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CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ  NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2012-2017

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2017-2022

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2012-2017
I. Cơ cấu Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 được ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2012 thông qua 
gồm 05 thành viên
Trong 5 năm nhiệm kỳ, nhân sự HĐQT có nhiều thay đổi.
Cụ thể: 

Stt Họ và tên Ngày bổ nhiệm Ngày kết thúc Ghi  chú

1 Ông Đỗ Quang Hiển 06/4/2012 Đương nhiệm Chủ tịch HĐQT

2 Ông Phạm Hồng Thái 06/4/2012 20/10/2014 Phó Chủ tịch HĐQT

3 Ông Nguyễn Văn Lê 06/4/2012 28/8/2012 Phó Chủ tịch HĐQT

4 Bà Đàm Ngọc Bích 06/4/2012 17/6/2013 Thành viên HĐQT

5 Bà Lê Thị Thanh Thủy 17/6/2013 24/1/2014 Thành viên HĐQT

6 Ông Mai Xuân Sơn 24/01/2014 Đương nhiệm Thành viên HĐQT

7 Ông Trần Thoại 06/4/2012 15/9/2014 Thành viên HĐQT

8 Ông Vũ Đức Tiến 10/9/2014 Đương nhiệm Thành viên HĐQT

9 Ông Lê Đăng Khoa 22/03/2013 Đương nhiệm Thành viên HĐQT

10 Ông Nguyễn Thành Quang 09/4/2015 11/4/2016 Thành viên HĐQT

11 Bà Nguyễn Minh Phương 11/4/2016 Đương nhiệm Thành viên HĐQT

Thực hiện chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT tuân thủ Điều lệ SHS và các quy định
pháp luật có liên quan, HĐQT đã lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, quản trị và giám sát việc triển khai 
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các hoạt động của Công ty, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã đạt được những thành tựu 
đáng ghi nhận, từng bước nâng tầm quy mô, uy tín, vị thế và thương hiệu của Công ty lên những nấc 
thang mới.

II. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bán và đánh giá việc thực hiện chiến lược

Đơn vị tính: triệu đồng

KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm 
2012

Năm 
2013

Năm 
2014

Năm 
2015

Năm 
2016

Doanh thu thuần về hoạt động 
kinh doanh

365,782 133,976 399,777 518,759 565,950

Chi phí hoạt động kinh doanh 206,311 87,919 202,796 349,041 439,286
Lợi nhuận gộp của hoạt động 
kinh doanh

159,472 46,057 196,981 169,718 126,664

Chi phí quản lý doanh nghiệp 128,939 34,299 74,950 51,254 40,118

Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh

30,532 11,758 122,031 118,464 86,547

Lợi nhuận khác 259 -137 63 -226 43

Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty 
liên kết liên doanh
Tổng lợi nhuận kế toán trước 
thuế

30,791 11,621 122,094 118,238 86,590

Lợi nhuận sau thuế TNDN 30,791 11,621 122,094 118,238 86,590
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông 
Công ty mẹ

30,791 11,621 122,094 118,238 86,590

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNÐ) 308 116 122 1,183 866

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm
2012

Năm 
2013

Năm 
2014

Năm 
2015

Năm 
2016

Tài sản ngắn hạn 1,428,152 1,863,580 3,147,071 3,345,263 3,210,912
Tổng tài sản 1,491,587 1,922,648 3,172,970 3,360,472 3,314,378
Nợ phải trả 717,504 1,136,944 2,265,171 2,332,575 2,200,892
Nợ ngắn hạn 717,479 1,136,919 2,265,146 1,752,550 1,259,544
Vốn chủ sở hữu 774,083 785,704 907,798 1,027,896 1,113,486
Vốn điều lệ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
SL CP đang lưu hành 
(cổ phiếu)

99,845,000 99,845,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000



3

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm 
2012

Năm 
2013

Năm 
2014

Năm 
2015

Năm 
2016

EPS của 4 quý gần nhất 308 116 1,223 1,183 762

Giá trị sổ sách của cổ phiếu 
(BVPS)

7,753 7,869 9,092 10,279 11,135

Chỉ số giá thị trường trên thu 
nhập (P/E)

16.54 50.69 8.67 6.17 6.04

Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu 
thuần (ROS) 8.42 8.67 30.54 22.79 35.38

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ 
sở hữu bình quân (ROEA)

4.06 1.49 14.42 11.5 7.09

Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài 
sản bình quân (ROAA)

2.31 0.68 4.79 3.52 2.27

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt Lần 1.03 0.79 0.71 0.47

Tỷ số thanh toán hiện hành 
(ngắn hạn)

Lần 1.99 1.64 1.39 1.91

Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản % 48.1 59.13 71.39 69.41

Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu % 92.7 144.7 249.52 226.93

III. SHS 10 thành tựu và dấu ấn nổi bật trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2017

1. Không ngừng vươn xa và mở rộng quy mô hoạt động: Đầu năm 2012, Công ty chuyển trụ sở về
địa điểm mới tại Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công Đoàn – Số 1 Yết Kiêu – Hoàn Kiếm – Hà Nội, 
tạo điều kiện cho khách hàng đến giao dịch, và là định hướng chiến lược phát triển dài hạn của 
SHS khi về khu vực trung tâm kinh tế tài chính. SHS đã gắn bó với địa điểm này một thời gian dài 
từ đó đến nay, và quy mô hoạt động và phát triển của SHS vẫn không ngừng mở rộng, điển hình là 
các sự kiện: Tháng 9/2014, Công ty đã thành lập Phòng Giao dịch Thăng Long tại Hà Nội; Tháng 
8/2015, Chi nhánh tại Đà Nẵng và tháng 4/2015 Chi nhánh TPHCM đều thay đổi trụ sở đến địa 
điểm có diện tích lớn hơn địa điểm cũ và vị trí gần trung tâm Thành phố; tháng 10/2016 SHS thành 
lập Văn phòng đại diện Đồng Nai

2. Lần đầu tiên SHS nằm trong top 10 Công ty Chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất Việt 
Nam khi năm 2014 vươn lên vị trí thứ 8 trong Nhóm các Công ty Chứng khoán dẫn đầu về Doanh 
thu với Tổng doanh thu của toàn Công ty là 400 tỷ đồng, tăng 3 lần so với năm 2013; lợi nhuận là 
122 tỷ đồng gấp 10,5 lần năm 2013. Công ty có thị phần giá trị giao dịch lớn nhất tại Sở GDCK Hà 
Nội, xếp thứ 6 tại Sở GDCK TP.HCM vào quý IV/2014. SHS đã tự tin tham gia vào thị trường tài 
chính với tư cách một Nhà môi giới chứng khoán hàng đầu, một Nhà Tư vấn chuyên nghiệp 
cũng như một Tổ chức đầu tư có tiềm lực về tài chính.
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3. Lần đầu tiên SHS nằm trong top 5 Công ty Chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất Việt Nam; 
đạt 8.883 % đứng thứ 3 tại sàn HNX, 4.93% và đứng thứ 6 sàn Hose vào năm 2015

4. Lần đầu tiên SHS đứng ở vị trí Thứ Nhất sàn HNX về thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết với 
10,6% thị phần trong quý 4/2016; đứng Thứ 3 sàn HNX với tỷ lệ 7,94% cả năm 2016, thứ 5 sàn 
HOSE với 5,98% thị phần quý IV/2016, thứ 6 sàn HOSE với 4,25% thị phần cả năm 2016. Năm 
2016 SHS trở mình vươn lên mạnh mẽ và bứt phá trong khối 10 CTCK hàng đầu Việt NamLũy kế 
cả năm 2016, công ty đạt doanh thu 569,95 tỷ, riêng hoạt động Môi giới đạt 115,66 tỷ đồng doanh 
thu.

5. Năm 2015 SHS đã chính thức xóa hết lỗ lũy kế. Lũy kế cả năm 2015, doanh thu của SHS đạt 
518,76 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2014, lợi nhuận sau thuế đạt 118,24 tỷ, đứng thứ 7 trong số
các công ty chứng khoán về lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận trên đầu 1 nhân viên, đứng thứ
3 về hiệu quả doanh thu trên đầu 1 nhân viên. Tất cả các chỉ tiêu của năm 2015 đạt được đều tăng 
trưởng mạnh mẽ so với năm 2014. 

6. Những thành tích nổi bật của cá nhân và tập thể CBNV SHS trong giai đoạn từ năm 2012 đến 
năm 2017:

- Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động 
hạng Nhì năm 2013 vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2003-2007 góp phần
vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; được Chủ tịch UBND TP Hà 
Nội tặng Bằng khen “Đã có nhiều thành tích trong hoạt động xây dựng và phát triển Doanh 
nghiệp năm 2014”

- Ông Vũ Đức Tiến – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty đón nhận Bằng khen của 
UBND TP.Hà Nội, Bằng khen của Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ TP.Hà Nội dành 
cho Nhà quản lý Xuất sắc năm 2015.

- Năm 2013 Công ty vinh dự nhận Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội vì những đóng 
góp tích cực cho sự phát triển của Thủ đô.

- Năm 2014 nhận Giải thưởng Công ty chứng khoán có hoạt động môi giới chứng khoán tốt 
nhất do tổ chức VCCI trao tặng.

- Năm 2015 SHS là một trong số 12 Công ty chứng khoán nhận Giải thưởng Công ty chứng 
khoán thành viên tiêu biểu giai đoạn 2005-2015 do Sở GDCK Hà Nội trao tặng, nhận Bằng 
khen của UBND TP.Hà Nội với những Thành tựu tích cực đóng góp vào sự nghiệp phát 
triển Khối Doanh nghiệp Thủ đô năm 2015, Giải thưởng Nhà Tư vấn Cổ phần hóa và 
Thoái vốn DNNN tiêu biểu năm 2015 trong khuôn khổ sự kiện Diễn đàn M&A thường niên 
do Báo Đầu tư tổ chức. 

- Năm 2016, Công ty năm thứ hai liên tiếp vinh dự được HNX vinh danh và trao tặng danh hiệu 
“Công ty có những đóng góp tích cực trong quá trình phát triển của HNX cũng như của 
thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2015 – 2016.” 

Tổng Giám đốc Vũ Đức Tiến được UBND TP.Hà Nội trao tặng Bằng khen cho cá nhân có 
những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thủ đô. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Chí 
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Thành và Phó Tổng Giám đốc Trần Sỹ Tiến nhận Kỉ niệm chương và Bằng khen của Hiệp 
hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.Hà Nội vì những thành tích cá nhân đã đạt được trong 
năm 2016.

7. Cổ phiếu SHS ra nhập “rổ” cổ phiếu để tính toán chỉ số HNX 30 kể từ ngày 02/5/2013. Cổ phiếu 
này nằm trong top 100 mã có giá trị giao dịch bình quân phiên lớn nhất trong 12 tháng và có thời 
gian niêm yết 6 tháng trở lên, đồng thời không nằm trong diện bị kiểm soát.

SHS là một trong những cổ phiếu hiếm hoi bên ngoài HNX30 có giao dịch đạt hàng triệu đơn vị
mỗi phiên. Thống kê cho thấy, khối lượng giao dịch của SHS tại HNX luôn nằm ở mức cao, đạt 
trung bình gần 1.6 triệu cổ phiếu/phiên Thậm chí có phiên lên đến gần 5.46 triệu cổ phiếu. Điều 
này cho thấy SHS có thanh khoản tốt trên thị trường và hiện đang được quan tâm nhiều trong thời 
gian gần đây.  Hội đồng chỉ số HNX30 còn xem xét đến cả những yếu tố khác như thông tin hoạt 
động của doanh nghiệp, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính hàng năm, tình hình thực 
hiện nghĩa vụ công bố thông tin để lựa chọn SHS đưa vào HNX 30.

8. Từ năm 2013, Báo cáo thường niên của SHS đều nằm trong số 50 Doanh nghiệp đạt Giải thưởng 
Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2016.

9. Quy mô vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận các chỉ tiêu về cân đối kế toán và chỉ số tài chính 
đều không ngừng tăng lên giữa các năm; chứng minh sự phát triển nhịp nhàng, bền vững của SHS 
trong giai đoạn 2012-2017. 

10. Các cổ đông sáng lập của SHS thoái vốn liên tục (Tập đoàn CN Than khoáng sản Việt Nam, Tập 
đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn 
T&T) trong giai đoạn 2012-2017, mở ra nhiều cơ hội cho các gương mặt đối tác mới xuất hiện
tham gia với tư cách cô đông lớn, cổ đông chiến lược, trong đó bao gồm cả các cá nhân có tiềm lực 
và uy tín, các Quỹ Đầu tư trong nước, nước ngoài như: Quỹ PYN ELITE (Phần Lan), Quỹ
POLUNIN DISCOVERY FUNDS-FRONTIER MARKETS (LUXEMBOURG); CITIGROUP 
GLOBAL MARKETS LTD (Anh); MORGAN STANLEY AND CO.INTERNATIONAL PLC 
(Anh), Quỹ Đầu tư Giá trị PURE HEART (Đảo Cayman), QUỸ ETF SSIAM HNX30…; một số
CTCK và đầu tư tài chính Nhật Bản, Thái Lan…

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá 
liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

1. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc: Hội đồng Quản trị ghi nhận những nỗ lực to lớn của Ban 
Tổng Giám đốc Công ty trong việc điều hành và quản trị các hoạt động của các phòng ban kinh 
doanh, bộ máy vận hành; tìm kiếm và phát triển đối tác, khách hàng; thu xếp nguồn vốn, phát triển 
sản phẩm và cơ cấu danh mục đầu tư mang lại hiệu quả tích cực cho công ty và cổ đông. Ban Tổng 
Giám đốc duy trì hoạt động thống nhất và đoàn kết, phân chia giao việc khoa học và hiệu quả, các 
thành viên làm việc đa nhiệm và linh hoạt, quyết đoán và chuyên nghiệp trong việc xử lý và tìm 
giải pháp cho các hoạt động kinh doanh trong bối cảnh các năm 2012-2017 cực kì nhiều cú sốc lớn 
từ thị trường và nhiều thay đổi của chính sách kinh tế vĩ mô.

Ban Tổng Giám đốc phát huy vai trò truyền lửa cho đội ngũ cán bộ nhân viên, phát huy tính sáng 
tạo và chủ động trong nghiệp vụ, không ngừng học hỏi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và tiếp cận 
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thị trường, khách hàng, huy động nhiều nguồn lực để bộ máy SHS vận hành hiệu quả và nhịp 
nhàng.

Năm 2016, Hội đồng Quản trị đã có quyết định khen thưởng cho các thành viên Ban Tổng Giám 
đốc vì những đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

2. Hoạt động Môi giới: là hoạt động chiếm ưu thế của SHS. Công ty phát triển mạnh mẽ hoạt động 
môi giới chứng khoán trên cơ sở tiếp tục tận dụng lợi thế là lượng tiền mặt dồi dào, số dư tiền ký 
quỹ của nhà đầu tư lớn để đáp ứng không ngừng nghỉ nhu cầu về vốn cho nhà đầu tư; các sản 
phẩm về dịch vụ tài chính, tư vấn đầu tư và môi giới chứng khoán đa dạng cùng hệ thống giao dịch 
chứng khoán và quản lý thông tin nhà đầu tư liên tục được nâng cấp. Công ty đứng ở vị trí Thứ
Nhất sàn HNX về thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết trong quý 4/2016 với 10,6% thị phần; đứng 
thứ 3 HNX năm 2016 với 7,94% thị phần, thứ 5 HOSE quý IV/2016 với 5,98% thị phần, thứ 6 
HOSE cả năm 2016 với 4,25% thị phần. Doanh thu hoạt động môi giới liên tục tăng mạnh qua các 
năm từ 2012-2017.

3. Hoạt động Đầu tư doanh thu liên tục tăng trưởng với một danh mục đầu tư nhiều cổ phiếu cơ bản 
tăng trưởng bền vững; tập trung đánh giá và khai thác các lợi thế cũng như hạn chế các rủi ro do 
ảnh hưởng từ các cú sốc mà thị trường tạo ra để cơ cấu danh mục đầu tư phù hợp; mở rộng hoạt 
động đầu tư trái phiếu để đa dạng hóa lợi nhuận và khai thác hết lợi thế nguồn vốn.

4. Hoạt động Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành, tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư chứng 
khoán với nhiều sản phẩm triển khai đa dạng, phát triển mạnh hoạt động tư vấn CPH và thoái vốn, 
mua bán, sáp nhập doanh nghiệp vừa và nhỏ, tư vấn thu xếp và cơ cấu nguồn vốn cho doanh 
nghiệp và nhà đầu tư, tư vấn đầu tư chứng khoán; kinh doanh và quản lý nguồn vốn an toàn, bền 
vững, không để xảy ra rủi ro mất thanh khoản.

5. Hoạt động của khối vận hành tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, 
tăng cường hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát và kiểm toán nội bộ. Công ty chú trọng việc hoàn 
chỉnh hệ thống quy trình, quy chế nội bộ, bao gồm Điều lệ, Quy chế Quản trị, Quy chế Đầu tư, hệ 
thống quy trình triển khai các hoạt động kinh doanh và kiểm soát dựa trên những thay đổi của Luật 
Doanh nghiệp, Luật Dân sự, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công ty cũng 
xây dựng mới các quy trình liên quan đến nghiệp vụ chứng khoán phái sinh, xây dựng mới cơ chế 
đãi ngộ và đào tạo mang tính cạnh tranh hơn để thu hút nhân lực có trình độ và kinh nghiệm 
chuyên môn cao.

6. Công ty đã đáp ứng tất cả các yêu cầu của Bộ tiêu chí xếp hạng CTCK theo mô hình CAMEL của 
HNX với tình trạng tài chính ổn định và tăng trưởng bền vững, công tác quản trị lành mạnh và 
minh bạch, tuân thủ các quy định pháp luật, nhiều nỗ lực lớn trong việc phát triển giao dịch chứng 
khoán trên HNX với tư cách là một CTCK thành viên, hệ thống công nghệ thông tin hiện đại và 
liên tục được nâng cấp để đồng bộ với hệ thống CNTT của các Sở GDCK và Trung tâm 
LKCKVN.

7. Các tiêu chí Thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết, sự phối hợp với HNX và tuân thủ nghĩa vụ thành 
viên để xếp hạng CTCK tại HNX cũng được SHS đáp ứng cao, tự tin duy trì vị thế hàng đầu trong 
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các CTCK thành viên HNX. Công ty tuân thủ mọi nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin, không 
để xảy ra bất kỳ một lỗi vi phạm nào.

8. Công ty đáp ứng đầy đủ và tích cực các nội dung trong Tiêu chí phối hợp với HNX:  Phối hợp 
trong công tác tạo hàng; phối hợp trong việc đào tạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và Mức độ tham gia 
vào các chương trình do HNX tổ chức. 

9. Hoạt động cộng đồng Công ty chú trọng công tác cộng đồng, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội 
trong điều kiện làm việc hàng ngày cũng như tham gia vào các hoạt động điển hình của cộng đồng. 
Công ty và CBNV tiếp tục triển khai các hoạt động thiện nguyện, quyên góp tiền và quần áo, đồ 
dùng vật chất hỗ trợ các đối tượng khó khăn tại các bệnh viện, cơ sở thiện tâm, những nơi vùng 
sâu, vùng xa và phát huy tinh thần tương thân tương ái ngay trong Công ty. Công ty là gương mặt 
tích cực tham gia vào các hoạt động thể thao văn hóa, giao lưu tiếp xúc giữa các doanh nghiệp 
cùng ngành, giữa các doanh nghiệp trong hệ thống các công ty niêm yết, công ty chứng khoán 
thành viên HNX, HOSE và trong hệ thống các doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội.

V. Hoạt động giám sát của HĐQT 

Ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ 2012-2017, Hội đồng Quản trị đã đặt ra nhiệm vụ trọng tâm 
và xuyên suốt cho SHS là:

SHS đặt mục tiêu trở thành và giữ vững vị thế Nhà môi giới chứng khoán hàng đầu Việt 
Nam, nằm trong Top 3 Công ty chứng khoán có Thị phần Môi giới niêm yết lớn, công ty có 
tiềm lực tài chính dồi dào, bền vững và tăng trưởng mạnh nhất trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam, Nhà tư vấn uy tín hàng đầu Việt Nam. Tiếp tục tận dụng tốt cơ hội phục hồi, tăng 
trưởng của thị trường chứng khoán để gia tăng lợi nhuận cho Công ty từ hoạt động đầu tư, 
củng cố danh mục đầu tư hiệu quả và bền vững.

(1) Phát triển đồng bộ các mảng hoạt động truyền thống của công ty chứng khoán đa năng trong 
đó lấy hoạt động môi giới và tư vấn tài chính doanh nghiệp làm nền tảng; 

(2) Vươn lên và duy trì vị thế trong top 5 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên 
cả 2 sàn lấy tăng trưởng giá trị tài sản của khách hàng làm động lực;

(3) Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và chất lượng tư vấn đầu tư trên nền tảng 
công nghệ hiện đại, tiện dụng, thân thiện với người dùng và hệ thống quản trị rủi ro toàn 
diện;toàn diện;

(4) Lấy dịch vụ tư vấn cổ phần hóa làm gốc, từ đó cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư có hàm 
lượng chất xám và giá trị gia tăng cao như bảo lãnh phát hành, mua bán sáp nhập, tái cấu trúc 
doanh nghiệp và định vị SHS là một trong những nhà tư vấn tài chính và tư vấn vốn hàng đầu;

(5) Danh mục đầu tư đa dạng, linh hoạt theo các biến động thị trường, tận dụng các lợi thế và cơ 
hội từ thị trường trong từng giai đoạn trên cơ sở hệ thống phân tích, đánh giá và hệ thống thông 
tin hiện đại, cập nhật tình hình thị trường chứng khoán và kinh tế vĩ mô; ưu tiên các doanh 
nghiệp tăng trưởng tốt và phát triển bền vững; thường xuyên rà soát và tăng cường quản trị rủi 
ro.

(6) Đa dạng hóa các kênh hợp tác phát triển kinh doanh nguồn vốn và tự chủ tài chính bằng cách  
nâng cao từng bước quy mô vốn chủ sở hữu của công ty;
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(7) Hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp trên cơ sở có sự định hướng chiến lược xuyên suốt 
theo các thông lệ quản trị hiện đại tốt nhất.

Triển khai kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ thông qua tại các phiên họp thường niên, Công ty 
đẩy mạnh hoạt động môi giới, kinh doanh nguồn vốn và tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động 
dịch vụ tài chính, đầu tư cổ phiếu và trái phiếu. 

Bộ máy quản lý cấp cao của SHS đã được cơ cấu ổn định theo thời gian, HĐQT thường xuyên 
theo dõi các hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các Báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản của 
Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT, Ban Kiểm soát và Bộ phận Kiểm toán nội bộ để nâng cao hiệu 
quả quản trị đối với hoạt động điều hành. Mục tiêu quản trị là đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh, 
vì lợi ích của Cổ đông; kiểm soát và hạn chế rủi ro, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật hiện 
hành và Điều lệ SHS.

HĐQT phân công nhiệm vụ cho từng thành viên chịu trách nhiệm về các mảng công việc cụ
thể, bao gồm:

STT Tiểu ban TV HĐQT phụ trách

1. Quản trị chung Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT

2. Chính sách phát triển Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tich HĐQT

3. Nhân sự và lương thưởng và 
Quản trị hệ thống

Ông Vũ Đức Tiến – Thành viên HĐQT

4. Quản trị rủi ro và Kiểm toán 
nội bộ

Ông Mai Xuân Sơn - Thành viên HĐQT

5. Quản trị rủi ro, Tài chính  Ông Lê Đăng Khoa - Thành viên HĐQT

6.
Quản trị rủi ro và Kiểm toán 
nội bộ

Ông Nguyễn Thành Quang – Thành viên 
HĐQT

Bà Nguyễn Minh Phương – Thành viên 
HĐQT

- Tiểu ban Quản trị và Chính sách phát triển chịu trách nhiệm đảm bảo cho hoạt động tuân thủ 
pháp luật, hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ đã thông qua; nghiên cứu các phương án, giải pháp phát 
triển hoạt động kinh doanh của Công ty, tình hình biến động của kinh tế vĩ mô và TTCK; triệu tập 
các thành viên HĐQT họp 37 phiên họp HĐQT trong nhiệm kỳ để họp bàn thảo luận và thông qua 
các quyết định/nghị quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân 
sự và quản lý của Công ty, đề xuất các giải pháp mang tính cạnh tranh về quyền lợi, nhiệm vụ, vị 
trí công tác nhằm thu hút, giữ chân và bồi dưỡng nhân sự có chuyên môn, trình độ và kinh nghiệm 
cao trong lĩnh vực chứng khoán về làm việc tại công ty; đề xuất các giải pháp động viên khen 
thưởng CBNV hoàn thành nhiệm vụ và có thành tích kinh doanh hoặc quản lý ấn tượng trình 
HĐQT xem xét thông qua trong các dịp 6 tháng cuối năm, thành lập Công ty và cuối năm tài 
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chính. Rà soát lại tính phù hợp thực tiễn và tuân thủ pháp luật của Quy chế Tiền lương, Quy chế 
Quản lý nhân sự, Quy chế Quản trị và đưa ra một số kiến nghị để HĐQT có hướng xử lý.

- Tiểu ban Quản trị rủi ro, tài chính tập trung rà soát Báo cáo tài chính, Báo cáo về an toàn vốn, 
Báo cáo hoạt động kinh doanh của các phòng ban, triển khai công tác quản trị rủi ro đặc biệt đối 
với hoạt động Đầu tư, Môi giới, Kinh doanh Nguồn vốn và TVTC/BLPH. Trong nhiệm kỳ quyết 
tâm xử lý các khoản nợ xấu tồn đọng, không để phát sinh nợ xấu mới hoặc các khoản nợ khó 
đòi…Rà soát các phương án  đầu tư và phát hành trái phiếu, vay vốn, huy động và kinh doanh 
nguồn vốn để có giải pháp và kiến nghị trình HĐQT thông qua. Rà soát Quy chế Tài chính, hệ 
thống quy định, quy trình nội bộ của Công ty liên quan đến các hoạt động Đầu tư, Huy động và 
kinh doanh nguồn, môi giới, dịch vụ tài chính, kế toán tài chính để có giải pháp và kiến nghị trình 
HĐQT thông qua.

- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ chỉ đạo Bộ phận Kiểm toán nội bộ phối hợp với Ban Kiểm soát và 
Phòng Pháp chế và QTRR triển khai hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và 
đột xuất, kiểm tra hoạt động của các phòng ban báo cáo HĐQT tình hình hoạt động kinh doanh 
thực tế của Công ty, đề xuất hướng giải pháp với HĐQT, BKS và BTGĐ. Kiến tra việc tuân thủ 
Luật pháp và Điều lệ Công ty, việc tuân thủ hệ thống quy chế, quy trình nội bộ của tất cả các 
phòng ban, đơn vị trong hệ thống.

- Các thành viên theo sát từng mảng hoạt động được phân công, cập nhật trên cơ sở hồ sơ, dữ liệu và 
các báo cáo của Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Bộ phận KTNB và báo cáo về cho tất cả các 
Thành viên HĐQT được biết để cùng có biện pháp xử lý, định hướng và hỗ trợ cho Ban Tổng 
Giám đốc tìm ra hướng giải quyết phù hợp, đặc biệt trong những thời điểm thị trường biến động 
lớn và nền kinh tế có nhiều chính sách tác động.

- Văn phòng HĐQT với vai trò là ban thư ký, cố vấn của HĐQT và quản lý hồ sơ cổ đông, thực hiện 
các công việc theo chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ, công tác 
của HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc; soạn thảo và xây dựng hệ thống lưu trữ các văn 
bản, quy chế, quy trình, báo cáo… thuộc ĐHĐCĐ và HĐQT, theo dõi hồ sơ cổ đông công ty, trả 
cổ tức, sổ CNSHCP cho cổ đông chưa lưu ký, hỗ trợ cổ đông tiến hành các thủ tục pháp lý liên 
quan đến trao, tặng, thừa kế cổ phần SHS; . 

- Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động quản trị rủi ro của 
HĐQT, thực hiện việc kiểm toán các hoạt động kinh doanh và quản lý điều hành của toàn hệ thống 
công ty, liên tục đưa ra các kiến nghị và đề xuất hướng tới giải quyết triệt để các tồn tại, rủi ro và 
nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh. 

VI. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Ngay từ những ngày đầu thành lập và sau này với vị thế là một trong những Công ty chứng 
khoán hàng đầu và doanh nghiệp niêm yết tại Sàn GDCK Hà Nội, Công ty đặc biệt quan tâm và chú 
trọng việc tuân thủ các quy định pháp luật  về Quản trị Công ty.

Các hoạt động quản trị, điều hành của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, 
Luật Chứng khoán, Luật Dân sự, Luật BHXH…, các văn bản luật và hướng dẫn thi hành. Công ty liên 
tục cập nhật, phổ biến áp dụng và triển khai các quy định pháp luật và quy định sửa đổi, bổ sung . 
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Công ty cũng cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, phổ biến kiến thức về quản trị và hành nghề chứng 
khoán để cập nhật kiến thức và áp dụng vào thực tiễn hoạt động tại Công ty.

Công ty tuân thủ có chọn lọc các thông lệ của quản trị Công ty, các chuẩn mực lập báo cáo tài 
chính, báo cáo thường niên và báo cáo phát triển bền vững theo hướng dẫn của các tổ chức kinh tế thế
giới và UBCKNN trên cơ sở phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty để dần dần thích ứng với 
việc trở thành một định chế tài chính có tiềm lực, uy tín và chuyên nghiệp, đối tác của khách hàng và 
nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Công ty đã hoàn thiện và triển khai áp dụng Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp, Luật 
Chứng khoán đã được sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành và không phát sinh vấn đề
nào đến nay.

Duy trì và phát huy vai trò của cơ cấu bộ máy được xây dựng hoàn chỉnh và có nền tảng, theo 
thông lệ quốc tế, bao gồm: ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Kiểm soát, Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, 
các phòng ban, chi nhánh có liên quan. Hệ thống phòng ban được phân tách thành trực tiếp và vận 
hành, tại Trụ sở chính, tất cả các Chi nhánh và VPĐD.

B. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022

Năm 2017 được dự báo có nhiều tín hiệu tốt cùng với sự nỗ lực và quyết tâm của Chính 
phủ trong cải cách môi trường kinh doanh đang tạo thêm động lực mới cho doanh nghiệp và tạo 
đà mới cho tăng trưởng. Riêng với chứng khoán, cơ hội tăng trưởng tồn tại trong năm 2017 và khác 
với bối cảnh đầu năm 2016, lượng cung hàng trên thị trường được dự báo sẽ cải thiện về cả lượng và 
chất trong năm 2017. Nhà đầu tư chờ đợi quá trình niêm yết của một loạt doanh nghiệp lớn như 
Vietnam Airlines, Vinatex, Petrolimex; quá trình IPO của Vietjet Air, Mobifone, quá trình chuyển sàn 
của một số tổng công ty với giá trị vốn hóa lớn sau thời gian giao dịch trên Upcom như Habeco, 
Viglacera, và việc thoái vốn nhà nước tại 10 doanh nghiệp lớn tại SCIC đã được Chính phủ thông qua. 
Nhà đầu tư cũng dành nhiều kì vọng từ dòng vốn nước ngoài đang tìm đến Việt Nam vì lợi thế cạnh 
tranh và từ các sản phẩm mới khi triển khai TTCK phái sinh

Tuy nhiên, năm 2017 dự báo rủi ro lớn nhất xuất phát từ diễn biến bất thường từ các yếu tố 
chính trị trên thế giớ bao gồm các chính sách của tân Tổng thống Mỹ, các tác động chưa nhìn nhận hết 
của Brexit, rủi ro đồng CNY tiếp tục bị hạ giá gây sức ép lên tỷ giá tiền đồng Việt Nam.
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Trong bối cảnh đó, SHS đặt mục tiêu củng cố vị trí là một trong số những Nhà môi giới 
chứng khoán hàng đầu Việt Nam, nằm trong top 3 CTCK có thị phần chứng khoán niêm yết lớn 
nhất, thứ nhất HNX. Công ty phát triển bền vững, an toàn , hiệu quả, năng lực tài chính vững mạnh, 
các sản phẩm đa dạng và độc đáo.

Vì vậy, với vai trò là quản trị và định hướng chiến lược, xuyên suốt nhiệm kỳ 2017-2022 nói 
chung, và trong năm 2017 nói riêng, HĐQT vẫn ưu tiên đồng thời hai việc là xây dựng và triển khai 
chiến lược phát triển với tầm nhìn xa, hiệu quả và bền vững, song song với kiểm soát, quản trị rủi ro, 
duy trì thành quả, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và các cổ đông.

Hội đồng Quản trị duy trì việc họp và thảo luận thường xuyên các vấn đề thuộc thẩm quyền và 
mang tính chiến lược đối với sự phát triển của SHS. 

Tất cả các thành viên HĐQT đều phải tham gia tích cưc vào hoạt động của HĐQT, của các 
Tiểu ban thuộc HĐQT để nắm bắt, theo kịp các biến động của thị trường và hoạt động của Công ty.

Các Tiểu ban thuộc HĐQT được yêu cầu chủ động tăng cường các hoạt động, cập nhật, tham 
mưu và báo cáo cho HĐQT tình trạng của các hoạt động tại SHS để có hướng xử lý, giải pháp phù hợp 
nếu cần.

HĐQT cam kết hỗ trợ, tư vấn và tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc việc tìm kiếm, tiếp cận và 
khai thác các nguồn lực từ bên ngoài, từ các đối tác,khách hàng của doanh nghiệp để mở rộng hoạt 
động kinh doanh, gia tăng khách hàng và phát triển sản phẩm.

HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược của Đại hội đồng cổ đông giao phó, tuân thủ đúng quy định 
pháp luật, Điều lệ Công ty và định hướng của UBCKNN ; 

- Tiếp tục áp dụng các biện pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành theo các chuẩn mực quốc tế về
quản trị công ty, quản trị rủi ro và an toàn tài chính; đảm bảo SHS hoạt động minh bạch, an toàn, 
hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật; 

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động 
kinh doanh và nghiệp vụ tuân thủ các quy định pháp luật và nâng cao tính chuyên nghiệp. 

- Đề cao tinh thần Chính trực – Đoàn kết – Trách nhiệm – Kỷ luật của mỗi cán bộ nhân viên trong hệ
thống SHS nhằm tạo khối sức mạnh tập thể, phấn đấu, nỗ lực vì sự phát triển bền vững của SHS; 

- Phát triển SHS bền vững chú trọng công tác cộng đồng, bảo về môi trường và an ninh xã hội, thể
hiện trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.


