũ quét dữ dội xảy ra ngày càng thường
xuyên hơn ở cả ba miền đất nước, cảnh quan thiên nhiên của nhiều khu du lịch nổi tiếng bị đe dọa, tình
trạng ô nhiễm nguồn nước xảy ra ở niều nơi….
Do ảnh hưởng tiêu cực của các hoạt động sản xuất, kinh doanh tới môi trường ngày càng rõ rệt, cho
nên người ta ngày càng nhận thức rõ vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Đặc biệt là khi nước
ta gia nhập vào Tổ chức thương mại thế giới thì yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp
đang được đặt ra cấp thiết và thu hút được sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội.
Hiểu được vấn đề đó nên Công ty luôn quan tâm đến vấn đề môi trường, hướng đến sử dụng những
năng lượng sạch, không gây ô nhiễm môi trường. Đầu tư trang thiết bị hiện đại là để đồng thời tăng
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năng suất sản xuất, tiết kiệm thời gian và giữ gìn môi trường xung quanh. Công ty luôn cử người đi đào
tạo, tìm hiểu về các vấn đề môi trường, có trình độ chuyên môn để đánh giá các chỉ tiêu môi trường;
thông qua đó, Công ty có những chính sách, phương hướng điều chỉnh thích hợp để cân bằng sản xuất
kinh doanh có hiệu quả và sử dụng các nguồn tài nguyên xung quanh một cách hợp lý, kiểm soát sự ô
nhiễm.

Chính sách liên quan đến người lao động
Về tiền lương
-

-

-

Nhờ sự cố gắng không ngừng của Ban điều hành Công ty trong việc tiếp thị, mở rộng hoạt động
sản xuất kinh doanh, tìm kiếm nguồn hàng, triển khai thực hiện dịch vụ mới đã mang lại nguồn
doanh thu cho Công ty và việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, qua đó đảm bảo đời sống
vật chất, cũng như tinh thần của từng công nhân viên.
Công ty thực hiện việc tính đúng, đủ và chi trả tiền lương đúng thời hạn quy định tại Quy chế trả
lương và Thỏa ước lao động tập thể Công ty.
Ngoài tiền lương được nhận hàng tháng, CBCNV còn được nhận thưởng nhân các ngày lễ, Tết, kỷ
niệm như: Ngày Chiến thắng 30/4, ngày Quốc khánh 02/9, ngày thành lập Công ty 01/10, Tết dương
lịch, Tết Nguyên đán
Thu nhập bình quân năm 2015 của công nhân viên là: 7,914,557 đồng/người, tăng 26.98% so với
năm 2014.

Công tác chăm lo đời sống cho CBCNV
-

Đảm bảo đời sống thu nhập cho cán bộ công nhân viên, bổ sung lương vào những tháng có sản
lượng thấp.
Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% CBCNV.
Tổ chức cho hơn 100 CBCNV tham quan nghỉ dưỡng tại Long Hải, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tổ chức tặng quà cho công nhân viên nhân dịp Tết Trung Thu, Tết Nguyên đán. Thăm viếng và chi
trợ cấp khó khăn, đột xuất cho các trường hợp CBCNV bị ốm đau, tai nạn, tử tuất. Thăm hỏi và
tặng quà cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết cổ truyền, ngày quốc tế lao động và ngày
thành lập Công ty.

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.
Công ty cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ cảng Sài Gòn luôn hướng tới chia sẻ sự khó khăn với những gia
đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có được điều kiện vật chất để trang trải cuộc sống, đồng thời giúp
con em của họ được cắp sách đến trường. Tuy việc đóng góp giới hạn nhưng thể hiện trách nhiệm luôn
quan tâm vì cộng đồng của doanh nghiệp cũng là một sự đầu tư của Doanh nghiệp vào địa phương về
môi trường, nhân lực, vật lực,…tiếp một phần nhỏ vào công cuộc xây dựng địa phương nói riêng và
đất nước nói chung. Đất nước giàu mạnh, địa phương phát triển cũng là một thuận lợi đối với Công ty.
CTCP phần Xếp dỡ và Dịch vụ cảng Sài Gòn đã gửi đến những hoạt động có ích nhằm hỗ trợ địa
phương thông qua tổ chức chương trình thiết thực
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Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Chỉ tiêu

STT

27

Năm 2014

Năm 2015

1

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp
dịch vụ

175.921.836.261

142.673.084.888

2

Giá vốn bán hàng

156.226.913.936

117.968.347.875

3

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp
dịch vụ

19.694.922.325

24.704.737.013

4

Doanh thu hoạt động tài chính

1.247.615.367

1.383.304.731

5

Chi phí quản lý doanh nghiệp

16.187.031.705

19.495.245.207

6

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

4.755.505.987

6.592.796.537

7

Lợi nhuận khác

450.109.432

25.368.408

8

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

5.205.615.419

6.618.164.945

9

Chi phí thuế TNDN hiện hành

1.155.399.810

1.441.720.961

10

Lợi nhuận sau thuế TNDN

4.050.215.609

5.176.443.984

11

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

1.025

1.310

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Doanh thu toàn Công ty năm 2015 đạt 142.673 triệu đồng đạt 129,7% kế hoạch, bằng 81,1% so với
cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế là 5.176 triệu đồng đạt 124,05% kế hoạch, bằng 127,81% so
với 2014. Để đạt được kết quả kinh doanh như trên , trong năm qua Cong ty đã có những thuận lợi
cũng như phải đối mặt với những khó khăn cụ thể như sau:
-

-

-

-

-

Đầu tư các trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực, khả năng cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu sản
xuất tại các cảng khu vực TP. HCM và Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như: 01 xe nâng 10T và
25T, 02 xe đào bánh xích dung tích gàu 0.9m3, 01 cạp 20-25m3, hóp xá 75-80m3, cân treo điện
tử 20T-30T-50T...
Góp vốn cùng với một số đối tác thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hải Tân Hưng Phúc
nhằm quản lý công nhân và cung cấp dịch vụ tại Trạm Phân phối Xi măng Nghi Sơn, Huyện Nhà
Bè, TP.HCM. Từ tháng 07/2015 đến nay, dịch vụ thực hiện tại khu vực này mang lại doanh thu
hàng tháng cho Công ty gần 900 triệu đồng. Qua đó, Công ty Xi măng Nghi Sơn đánh giá rất cao
chất lượng dịch vụ và tiếp tục chọn Công ty là nhà thầu cung cấp dịch vụ trong năm 2016.
Bên cạnh thị trường hoạt động chính tại Cảng Sài Gòn, Công ty đã tiếp tục đẩy mạnh việc thực
hiện và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cảng khu vực TP.HCM như Cảng Bến Nghé, Tân
Thuận Đông, Rau Quả..và các cảng khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu. Kết quả, doanh thu hoạt động tại
các đơn vị trên đạt khoảng 22% so với tổng doanh thu của Công ty.
Ngoài ra, trong năm 2015, Công ty đã tiếp thị và mở rộng thêm các thị trường hoạt động mới như:
hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê công nhân lái cẩu tại Cảng Sơn Dương, Hà Tĩnh (đầu tháng
01/2016 đã tạm ngưng); dịch vụ gom vét than tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Trà Vinh.
Tiếp tục tăng cường tiếp thị và đẩy mạnh việc thực hiện các dịch vụ hàng hải (cấp nước, đổ rác),
cho thuê phương tiện, thiết bị và công nhân kỹ thuật làm hàng tại các cảng. Đồng thời, phối hợp
tốt với Cảng Sài Gòn để triển khai dịch vụ cho thuê phao làm hàng.
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Tình hình tài chính
Ban điều hành Công ty luôn ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý tài chính, tổ chức hạch toán kế
toán phù hợp các Chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật. Công tác quyết toán tài chính được
quan tâm, đảm bảo chính xác, kịp tiến độ, đúng thời gian. Thực hiện việc kiểm toán cuối năm đúng quy
định, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ tại các bộ phận, đơn vị cơ sở. Thực hiện tốt nghĩa vụ công
bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng.

Tình hình tài sản
Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản (phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản,
nợ phải thu xấu, tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh).
Chỉ tiêu

Năm 2014

TH 2015/
TH 2014

Năm 2015

Tỷ trọng
năm 2014

Tỷ trọng
năm 2015

Tài sản ngắn hạn

39.440

49.147

124,61%

63,71%

70,18%

Tài sản dài hạn

22.463

20.880

92,95%

36,29%

29,82%

Tổng tài sản

61.903

70.027

113,12%

100%

100%

(ĐVT: Triệu đồng)

Triệu đồng
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Tài sản ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn trong cơ cấu tài sản. Tài sản ngắn hạn năm 2015 là 49
tỷ đồng đạt 124,61% so với cùng kì năm 2014 và chiếm tỉ trọng là 70,18%. Tài sản ngắn hạn tăng chủ
yếu là do khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 14 tỷ đồng lên đến 21 tỷ đồng với mức tăng 55,07%.
Ngoài ra các khoản chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu tài sản ngắn hạn cũng tăng như các khoản phải thu
ngắn hạn tăng 14,41% và tài sản ngắn hạn khác tăng 71,47%.
Tài sản dài hạn năm 2015 giảm 7,05% so với năm 2014 chủ yếu là do mức trích lập khấu hao tài sản
cố định tăng, cụ thể như sau:
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Tài sản cố định hữu
hình

Khấu hao

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Giá trị còn
lại/ Nguyên
giá

Nhà cửa, vật kiến trúc

4.142.100.193

2.528.187.908

1.613.912.285

38,96%

Máy móc thiết bị

7.073.939.091

3.697.643.869

3.376.295.222

47,73%

47.791.765.088

33.565.278.637

14.226.486.451

29,77%

483.945.776

380.191.496

103.754.280

21,44%

59.491.750.148

40.171.301.910

19.320.448.238

32,48%

Phương tiện vận tải
truyền dẫn
Thiết bị, dụng cụ quản lý
Cộng

Tình hình nợ phải trả
Chỉ tiêu

Năm 2014

Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn
Tổng nợ phải trả

Năm 2015

TH 2015/
TH 2014

Tỷ trọng
năm 2014

Tỷ trọng
năm 2015

20.410

28.096

137,65%

99,74%

99,79%

54

60

111,11%

0,26%

0,21%

20.464

28.156

137,58%

100%

100%

(ĐVT: Triệu đồng)
Nợ phải trả năm 2015 là 28 tỷ đồng tăng 37,58% so với cùng kỳ năm trước. Nợ phải trả tăng chủ yếu
do nợ ngắn hạn tăng từ 20 tỷ đồng lên 28 tỷ đồng nguyên nhân chính từ chi tiêu phải trả người lao
động tăng lên 6,8 tỷ đồng.
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-

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
Trong năm 2015, cùng với việc triển khai thực hiện dịch vụ tại các cảng, đơn vị, đối tác, Công ty
đã phát động nhiều phong trào thi đua, khuyến khích CBCNV các đơn vị trực thuộc thực hành tiết
kiệm, đề xuất các ý tưởng, giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng cường
khả năng cạnh tranh của Công ty. Qua đó, Hội đồng sáng kiến Công ty đã công nhận và đề xuất
Công ty khen thưởng cho 04 sáng kiến và 03 giải pháp kỹ thuật với số tiền thưởng 60.000.000
đồng
Bên cạnh đó, Công ty đã phát động nhiều phong trào thi đua trong toàn thể CBCNV lập thành tích
chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và Công ty. Qua đó đã tạo không khí hăng hái thi
đua sôi nổi trong cán bộ công nhân viên, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của
Công ty trong năm 2015.
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Kế hoạch phát triển trong tương lai
Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016
-

-

Tiếp tục củng cố và giữ vững dịch vụ tại các đơn vị Công ty đang cung cấp dịch
vụ.
Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị cho thuê phao, cung cấp dịch vụ logistics..
Áp dụng các giải pháp, hình thức tuyên truyền, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn
trong hoạt động sản xuất kinh doanh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an
toàn lao động nhằm hạn chế các tai nạn lao động, đặc biệt là tai nạn lao động
nặng.
Căn cứ kế hoạch di dời Cảng Nhà Rồng Khánh Hội trong năm 2016, cùng với các
khó khăn về chi phí BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ tăng lên do áp dụng thang lương,
bảng lương mới theo quy định Nhà nước và những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt
động sản xuất kinh doanh, Ban điều hành Công ty đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh
doanh trong năm 2016 như sau:

Sản lượng bốc xếp: 9 triệu tấn
 Doanh thu: 124 tỷ đồng
 Lợi nhuận trước thuế đạt 6,36 tỷ đồng
 Cổ tức: 10%.
 Thu nhập bình quân (có lương tháng 13): 7,5 triệu đồng/người/tháng.
Giải pháp thực hiện
Để thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh của Công ty năm 2016 và những năm tới,
Công ty cần thực hiện các biện pháp sau:

-

Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn nhằm tiết kiệm lao động,
đạt hiệu quả cao trong hoạt động. Tăng cường công tác quản lý lao động và nâng
cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của Cảng. Tiếp tục là đơn vị chủ lực làm
hàng tại Cảng Sài Gòn và tập trung vào các nhóm hàng container, sắt thép thiết
bị, hàng xá và đóng/rút ruột container tại bãi.

-

Đầu tư trang thiết bị, công cụ, dụng cụ mới nhằm thay thế các trang thiết bị cũ,
không còn sử dụng được nhằm thực hiện mục tiêu cơ giới hóa hoạt động sản
xuất, kinh doanh cho thuê trang thiết bị đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.
Trong đó, tập trung vào việc đầu tư: 01 xe nâng 30 tấn, 02 xe đầu kéo, 01 ô tô 07
chỗ, 01 cẩu bờ, 04 gàu ngoạm 12m 3…, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 17 tỷ
đồng.

-

Liên kết với Công ty PWT cung cấp dịch vụ tại các cảng khu vực Phú Mỹ, tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu.

-

Tập trung đẩy mạnh hoạt động cung cấp dịch vụ tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên
hải, Tỉnh Trà Vinh.

-

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị tìm nguồn hàng đặc biệt là hàng gạo, than,
khoai mì lát, sắt thép thiết bị chuyển tải.. Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ,
tăng cường tiếp thị và khẳng định vị trí, thương hiệu của Công ty tại các cảng khu
vực TP. Hồ Chí Minh (Bến Nghé, Tân Thuận Đông, Rau Quả, …,), khu vực Bà Rịa
– Vũng Tàu (SSIT, TCOT, ODA Thị Vải…); Trạm Phân phối Xi măng Nghi Sơn.

-

Tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo đội ngũ nhân viên trực ban nhằm nâng
cao năng lực, trình độ chuyên môn, điều hành hoạt động sản xuất và xử lý các sự
vụ phát sinh tại hiện trường hợp lý hơn và đúng quy định.

-

Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo thu nhập, tiền lương cho công
nhân viên, tổ chức cho công nhân viên đi tham quan, nghỉ dưỡng vào thời gian và
địa điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
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Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã
hội của công ty
Về cơ cấu, nhân sự
-

-

-

-

Trong năm 2015, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đại diện và giải quyết nhanh
chóng các vấn đề phát sinh trong công tác sản xuất, Công ty đã thay đổi Trưởng Văn phòng đại
diện tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo đó, ông Phan Công Dân, Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm
nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện và ông Hồ Trúc Phương giữ chức vụ Phó Trưởng Văn phòng
đại diện. Sau khi thay đổi nhân sự lãnh đạo, hoạt động của Văn phòng đại diện đã được cải thiện
rất nhiều, việc điều hành sản xuất đã chuyên nghiệp hơn trước và hàng tháng mang lại cho Công
ty trên 01 tỷ đồng tiền doanh thu.
Bên cạnh đó, Công ty đã thành lập các Ban quản lý tại Trạm Phân phối Xi măng Nghi Sơn tại Hiệp
Phước, Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh và Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh để quản lý công
nhân và triển khai thực hiện dịch vụ, cũng như thống kê, xác nhận số liệu tại các khu vực trên, với
nhân sự mỗi Ban quản lý là 05 người. Từ khi thành lập đến nay, các Ban quản lý đã thực hiện rất
tốt công việc của mình, là cánh tay nối dài của Công ty tại các khu vực trên.
Tính đến thời điểm 01/01/2016, tổng số CBCNV của Công ty là 649 người, giảm 24 người so với
đầu năm. Trong đó:
 Công nhân trực tiếp: 477 người
 Gián tiếp – phục vụ: 172 người
Trong năm 2015, Công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động với 118 người và thực hiện việc chi trả
trợ cấp thôi việc với số tiền: 2,249,231,532 đồng.

Các hoạt động phong trào
-

Cử CBCNV tham gia Hội thao, Hội diễn văn nghệ do Cảng Sài Gòn tổ chức.

-

Tổ chức thành công buổi lễ kỷ niệm 05 năm ngày thành lập Công ty với sự tham dự đông đảo của
các đối tác, khách hàng thân thiết và Ban lãnh đạo của Công ty.

-

Tổ chức Hội thi karaoke nội bộ và Hội thao giao lưu với các đơn vị nhằm kỷ niệm 05 năm ngày thành
lập Công ty (01/10/2010 – 01/10/2015), đã tập hợp được đông đảo CBCNV và tạo không khí vui tươi
cho toàn đơn vị.

-

Tổ chức Hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa tiệc liên hoan” nhân ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam 20/10 với hàng trăm CBCNV tham gia dự thi và cổ vũ, qua đó đã tạo không khí vui tươi,
đoàn kết, thân thiện trong CBCNV Công ty.

Những mặt còn tồn tại
-

Trong năm 2015, Công ty đã ban hành các quy chế, quy định và tuyên truyền, phổ biến, nhắc nhở
các đơn vị trực tiếp sản xuất về việc tuân thủ quy trình sản xuất, an toàn lao động nhưng tai nạn
lao động và sự cố kỹ thuật vẫn xảy ra nhiều. Mặc dù những tai nạn, sự cố trên không gây thiệt hại
về người nhưng cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người lao động, hình ảnh, uy tín
của Công ty và Cảng Sài Gòn. Nguyên nhân xuất phát chủ yếu từ việc chủ quan, thiếu ý thức của
công nhân.

-

Dự kiến trong năm 2016, Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội phải di dời về hoạt động tại Cảng Sài Gòn
– Hiệp Phước, đồng nghĩa với việc Văn phòng Phòng Kỹ thuật Cơ giới và các trang thiết bị của
Công ty hiện đặt tại Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội và trụ sở Công ty đặt tại 01B Trương Đình Hợi,
phường 18, quận 4, TP.HCM cũng phải di dời. Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa tìm được
địa điểm thuê văn phòng và bố trí trang thiết bị hợp lý để đảm bảo phục vụ sản xuất và hạn chế
chi phí phát sinh.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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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 Giám đốc công ty
Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
Ban quản lý, điều hành Công ty với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh khai thác
cảng biển, có tâm huyết và nắm bắt kịp thời nhu cầu của thị trường đã đề ra định hướng và mục tiêu
phát triển Công ty theo từng thời kỳ một cách phù hợp. Vì vậy, trong năm qua Công ty đã có nhiều thay
đổi để phù hợp với hoạt động kinh doanh trong tình hình nền kinh tế khó khăn và sự cạnh tranh ngày
càng gây gắt hơn giữa các đối thủ trong ngành.


Công ty đã tiến hành việc giải thể những tổ bốc xếp có năng lực yếu, sắp xếp lại các tổ
bốc xếp và định biên lại nhân sự các phòng ban, đơn vị trực thuộc.



Thực hiện tốt việc cải tiến và đầu tư mới các trang thiết bị làm hàng phù hợp với tình hình
sản xuất kinh doanh.

Nhìn chung, với nổ lực phấn đấu hết mình của cán bộ công nhân viên, tập thể SASTECO đã đạt được
những thành quả rất đáng trân trọng. Tổng doanh thu năm 2015 đạt 142,673 triệu đồng đạt vượt mức
29,7% kế hoạch đề ra và bằng 81,1% cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 5.176 triệu đồng bằng
124,05% kế hoạch , 127,81% so với cùng kỳ 2014. Tổng doanh thu nhìn chung tuy có giảm so với cùng
kì vào năm 2014, nhưng việc đáng trân trọng là lợi nhuận tăng so với năm 2014 và vượt kế hoạch đặt
ra cho thấy sự ứng biến kịp thời, phán đoán tình hình chính xác trong việc quản lý của Ban điều hành,
cắt giảm chi phí hợp lý để đảm bảo được hiệu quả hoạt động cho Công ty.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc
Công ty
Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc như
sau:
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-

Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Ban Tổng
giám đốc. Hội đồng quản trị có ý kiến chỉ đạo trực tiếp Tổng giám đốc nhằm đảm bảo việc thực
thi đúng và đầy đủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, quyết định của Hội
đồng quản trị. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
và đầu tư 2014; Xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư
trong năm 2015;

-

Chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai và hoàn tất công tác kiểm toán cho năm tài chính 2014 và
công bố các thông tin theo quy định của pháp luật.

-

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Xếp dỡ
và Dịch vụ Cảng Sài Gòn vào lúc 08 giờ 00 ngày 22 tháng 4 năm 2015 tại Hội trường Công ty.

-

Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban, họp kế hoạch sản
xuất kinh doanh, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty,
kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản
xuất kinh doanh của Công ty.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
- Ngắn hạn: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các đơn vị hiện
hữu, nhằm khẳng định thương hiệu và giữ vững dịch vụ, việc làm cho người lao động.
- Trung hạn: Đầu tư trang thiết bị mới đáp ứng thay thế các trang thiết bị đã cũ và nâng cao năng
lực của Công ty khi tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ tại khu vực Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu và các khu vực khác.
- Dài hạn: Phát triển thương hiệu và đẩy mạnh hoạt động Logistics, cho thuê phương tiện, trang
thiết bị, dịch vụ hàng hải và mở rộng hoạt động ra các địa bàn hoạt động mới, đồng thời với
việc kết hợp nhiều đơn vị có năng lực, uy tín nhằm đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu của
khách hàng.
- Căn cứ kế hoạch di dời Cảng Nhà Rồng Khánh Hội trong năm 2016, cùng với các khó khăn về
chi phí BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ tăng lên do áp dụng thang lương, bảng lương mới theo
quy định Nhà nước và những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty
đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2016 như sau:
 Sản lượng bốc xếp: 9 triệu tấn
 Doanh thu: 124 tỷ đồng
 Lợi nhuận trước thuế đạt 6,36 tỷ đồng
 Cổ tức: 10%.
 Thu nhập bình quân (có lương tháng 13): 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Các biện pháp chủ yếu
-

Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chuyên môn thực hiện các vấn đề sau:

-

Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn nhằm tiết kiệm lao động, đạt hiệu quả
cao trong hoạt động. Tăng cường công tác quản lý lao động và nâng cao chất lượng dịch vụ,
đáp ứng yêu cầu của Cảng. Tiếp tục là đơn vị chủ lực làm hàng tại Cảng Sài Gòn và tập trung
vào các nhóm hàng container, sắt thép thiết bị, hàng xá và đóng/rút ruột container tại bãi.

-

Đầu tư trang thiết bị, công cụ, dụng cụ mới nhằm thay thế các trang thiết bị cũ, không còn sử
dụng được nhằm thực hiện mục tiêu cơ giới hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh cho thuê trang
thiết bị đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng. Trong đó, tập trung vào việc đầu tư: 01 xe
nâng 30 tấn, 02 xe đầu kéo, 01 ô tô 07 chỗ, 01 cẩu bờ, 04 gàu ngoạm 12m 3…, tổng vốn đầu tư
dự kiến khoảng 17 tỷ đồng.

-

Liên kết với Công ty PWT cung cấp dịch vụ tại các cảng khu vực Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu.

-

Tập trung đẩy mạnh hoạt động cung cấp dịch vụ tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên hải, Tỉnh Trà
Vinh.

-

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị tìm nguồn hàng đặc biệt là hàng gạo, than, khoai mì lát, sắt
thép thiết bị chuyển tải.. Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường tiếp thị và khẳng
định vị trí, thương hiệu của Công ty tại các cảng khu vực TP. Hồ Chí Minh (Bến Nghé, Tân
Thuận Đông, Rau Quả, …,), khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (SSIT, TCOT, ODA Thị Vải…); Trạm
Phân phối Xi măng Nghi Sơn.

-

Tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo đội ngũ nhân viên trực ban nhằm nâng cao năng lực,
trình độ chuyên môn, điều hành hoạt động sản xuất và xử lý các sự vụ phát sinh tại hiện trường
hợp lý hơn và đúng quy định.

-

Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo thu nhập, tiền lương cho công nhân viên,
tổ chức cho công nhân viên đi tham quan, nghỉ dưỡng vào thời gian và địa điểm phù hợp với
tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
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TY

40

BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN

2015

Hội đồng quản trị
Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Họ Tên

Nguyễn
Quốc Hưng
Nguyễn
Tiến Dũng

Chức vụ

Chủ tịch

Thành viên

Nguyễn Thị
Phương
Nga

Thành viên

Trương
Thu Hà

Thành viên

Võ Hoàng
Giang

Năm
sinh

Thành viên

Quê
Quán

Trình
độ học
vấn

Tỷ lệ sở hữu

Ghi chú

Xem Danh sách Ban điều hành (Phần Tổ chức và Nhân sự)

1963

1963

Thái
Bình

Hà Nội

Tiến sỹ

- Sở hữu cá nhân: 0 CP (0%)
- Đại diện vốn CTCP Vật tư
Nông sản: 202.500 CP (5%)

TV không
điều hành

Thạc sỹ

- Sở hữu cá nhân: 0 CP (0%)
- Đại diện vốn Công ty cổ
phần Cảng Sài Gòn: 607.500
CP (15%)

TV không
điều hành

Xem Danh sách Ban điều hành (Phần Tổ chức và Nhân sự)

1963

Hà Nội

Kỹ sư

- Sở hữu cá nhân: 10.000 CP
(0,25%)
- Đại diện vốn Công ty cổ
phần Cảng Sài Gòn: 202.500
CP (5%)

TV không
điều hành

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị có bộ phận Thư ký với biên chế là 01 người, thực hiện các công việc theo phân công
của Chủ tịch Hội đồng quản trị như: tham gia Ban thư ký trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
tham dự và lập biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị; dự thảo và trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban
hành nghị quyết, quyết định; lưu giữ hồ sơ, tài liệu, công văn…của Hội đồng quản trị.

Hoạt động của Hội đồng quản trị
STT

Số Nghị quyết/
Quyết định

Ngày

01

29/NQ-HĐQT

13/02/2015

Về nội dung phiên họp ngày 10/02/2015

02

21/NQ-HĐQT

26/02/2015

Về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2014

03

61/NQ-HĐQT

10/03/2015

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường
niên năm 2015

04

88/NQ-HĐQT

27/03/2015

Về nội dung Phiên họp ngày 26/03/2015

05

113/NQ-HĐQT

07/04/2015

Về việc thông qua việc đầu tư gà ngoạm dung tích 25m3

06

138a/NQ-HĐQT

24/04/2015

Về việc thông qua việc chuyển nhượng quyền góp 30% vốn
điều lệ tại Công ty cổ phần Logistics Tân Thuận Phong
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07

155/NQ-HĐQT

18/05/2015

Về việc bổ nhiệm cán bộ

08

156/NQ-HĐQT

18/05/2015

Về việc góp vốn thành lập công ty cổ phần

09

167/NQ-HĐQT

26/05/2015

Về việc góp vốn thành lập và cử người đại diện theo ủy quyền
tại Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Hưng Phúc

10

168/NQ-HĐQT

26/05/2015

Về việc góp vốn thành lập và cử người đại diện theo ủy quyền
tại Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Hưng Phúc

11

194/NQ-HĐQT

29/05/2015

Về việc xếp hạng doanh nghiệp

12

283/NQ-HĐQT

24/07/2015

Về việc bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kinh doanh và Dịch vụ

13

305/NQ-HĐQT

13/08/2015

Về việc đầu tư 02 xe hóp hàng xá dung tích 75 – 80 m3

14

343/NQ-HĐQT

27/08/2015

Về việc bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp

15

359/NQ-HĐQT

14/09/2015

Về việc thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện

16

390/NQ-HĐQT

01/10/2015

Về việc xếp lại hệ số lương của ban Tổng giám đốc

17

394/NQ-HĐQT

07/10/2015

Về nội dung Phiên họp ngày 02/10/2015

18

428/NQ-HĐQT

11/12/2015

Về việc mua 02 xe cuốc dung tích 0,9 m 3 đã qua sử dụng

19

429/NQ-HĐQT

11/12/2015

Về việc đầu tư 01 xe nâng 07 tấn đã qua sử dụng bổ sung kế
hoạch đầu tư năm 2015

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tuy không tham gia điều hành Công ty nhưng vẫn giữ chức năng
giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và tình hình của Công ty. Năm 2015, Thành viên Hội đồng
quản trị độc lập đã thực hiện việc giám sát đúng và đầy đủ, yêu cầu xem xét các báo cáo, đánh giá
những vấn đề phát sinh, tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị; thông qua đó, việc giám sát
vẫn được thường xuyên, liên tục một cách khách quan..

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị
Không có.

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị
công ty
Không có.

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản
trị công ty trong năm
Không có.
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Ban Kiểm soát
Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát
Họ Tên
Nguyễn
Ngọc Tâm
Nguyễn
Anh Thành

Lý Thanh
Tùng

Trần Thu
Giang

Chức vụ

Trưởng Ban

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Năm
sinh

Quê
Quán

1976

Bình
Định

1960

Nam
Định

1961

Cần
Thơ

1972

Bến
Tre

Trình độ
học vấn

Tỷ lệ sở hữu

Ghi chú

Cử nhân

- Sở hữu cá nhân: 0 CP (0%)
- Đại diện vốn: 0 CP (0%)

Trung cấp

- Sở hữu cá nhân: 5.000 CP
(0,123%)
- Đại diện vốn: 0 CP (0%)

Cử nhân

- Sở hữu cá nhân: 0 CP (0%)
- Đại diện vốn vốn CTCP Vật
tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần
Thơ: 202.500 CP (5%)

Miễn
nhiệm
ngày
22/4/2015

- Sở hữu cá nhân: 5.500 CP
(0,136%)

Bổ nhiệm
ngày
22/4/2015

Cử nhân

- Đại diện vốn: 0 CP (0%)

Hoạt động của Ban kiểm soát
Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến
hành các hoạt động theo quy định tại Điều lệ hoạt động
của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
cũng như tuân thủ các quy định khác của pháp luật.
Thường xuyên trực tiếp trao đổi với Ban Tổng giám
đốc, bộ phận tài chính và một số phòng ban nghiệp vụ
khác trong Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài
Gòn nhằm thực hiện tốt việc kiểm soát các hoạt động
sản xuất kinh doanh của Công ty CP Xếp dỡ và Dịch
vụ Cảng Sài Gòn.
Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị Quyết
đã dược Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua
ngày 22/04/2015, kiểm tra và giám sát việc ban hành
các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều
hành.
Trong năm 2015 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường
niên ngày 22/04/2015 của Công ty CP Xếp dỡ và Dịch
vụ Cảng Sài Gòn đã bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm
soát là bà Trần Thu Giang và miễn nhiệm thành viên
Ban Kiểm soát của ông Lý Thanh Tùng. Bên cạnh đó
đa số thành viên ban kiểm soát là cán bộ kiêm nhiệm
nên hàng quý khi trực tiếp xuống đơn vị kiểm tra, Ban
kiểm soát đã kết hợp họp định kỳ hàng quý với số
thành viên tối thiểu có mặt trong cuộc họp là 02 người.
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Kiến nghị của Ban Kiểm soát
-

-

-

-

Tăng cường công tác kế toán quản trị và
điều hành, tạo điều kiện để Công ty phát
triển ổn định bền vững nhằm đạt và vượt
các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận mà
Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích
hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông
của Công ty.
Trong năm qua, Công ty đã đầu tư thêm
hơn 6.7 tỷ đồng cho dụng cụ sản xuất
cũng như phương tiện cơ giới. Do đó, Ban
Điều hành cần có kế hoạch khai thác hiệu
quả các phương tiện này, tránh để xẩy ra
việc sử dụng lãng phí, tìm kiếm thêm các
hợp đồng cho thuê để tăng doanh thu khi
Công ty không có hàng. Chú ý đến công
tác duy tu, bảo dưỡng, kế hoạch mua sắm
phương tiện mới để từng bước thay thế
các thiết bị cũ, lạc hậu, tăng tính cạnh
tranh khi tìm công việc và giảm chi phí sửa
chữa bảo trì.
Lĩnh vực bốc xếp tại các Cảng mới ra đời
đang chịu sự canh tranh khốc liệt về mặt
giá cả làm hàng. Một số Công ty đã lấy
việc giảm giá để cạnh tranh gây ra tình
trạng phá giá trong khu vực vì vậy Ban
điều hành cần đẩy mạnh công tác tiếp thị,
duy trì và mở rộng thị trường hiện có, phát
triển ra các cảng khu vực lân cận và các
tỉnh, nâng cao chất lượng dịch vụ, thường
xuyên đào tạo huấn luyện để nâng cao tay
nghề cho công nhân, tập trung vào các
lĩnh vực có hàm lượng cơ giới hóa cao, có
hiệu quả kinh tế lớn nhằm đạt và vượt mục
tiêu về doanh thu, lợi nhuận của kế hoạch
đã phê duyệt cũng như nâng cao tính cạnh
tranh khi ký kết các hơp đồng mới
Sắp xếp lại bộ máy tổ chức quản lý ngày
càng gọn nhẹ hiệu quả, ứng dụng các
phần mềm và cải tiến phương thức quản
lý theo hướng tự động hóa và chuyên sâu,
tạo sự đồng thuận đoàn kết trong toàn
Công ty góp phần nâng cao năng suất lao

-

-

-

động và hiệu quả công việc. Đồng thời đẩy
mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và
luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với
hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty
trong tương lai.
Công ty cần tiếp tục phát động phong trào
phát huy sáng kiến trong toàn thể CB CNV
nhằm cải tiến kỹ thuật, tăng năng xuất lao
động và nâng cao hiệu quả sử dụng trang
thiết bị máy móc, đồng thời có chính sách
biểu dương, khen thưởng kịp thời các
sáng kiến đem lại lợi ích cho công ty. Chú
ý hơn đến công tác an toàn lao động để
có thể tránh và giảm thiểu tối đa các tai
nạn cho con người và hàng hóa trong quá
trình làm việc, tạo thêm uy tín với khách
hàng.
Hội đồng quản trị và Ban điều hành công
ty cần phải xây dựng các giải pháp thông
qua việc ban hành Nghị quyết, quyết định
để chỉ đạo các phòng, ban, đội đăng ký tiết
kiệm từ 5% đến 10% các khoản chi phí
như chi phí quản lý, chi phí sửa chữa, chi
phí nhiên liệu, vật tư phụ tùng…. trên cơ
sở tỷ lệ doanh thu và chi phí năm 2015
nhằm tăng lợi nhuận góp phần đảm bảo
không những đạt mà phải vượt kế hoạch
2016 về chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức phải
trả cho các cổ đông như đã đề ra.
Ban điều hành công ty kết hợp cùng công
đoàn cần thường xuyên làm công tác tư
tưởng, phổ biến tình hình hoạt động của
Công ty nhằm giúp cán bộ công nhân viên
hiểu rõ hơn về phương hướng hoạt động
của Công ty trong việc di dời Cảng Sài
Gòn tránh việc sao lãng công việc và yên
tâm công tác cho người lao động, để mỗi
cán bộ công nhân viên là một nhân viên
tiếp thị hình ảnh của Công ty đến các đối
tác và khách hàng mới.
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Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BGĐ và BKS
Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích
Họ tên

Hội
đồng
Quản
trị

Lương

Thưởng

Nguyễn
Quốc Hưng

Chủ tịch
kiêm Tổng
Giám Đốc

318.992.387

26.000.000

60.000.000

404.992.387

Nguyễn Tiến
Dũng

Thành viên

-

7.500.000

48.000.000

55.500.000

Nguyễn Thị
Phương Nga

Thành viên

-

7.500.000

48.000.000

55.500.000

Trương Thu
Hà

TV kiêm Kế
Toán
Trưởng

256.285.414

15.500.000

48.000.000

319.785.414

Võ Hoàng
Giang

Thành viên

7.500.000

48.000.000

55.500.000

Nguyễn
Minh Thế

Thư ký
HĐQT

193.396.973

9.000.000

30.000.000

232.396.973

768.674.774

73.000.000

282.000.000

1.123.674.774

Tổng cộng

Ban
Điều
hành

Chủ tịch
kiêm TGĐ

-

-

-

0

Phan Minh
Trí

Phó TGĐ

223.025.034

8.000.000

-

231.025.034

Chu Văn
Quý

Phó TGĐ

69.015.276

-

-

69.015.276

Phan Công
Dân

Phó TGĐ

218.339.082

8.000.000

-

226.339.082

Trương Thu
Hà

TV kiêm Kế
Toán
Trưởng

-

-

-

0

510.379.392

16.000.000

0

526.379.392

Nguyễn
Ngọc Tâm

Trưởng ban

-

5.500.000

42.000.000

47.500.000

Nguyễn Anh
Thành

Thành viên

194.369.923

9.500.000

30.000.000

233.869.923

Lý Thanh
Tùng

Thành viên

-

2.000.000

10.000.000

12.000.000

Trần Thu
Giang

Thành viên

-

2.500.000

20.000.000

22.500.000

194.369.923

19.500.000

102.000.000

315.869.923

Tổng cộng
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Tổng cộng

Nguyễn
Quốc Hưng

Tổng cộng

Ban
Kiểm
soát

Thù lao/ lợi
ích khác

Chức vụ

QUẢN TRỊ CÔNG TY

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

STT

Người thực hiện

Quan hệ với
người nội bộ

1

Nguyễn Thị Thúy
Vinh

Vợ ông Nguyễn
Quốc Hưng

2

Đỗ Kim Lộc

Chồng bà Trương
Thu Hà

3

Đỗ Kim Phúc

Con bà Trương
Thu Hà

4

Nguyễn Hoàng

Con bà Nguyễn Thị
Phương Nga

5

Nguyễn Ngọc Linh

Con ông Nguyễn
Anh Thành

Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ

Số CP

Tỷ lệ

Số CP

Tỷ lệ

10.900

0,269%

43.600

1,076%

Mua

7.600

0,187%

44.000

1,086%

Mua

0

0

10.400

0,257%

Mua

3.000

0,074%

8.000

0,197%

Mua

0

0

11.500

0,284%

Mua

Lý do

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ
Không có.

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty
Trong năm, Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định về quản trị Công ty.
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