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I.

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1.

Rủi ro về kinh tế

Sự biến động của các biến số kinh tế vĩ mô như, tốc độ tăng trưởng, lạm phát, lãi suất, tỷ giá,
chính sách của Chính phủ thực hiện điều chỉnh các biến số kinh tế vĩ mô chính cũng như
chính sách phát triển ngành sẽ có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động và kết quả
kinh doanh của các doanh nghiệp. Tỷ lệ lạm phát và lãi suất tăng cao cùng với sự biến động
lớn của tỷ giá trong thời gian vừa qua đã ảnh hưởng tới hoạt động của các doanh nghiệp ở
mức độ khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm hoạt động kinh doanh và tình trạng tài chính của
các doanh nghiệp.
Để giảm thiểu các rủi ro do tác động của môi trường kinh tế vĩ mô, SMES đã xây dựng được
một đội ngũ chuyên gia phân tích, mời các nhà tư vấn chiến lược giàu kinh nghiệm để dự báo
và đưa ra các giải pháp phù hợp một phần để phục vụ cho hoạt động tự doanh, tư vấn của
công ty một phần cung cấp các ý kiến tư vấn độc lập này cho các khách hàng của SMES.
Tăng trưởng kinh tế
Rủi ro tăng trưởng kinh tế là rủi ro khi tốc độ tăng trưởng kinh tế thay đổi tác động trực tiếp
đến sự phát triển của TTCK từ đó tạo điều kiện thuận lợi hay gây khó khăn trực tiếp hay gián
tiếp cho các hoạt động của công ty.
Trong những năm vừa qua, Việt Nam luôn đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền
vững. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trong giai đoạn 2002 - 2007 đạt 7,8% và đạt 8,44%
trong năm 2007. Năm 2008, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 6,23% tức là thấp hơn so
với tốc độ tăng trưởng của năm ngoái và thấp nhất trong vòng 9 năm trở lại đây (Nguồn: Tổng
cục thống kê). Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới thì đây là một dấu hiệu tích cực.
Trong năm 2009, Chính phủ đang đặt mục tiêu đưa mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam lên
khoảng 6,5%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 13%; Chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 15%; Tạo
việc làm mới cho khoảng 1,7 triệu lao động. Với việc duy trì được tốc độ tăng trưởng của nền
kinh tế là khá cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới, nền kinh tế Việt Nam vẫn
nhận được sự quan tâm của cả nhà đầu tư trong và ngoài nước và do đó thị trường tài chính và
đặc biệt là thị trường chứng khoán cũng có cơ hội phát triển cùng với nền kinh tế quốc gia.
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(Nguồn: Tổng cục thống kê)
Lạm phát
Rủi ro lạm phát là rủi ro khi tỷ lệ lạm phát thay đổi tác động trực tiếp đến hoạt động doanh
nghiệp, hộ gia đình và ảnh hưởng đến sự phát triển của TTCK từ đó tạo điều kiện thuận lợi
hay gây khó khăn trực tiếp hay gián tiếp cho các hoạt động của công ty chứng khoán.
Chỉ số lạm phát của Việt Nam đã vượt lên mức hai con số. Theo Tổng cục thống kê, chỉ số giá
tiêu dùng (CPI) năm 2008 là 19,89%, mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây.
Lạm phát năm 2008 ở mức cao là tổng hòa của các loại nguyên nhân, cả chi phí đẩy, cầu kéo,
lạm phát tiền tệ và cộng thêm yếu tố tâm lý. Về chi phí đẩy, giá nguyên liệu đầu vào hồi quý
1/2008 tăng rất cao: sắt thép, vật liệu xây dựng ... tăng giá liên tục.
Bên cạnh đó, giá nhiều mặt hàng chịu sự tác động từ giá thế giới, cụ thể là việc tăng giá dầu
đã ảnh hưởng đến giá cả nhiều mặt hàng như thép, xi măng, lương thực... Do biến động bất
thường nên một số quốc gia đã xem xét đến khả năng mua tích trữ các mặt hàng chiến lược
điển hình như mặt hàng lương thực dẫn đến tình trạng giá gạo từ mức 400-500 USD/tấn đã
tăng đến hơn 1.000 USD/tấn, thậm chí 1.200 USD/tấn. Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế
mở, đặc biệt khi tham gia là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới-WTO. Việt Nam
phải nhập nhiều nguyên nhiên liệu, nên khi giá cả các mặt hàng này trên thế giới tăng đã
khiến chi phí đầu vào sản xuất tăng mạnh.
Về cầu kéo, nếu nhìn cả năm thì nhu cầu tiêu dùng năm 2008 so với các năm trước đó không
thay đổi nhiều, nhưng giai đoạn 6 tháng đầu năm lại tăng khá cao, mặc dù giai đoạn này giá
hàng hóa tăng. Nguyên nhân là do các nhà sản xuất, phân phối dự báo khả năng tiếp tục tăng
giá nên tích trữ nguyên liệu, hàng hóa, khiến giá hàng hóa tăng.
Bên cạnh đó việc thực hiện chính sách tiền tệ nhằm một phần điều tiết nguồn vốn đầu tư nước
ngoài trực tiếp (FDI) và gián tiếp (FPI) cũng được coi là nguyên nhân gia tăng lạm phát.
Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tăng với tốc độ cao qua các năm từ 3.3
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tỷ USD năm 2005 lên 4.1 USD năm 2006 và tăng lên gấp đôi là 8 tỷ USD năm 2007. Nguồn
vốn đầu tư gián tiếp (FPI) cũng gia tăng mà theo ước tính vào khoảng 5.5 tỷ USD vào năm
2007. Sự gia tăng của cả 2 nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài khiến nguồn vốn đối ứng trong
nước mà phần nhiều là nguồn vốn tín dụng từ hệ thống ngân hàng tăng để một mặt đảm bảo
nguồn vốn thực hiện dự án, mặt khác để ổn định tỷ giá. Do độ trễ từ phía tổng cung cộng với
hiệu quả đầu tư chưa cao nên trong ngắn hạn động thái đó làm mức giá tăng.
Khi lạm phát được đặt lên là chỉ tiêu kinh tế vĩ mô được ưu tiên kiểm soát, Ngân hàng Nhà
nước đã có một loạt động thái thu tiền về bằng tăng dự trữ bắt buộc, tăng lãi suất cơ bản, bán
trái phiếu bắt buộc để điều chỉnh cung tiền tệ. Khi dòng tiền trong thị trường chứng khoán
thay đổi sẽ ảnh hưởng đến giá trị danh mục đầu tư tài sản tài chính của công ty
TỶ LỆ LẠM PHÁT 2000 - 2008
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(Nguồn: ADB, Tổng cục thống kê.)

Lãi suất
Rủi ro lãi suất là khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của công ty do sự biến động của lãi suất
như lãi suất tăng làm tăng chi phí vốn của hoạt động tự doanh, tăng chi phí dịch vụ tài chính,
doanh số giao dịch giảm do mức lãi đầu tư giảm dẫn đến nhà đầu tư giảm giao dịch, hoạt
động tư vấn phát hành trái phiếu gặp khó khăn.
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Biểu đồ lãi suất năm 2008

Trong tháng 1 năm 2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có quyết định giảm lãi suất cơ
bản xuống còn 7% và chính thức áp dụng từ ngày 01/2/2009. Theo đó, lãi suất cơ bản bằng
VND là 7,0%/năm; lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng
là 8,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là
6,0%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù
đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các Ngân
hàng là 8,0%/năm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nghiệp vụ tín dụng, nhằm hỗ trợ
nguồn vốn cho hoạt động của nền kinh tế.
Tỷ giá hối đoái
Rủi ro tỷ giá là rủi ro khi tỷ giá thay đổi sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới các hoạt
động của công ty ví dụ như đến luồng vốn đầu tư gián tiếp từ nước ngoài (FPI) hoặc nguồn
vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) từ đó ảnh hưởng đến doanh thu hoạt động môi giới
và ảnh hưởng tới hoạt động tư vấn, tự doanh của công ty.
Dòng vốn FDI vào Việt Nam trong vài năm trở lại đây không chỉ thay đổi về lượng (vốn đầu
tư) mà cả về chất (chiều sâu đầu tư) thông qua sự có mặt của các tập đoàn nổi tiếng trong lĩnh
vực điện tử, như: Intel, Compal, Foxconn, Samsung... Đặc biệt trong năm 2008 còn xuất hiện
dự án của các tập đoàn lớn, như Good Choi (Hoa Kỳ), Berjaya (Ma-lai-xi-a) v.v.. Điều này
cho thấy, sau một thời gian nghiên cứu thị trường Việt Nam các tập đoàn nước ngoài đã quyết
định đầu tư quy mô lớn, xem Việt Nam như một mắt xích trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Bên
cạnh đó, vốn đăng ký cấp mới tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, với
537 dự án có tổng vốn đăng ký 32,5 tỷ USD, chiếm 53,7% về số dự án và 55,7% tổng vốn đầu
tư đăng ký; lĩnh vực dịch vụ có 480 dự án với tổng vốn đăng ký 26,2 tỷ USD, chiếm 42% về
số dự án và 43,9% về vốn đầu tư đăng ký. Số còn lại thuộc lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp.
Bên cạnh đó, cơ cấu đầu tư đã chuyển dịch dần sang lĩnh vực dịch vụ với sự xuất hiện của
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một số dự án quy mô lớn trong lĩnh vực bất động sản, cảng biển. Điều này sẽ góp phần nâng
cao chất lượng khu vực dịch vụ, bao gồm tài chính, ngân hàng, bảo hiểm... góp phần thúc đẩy
sự phát triển của các ngành kinh tế trong thời gian tới.
Trong 3 tháng đầu năm 2009, các địa phương có báo cáo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp
phép cho 93 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,171 tỷ USD; bằng 28% về số dự án và 30%
về tổng vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2008.
Nghị định 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối
được chính thức được ban hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn đầu tư gián tiếp của
nước ngoài vào Việt Nam. Tuy nhiên, với lượng vốn đầu tư nước ngoài thu hút lớn, các tiềm
ẩn rủi ro liên quan đến biến động tỷ giá hối đoái được đánh giá là không nhỏ.

2.

Rủi ro về luật pháp

Rủi ro về luật pháp là sự ảnh hưởng đến hoạt động của công ty khi có những thay đổi trong hệ
thống các văn bản luật trực tiếp hoặc gián tiếp điều chỉnh các hoạt động của công ty.
Việt Nam đã chính thức gia nhập WTO, các công ty trong nước đang đứng trước các cơ hội
thông thoáng hơn, nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi các rủi ro do những biến động pháp lý mang
lại. Hoạt động của các chủ thể trên TTCK Việt Nam, trong đó có SMES luôn chịu sự chi phối
trực tiếp bởi các hệ thống pháp luật liên quan như Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật
đầu tư, Luật thuế Thu nhập cá nhân,... Do vậy vẫn tồn tại những rủi ro liên quan do chưa có
tính đồng bộ và nhất quán giữa các luật khác với Luật chứng khoán. Bên cạnh đó, sự thay đổi,
điều chỉnh hay bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến TTCK, công ty cổ
phần, các loại thuế, chính sách quản lý dòng vốn gián tiếp nước ngoài đầu tư vào TTCK,…
đều có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của SMES.
Để quản lý rủi ro về luật pháp, SMES đã thành lập Bộ phận Pháp chế và Kiểm soát nội bộ
thực hiện cập nhật thường xuyên các thay đổi của hệ thống các văn bản luật liên quan và đặc
biệt là có cổ đông sáng lập lớn là Công ty Tư vấn Anh cũng đã góp phần to lớn trong việc
giảm thiểu các rủi ro về luật pháp trong các nghiệp vụ của SMES.

3.

Rủi ro đặc thù

3.1. Rủi ro thị trường
Rủi ro thị trường là rủi ro khi sự biến động của giá các loại chứng khoán làm ảnh hưởng đến
giá trị danh mục đầu tư của công ty.
Sự biến động mạnh của TTCK trong thời gian qua và có thể trong thời gian tới, có thời điểm
tính thanh khoản của thị trường rất thấp, đã ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của
SMES trong đó có danh mục đầu tư chứng khoán niêm yết. Trong năm 2008, VNIndex giảm
gần 70% so với đầu năm đã làm giá trị danh mục đầu tư của SMES giảm mạnh. Công tác
quản lý rủi ro của SMES đã lượng hóa và giảm rủi ro ở các tình huống xấu nhất. Tuy nhiên,
diễn biến của TTCK rất khó dự báo nên công ty có thể thua lỗ nếu thực tế vượt xa các tình
huống dự kiến của công ty.
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Rủi ro này đối với SMES được hạn chế với một danh mục đầu tư được đa dạng hóa tốt và
kinh nghiệm quản lý danh mục đầu tư. Vì vậy, hoạt động tự doanh của SMES đã và đang là
hoạt động đóng góp đáng kể vào doanh thu, lợi nhuận của Công ty.
Đối với việc cổ phiếu SMES: giao dịch trên TTGDCKHN sẽ đem lại nhiều lợi ích cho Công
ty như uy tín và thương hiệu, tăng cường tính thanh khoản, hướng tới việc chuẩn mực hóa các
công tác quản trị và điều hành,…là tiền đề cơ bản để niêm yết chính thức cổ phiếu của Công
ty trên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, rủi ro biến động giá giao dịch cổ phiếu trên TTCK, trong
đó có cổ phiếu SMES, là điều không thể tránh khỏi. Trên thực tế, giá cả chứng khoán trên thị
trường được quyết định bởi nhiều yếu tố: ảnh hưởng từ tình hình hoạt động kinh doanh của tổ
chức niêm yết, cung cầu cổ phiếu, tình hình kinh tế - xã hội, yếu tố tâm lý của nhà đầu tư, sự
thay đổi của pháp luật có liên quan, tình hình biến động giá chung của toàn thị trường,…
Ngoài ra, giá cổ phiếu của SMES có thể chịu sự rủi ro loãng giá khi Công ty phát hành thêm
cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

3.2. Rủi ro thanh khoản
Một số chứng khoán đầu tư của SMES nằm trong danh mục đầu tư dài hạn dưới hình thức
góp vốn hoặc chứng khoán OTC. Rủi ro có thể xảy ra khi SMES không thể bán được các
chứng khoán này khi cần bán.
Để giảm thiểu rủi ro này, SMES đã thực hiện chiến lược đầu tư thận trọng vào các công ty,
ngành nghề có khả năng tăng trưởng ổn định và có kế hoạch cụ thể về thời điểm thoát vốn ở
các công ty này.

3.3. Rủi ro tín dụng
Rủi ro tín dụng xảy ra khi đối tác vay tiền không thể hoàn trả hoặc các đối tác của SMES
không thực hiện được các cam kết.
Trong quá trình hoạt động, SMES có thể thực hiện gửi tiền ở một số các tổ chức tài chính tín
dụng. Nếu các tổ chức này không hoàn trả đúng hạn, SMES có thể gặp rủi ro khi phải thực
hiện nghĩa vụ với các đối tác kinh doanh thứ ba hoặc ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh.
Để quản lý rủi ro này, SMES đã lựa chọn các đối tác tài chính lớn có uy tín để thực hiện giao
dịch và công tác quản lý nguồn vốn được giao cho nhân sự có nhiều kinh nghiệm về hoạt
động tài chính ở các doanh nghiệp lớn.

3.4. Rủi ro hoạt động
Rủi ro hoạt động xảy ra trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ của công ty như môi giới giao
dịch, tư vấn cho khách hàng như việc nhập sai lệnh, hệ thống giao dịch bị gián đoạn, thông tin
bị sai lệch hoặc các rủi ro nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn tài chính có thể gây những
khiếu nại, kiện tụng từ phía khách hàng.
Để quản lý rủi ro trong hoạt động giao dịch, SMES đã xây dựng quy trình giao dịch, tập huấn
cho nhân viên và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy trình. SMES cũng đã đầu tư hệ thống
phần cứng hiện đại, phần mềm tiên tiến có mức độ tin cậy cao cùng với đội ngũ công nghệ
thông tin giỏi, giàu kinh nghiệm nhằm đảm bảo tính ổn định, tin cậy cao của hệ thống đồng
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thời xây dựng và thực hiện quy trình quản lý giao dịch một cách chặt chẽ để giảm thiểu các
rủi ro liên quan đến giao dịch.
Đối với hoạt động tư vấn tài chính, SMES đã tuyển chọn nhân sự giàu kinh nghiệm trong lĩnh
vực tài chính để cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính cho nhà đầu tư, doanh nghiệp với chất
lượng cao, chuyên nghiệp đồng thời xây dựng quy trình tư vấn và kiểm soát quá trình thực
hiện một cách chặt chẽ nhằm giảm thiểu các rủi ro nghề nghiệp.

3.5. Rủi ro cạnh tranh
Cạnh tranh là quy luật tất yếu trong cơ chế thị trường. Nguy cơ rủi ro cạnh tranh trong sự phát
triển ngày càng mạnh mẽ của TTCK Việt Nam và trong lộ trình mở cửa theo cam kết WTO
đặt các công ty chứng khoán luôn trong một áp lực lớn. SMES cũng không nằm ngoài áp lực
này.
Tính đến tháng 12/2007, TTCK Việt Nam có khoảng 70 công ty chứng khoán đã được cấp
phép và hoạt động, nhưng chỉ trong năm 2008, số lượng công ty chứng khoán đã tăng lên 102
công ty vào thời điểm hiện tại. Số lượng tài khoản tăng nhanh nhưng tốc độ tăng lại không thể
bằng tốc độ tăng số lượng các công ty chứng khoán. Do vậy, cuộc cạnh tranh giành thị phần
giữa các công ty chứng khoán đang diễn ra khá gay gắt. Trong đó:

-

Cuộc cạnh tranh giảm phí môi giới, giảm phí tư vấn để lôi kéo khách hàng có ảnh
hưởng không nhỏ đến doanh thu của các công ty chứng khoán, đặc biệt là các công ty
mới gia nhập ngành.

-

Cuộc chạy đua về công nghệ thông tin, mặt bằng kinh doanh,… làm cho chi phí vận
hành và đầu tư phát triển doanh nghiệp ngày càng tăng cao.

Mặc dù vậy, cạnh tranh cũng tạo động lực và tạo dựng cơ hội cho những công ty chứng khoán
có chiến lược đầu tư, kế hoạch kinh doanh và chính sách nhân sự hợp lý, nắm bắt được tính
quy luật và sự phát triển của thị trường.
Đối với SMES, ngay từ những ngày đầu thành lập, Công ty đã chọn hướng đi riêng, là thành
viên của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VinaSME), SMES tập trung vào đối
tượng khách hàng là những tổ chức, công ty nhỏ và vừa, những khách hàng, nhà đầu tư cá
nhân là CBCNV, cán bộ quản lý của các thành viên của VinaSME. Bên cạnh đó, SMES cũng
không ngừng mở rộng mạng lưới khách hàng rộng khắp thông qua các chiến lược quảng bá,
chăm sóc khách hàng, đồng thời đầu tư hệ thống công nghệ nhằm đáp ứng tối ưu nhu cầu
phân tích thị trường và đầu tư của khách hàng. Nhờ đó, SMES luôn có một cơ sở khách hàng
rất ổn định. Định hướng mang tính chiến lược này đã và đang tạo dựng một thương hiệu
SMES được sự tín nhiệm của khách hàng, một SMES không những đứng vững mà còn tiến xa
trong môi trường đầy cạnh tranh của thị trường.

3.6. Rủi ro nguồn nhân lực
Ngoài việc cạnh tranh về chiếm lĩnh thị phần, sự thiếu hụt nguồn nhân lực cả ở cấp quản lý
lẫn nhân viên nghiệp vụ, cũng đặt các công ty chứng khoán vào những tình thế khó khăn. Đối
với các công ty hoạt động trong một lĩnh vực đặc thù đòi hỏi trình độ chuyên môn nghiệp vụ
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cao như lĩnh vực chứng khoán thì đội ngũ nhân sự là yếu tố cạnh tranh mang tính quyết định.
Trong khi đó, TTCK Việt Nam vẫn còn non trẻ sau hơn 08 năm hoạt động, số nhân viên được
đào tạo bài bản và có kinh nghiệm tài chính còn hạn chế, quy chế hành nghề chứng khoán
chưa chính thức ban hành,… Do đó, nguồn nhân lực cho ngành Tài chính nói chung và các
công ty chứng khoán nói riêng đang là vấn đề mang tính cạnh tranh gay gắt. Giữa các công ty
chứng khoán thường có xu hướng dịch chuyển, thu hút, lôi kéo nhân viên của nhau, tạo áp lực
cho sự ổn định nhân sự của Công ty.
Theo thống kê tại Ủy ban Chứng khoán, số lượng công ty chứng khoán đã được cấp phép hoạt
động là 102 công ty , công ty quản lý quỹ 46 công ty cùng nhiều quỹ đầu tư, các công ty đầu
tư nước ngoài với chính sách lương hấp dẫn, chế độ đãi ngộ, đào tạo tốt …., việc di chuyển
nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm từ công ty này sang công ty khác đang là một
thách thức trên thị trường.
Mặc dù môi trường hoạt động còn nhiều khó khăn, nhưng SMES đã có những chính sách hợp
lý về nhân sự kể từ khi thành lập. Công ty đã đặc biệt chú ý đến công tác đào tạo và hoạt động
tập thể để mỗi nhân viên đều được trang bị thêm kiến thức và trưởng thành trong công việc.
Vì vậy, trong điều kiện cạnh tranh ngày càng cao về nhân sự ngành chứng khoán, SMES đã
và đang tạo ra được sự ổn định về mặt nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao. Sự ổn định về
nguồn nhân lực chính là sức mạnh để SMES từng bước xác lập vị thế trên thị trường.

4.

Rủi ro khác

Các rủi ro bất khả kháng như động đất, thiên tai, bão lụt, hoả hoạn, chiến tranh, khủng bố… là
những rủi ro bất khả kháng. Nếu xảy ra, thiệt hại về tài sản, con người có thể sẽ lớn và ảnh
hưởng tình hình chung của công ty. Đây là những rủi ro được đánh giá là khả năng xảy ra
thấp.
II.

NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

1.

Tổ chức đăng ký giao dịch

-

Ông Phan Huy Chí

- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

-

Ông Dư Văn Toàn

- Kế toán trưởng

-

Ông Nguyễn Quốc Tuấn

- Trưởng Ban kiểm soát

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký giao dịch do Công ty Cổ phần
Chứng khoán SME lập. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ
trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở
các thông tin và số liệu của Công ty.
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III. CÁC KHÁI NIỆM
Trong Bản công bố thông tin này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
Bản công bố
thông tin

Bản công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán SME về
những nội dung liên quan đến giao dịch.

Công ty / SMES

Công ty Cổ phần Chứng khoán SME

Cổ đông

Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần của SMES

Cổ phần

Vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau

Cổ phiếu

Loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở
hữu đối với một phần vốn cổ phần của SMES

Cổ tức

Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc
bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của SMES sau khi đã thực
hiện nghĩa vụ về tài chính.

Điều lệ

Điều lệ của SME đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua
ngày 10/2/2009.

Năm tài chính

Tính từ 00 giờ ngày 01 tháng 01 đến 24 giờ ngày 31 tháng 12 năm
dương lịch hàng năm

Người liên quan

Cá nhân hoặc Tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau
đây:
-

Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị
em ruột của cá nhân;

-

Tổ chức mà trong đó có cá nhân là nhân viên, Giám đốc hoặc
Tổng giám đốc, chủ sở hữu trên 10% số cổ phiếu lưu hành có
quyền biểu quyết;

-

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc
Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và các
chức danh quản lý khác của tổ chức đó;

-

Người mà trong mối quan hệ với người khác trực tiếp, gián tiếp
kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi người đó hoặc cùng với người
đó chịu chung một sự kiểm soát;

-

Công ty mẹ, công ty con;

-

Quan hệ hợp đồng trong đó một người là đại diện cho người kia

Vốn điều lệ

Số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một
thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ của SMES.

TTCK

Thị trường Chứng khoán

CTCK

Công ty chứng khoán
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CTQLQ

Công ty quản lý quỹ

UBCKNN

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

TTGDCKHN

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

SGDCK

Sở Giao dịch Chứng khoán

BGD

Ban giám đốc Công ty

HĐQT

Hội đồng quản trị

BKS

Ban kiểm soát

ĐHĐCĐ

Đại hội đồng cổ đông

CBCNV

Cán bộ công nhân viên

CTCP

Công ty cổ phần

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

NHNN

Ngân hàng Nhà nước

ROA

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản

ROE

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu

USD

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ, đồng đô-la Mỹ.

EUR

Đơn vị tiền tệ của Liên minh Châu Âu

VND

Đơn vị tiền tệ của Việt Nam, đồng Việt Nam.
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IV.

TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1.

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Giới thiệu về công ty
-

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SME

-

Tên giao dịch của công ty: CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SME

-

Tên tiếng Anh: SME SECURITIES CORPORATION

-

Tên viết tắt: SMES

-

Lo go công ty:

-

Vốn điều lệ: 150.000.000.000 VND (Một trăm năm mươi tỷ đồng)

-

Địa chỉ trụ sở chính: Số 39A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

-

Điện thoại: 04 2220 5678

-

Fax: 04 2220 5680.

-

Website: www.smes.vn

-

Email: info@smes.vn

-

Số tài khoản: 1221 0000 234463, nơi mở tài khoản: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.

-

Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:

-

•

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103015182 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố
Hà Nội cấp ngày 22 tháng 12 năm 2006

•

Giấy phép hoạt động số 35/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
cấp ngày 26/12/2006.

•

Quyết định số 115/QĐ-UBCK của UBCKNN ngày 19/3/2008 chấp thuận cho
SMES chính thức tăng vốn điều lệ của công ty từ 51 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng.

•

Quyết định số 198/UBCK-GPĐC của UBCKNN ngày 6/3/2009 chấp thuận cho
SMES thực hiện rút nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
•

Môi giới chứng khoán;

•

Tự doanh chứng khoán;
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-

•

Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán;

•

Lưu ký chứng khoán.

Thời gian hoạt động: 50 năm

1.2. Quá trình hình thành và phát triển
Công ty Cổ phần Chứng khoán SME (SMES) được thành lập theo Giấy chứng nhận Đăng ký
kinh doanh số 0103015182 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày
22/12/2006. SMES được UBCKNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng
khoán theo Quyết định số 35/UBCK-GPHĐKD với số vốn điều lệ 51 tỷ đồng và 5 nghiệp vụ
chính: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn tài chính và đầu tư chứng
khoán; Bảo lãnh phát hành; Lưu ký chứng khoán.
Ngày 30/10/2007, Công ty Cổ phần Chứng khoán SME (SMES) đã ký thỏa thuận hợp tác
chiến lược với Công ty Tong Yang Systems (Hàn Quốc). Với bản thỏa thuận hợp tác này,
Tong Yang Systems (TYS) sẽ cung cấp cho SMES các giải pháp tổng thể về công nghệ mà
TYS đang sử dụng cho các công ty con trong các lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán. Đối với
khách hàng, SMES sẽ cung cấp cho khách hàng khả năng quản lý liên thông tài khoản mở tại
ngân hàng với tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại SMES, giúp nhà đầu tư có thể sử dụng
số tiền ở rất nhiều tài khoản tiền gửi tại nhiều ngân hàng khác nhau để giao dịch chứng khoán.
Sau hơn 01 năm hoạt động, SMES đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà
đầu tư, trên cơ sở đó HĐQT công ty quyết định tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng nhằm tăng
cường năng lực tài chính, mở rộng quy mô thị trường và đầu tư công nghệ. Ngày 19/03/2008,
UBCKNN ban hành quyết định số 115/UBCK về việc cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành
lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SME (SMES), theo đó, vốn điều lệ của
SMES chính thức tăng lên 150 tỷ đồng.
Ngày 05/8/2008, SMES chính thức ra mắt Hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán trực
tuyến hiện đại với tên gọi SME Professional Suite (S-Suite). Bộ phần mềm này được tích hợp
từ ba phần mềm GDCK chuyên biệt: S-Bos, S-Pro và S-Web. Tất cả đều có những tính năng
ưu việt, hỗ trợ ba thứ tiếng Việt – Anh – Hàn với đầy đủ các tính năng nhằm trợ giúp hiệu quả
cho nhân viên của SMES và nhà đầu tư trong việc thực hiện phân tích và giao dịch chứng
khoán trên thị trường.
Với phương châm hoạt động “Hợp tác và Chia sẻ”, SMES đã chọn cho mình một lối đi riêng,
tập trung đến chất lượng dịch vụ, sản phẩm và hiệu quả công việc trên nền tảng công nghệ, đội
ngũ nhân viên năng động và nhiệt tình, được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm chuyên môn trong
lĩnh vực tài chính và chứng khoán, SMES nỗ lực mang lại những lợi ích thiết thực cho khách
hàng và phấn đấu là người bạn đồng hành đáng tin cậy cho sự thành công của khách hàng.
1.3. Một số dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của SMES
22/12/2006 SMES được thành lập theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số
0103015182 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp với vốn
điều lệ ban đầu 51 tỷ đồng
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26/12/2006 SMES được UBCKNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh
doanh chứng khoán theo Quyết định số 35/UBCK-GPHĐKD với số vốn
điều lệ 51 tỷ đồng và 5 nghiệp vụ chính: Môi giới chứng khoán; Tự
doanh chứng khoán; Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh
phát hành; Lưu ký chứng khoán.
6/2007 SME Securities chuyển trụ sở từ 15 Tô Hiến Thành, Hoàn Kiếm đến địa
chỉ tầng 3-4, Toà Nhà Vinaplast-TaiTam, 39A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm,
Hà Nội.
6/2007 SMES mở chi nhánh tại Hồ Chí Minh với các loại hình kinh doanh: môi
giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán,
chính thức mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh chứng khoán.
1/8/2007 SMES được công nhận là thành viên của Trung tâm Giao dịch chứng
khoán Hà Nội và chính thức hoạt động giao dịch trên TTCK Việt Nam.
8/8/2007 SMES là thành viên chính thức của Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí
Minh.
11/2007 Công ty Cổ phần Chứng khoán SME (SMES) chính thức khai trương
đại lý nhận lệnh số 1, tại số 24 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
19/3/2008 SMES chính thức tăng vốn điều lệ của công ty từ 51 tỷ đồng lên 150 tỷ
đồng theo Quyết định của UBCKNN số 115/QĐ-UBCK.
23/4/2008 SMES thực hiện đăng ký Công ty đại chúng với UBCKNN.
10/2008 SMES chính thức khai trương đại lý nhận lệnh số 2, tại tầng 1 tòa nhà
17T3 Phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
10/2008 Công ty CP Chứng khoán SME là một trong số 10 CTCK đầu tiên đủ
điều kiện tham gia giao dịch từ xa.
06/3/2009 SMES thực hiện rút nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán theo
Quyết định số 198/UBCK-GPĐC của UBCKNN.
18/5/2009 Ngày 18/5/2009, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 305/QĐUBCK chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SME được thành
lập Phòng Giao dịch thuộc Trụ sở chính với tên gọi: Công ty Cổ phần
Chứng khoán SME - Phòng Giao dịch SME –PVFI, có địa chỉ tại: Tầng
1, Số 23 Đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà
Nội.
1.4. Quá trình tăng vốn điều lệ
Ngày 19/03/2008, UBCKNN ban hành quyết định số 115/UBCK về việc cấp sửa đổi, bổ sung
Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SME (SMES). Theo đó,
vốn điều lệ của SMES chính thức tăng lên 150 tỷ đồng.
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Nằm trong chương trình tăng vốn điều lệ lần này, tháng 1/2008 vừa qua, SMES đã thực hiện
thành công đợt tăng vốn thông qua việc phát hành thêm 9.900.000 cổ phần, mệnh giá 10.000
đồng. Trong đó:
•

5.100.000 cổ phần được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, giá bán
10.000 đồng/cổ phiếu.

•

1.141.000 cổ phần được chào bán cho các đối tác chiến lược.

•

3.659.000 cổ phần được dành cho chương trình ưu đãi cổ phiếu đối với cán bộ,
nhân viên trong công ty (ESOP), tất cả cán bộ nhân viên của SMES có thời gian
làm việc từ 3 tháng trở lên (kể cả thời gian thử việc) đều được mua cổ phần ưu đãi
với giá bằng mệnh giá, 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số tiền thu được từ đợt tăng vốn đã và đang được SMES thực hiện hiệu quả theo đúng lộ trình
đề ra. Cụ thể là mở rộng hoạt động kinh doanh theo hướng tự doanh, phát triển hệ thống công
nghệ hiện đại, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thanh toán liên thông giữa SMES và các ngân hàng
và hình thức giao dịch không sàn mà Sở giao dịch / Trung tâm Giao dịch chứng khoán chuẩn
bị thí điểm thực hiện. Ngoài ra, SMES tham gia góp vốn hình thành các công ty thành viên,
từng bước hiện thực hóa mô hình kinh tế đa ngành. SMES góp 14% vốn Điều lệ của Công ty
Cổ phần Quản lý quỹ SME - SME Capital; góp 14% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bất
động sản SME - SME Land và 14% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tiếp vận SME – SME
Logistics.
2.

Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán SME được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo:
-

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

-

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

-

Điều lệ Cổ phần Chứng khoán SME đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua
ngày 10/2/2009.

Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị công ty:
Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất, quyết định những vấn đề
thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Luật pháp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SME
(Công ty) quy định.
Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông:
-

Thông qua kế hoạch phát triển của Công ty; thông qua báo cáo tài chính hàng năm, các
báo cáo của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị;
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-

Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

-

Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;

-

Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; phê chuẩn
việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc;

-

Quyết định tăng, giảm vốn điều lệ, thông qua định hướng phát triển của Công ty, quyết
định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của
Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

-

Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền quyết định các vấn
đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của
ĐHĐCĐ.
Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT:
-

Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;

-

Xác định mục tiêu hoạt động và mục tiêu chiến lược trên cơ sở các mục đích chiến lược
do Đại hội đồng cổ đông thông qua;

-

Bổ nhiệm và bãi nhiệm những người quản lý Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc
và quyết định mức lương của họ;

-

Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty và Quy chế quản lý nội bộ Công ty;

-

Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời, tổ chức việc chi trả cổ
tức;

-

Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, hoặc thực hiện
các thủ tục hỏi ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;

-

Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty;

-

Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

Danh sách thành viên HĐQT:
•

Ông Phan Huy Chí

- Chủ tịch HĐQT

•

Ông Phạm Minh Tuấn

- Thành viên HĐQT

•

Ông Hoàng Tiến Lợi

- Thành viên HĐQT

•

Ông Ngô Sỹ Quang

- Thành viên HĐQT

•

Ông Nguyễn Thanh Nam

- Thành viên HĐQT
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Ban kiểm soát
Ban kiểm soát do (BKS) ĐHĐCĐ bầu ra. Vai trò của Ban kiểm soát là đảm bảo các quyền lợi
của cổ đông và giám sát các hoạt động của Công ty.
Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát:
-

Thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành
công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ
được giao;

-

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều
hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài
chính;

-

Thẩm định báo cáo tài hính hàng năm và sáu tháng, tình hình kinh doanh của Công ty,
báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị;

-

Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của
công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị lên Đại hội đồng cổ
đông tại cuộc họp thường niên;

-

Kiến nghị Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung,
cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

-

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

Danh sách thành viên Ban kiểm soát:
•

Ông Nguyễn Quốc Tuấn

- Trưởng Ban kiểm soát

•

Bà Lê Thị Minh

- Thành viên Ban kiểm soát

•

Bà Đặng Thị Lan Thanh

- Thành viên Ban kiểm soát

Hội đồng đầu tư
Hội đồng đầu tư (HĐĐT) do Hội đồng quản trị lập ra có chức năng phê duyệt các hạn mức và
giao dịch đầu tư, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị trong một số dự án
đầu tư cụ thể. Hội đồng đầu tư bao gồm các thành viên do Chủ tịch HĐQT quyết định.
Nhiệm vụ, quyền hạn và trình tự họp HĐĐT được quy định chi tiết trong Quy chế tổ chức,
hoạt động của HĐĐT.
Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành:
Ban giám đốc: Là bộ máy điều hành hoạt động hàng ngày của công ty.
Thành phần Ban Giám đốc gồm có: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Công
nghệ thông tin và Giám đốc Tài chính, đứng đầu Ban Giám đốc là Tổng Giám đốc.
-

Tổng Giám đốc là người chịu trách nhiệm chính về hoạt động của Công ty. Tổ chức
triển khai thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị, kế hoạch kinh doanh do Đại
hội cổ đông thông qua. Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức và quy chế quản lý
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nội bộ công ty theo đúng Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.
Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo trước Hội đồng quản trị tình hình hoạt động,
tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Công
ty trước Hội đồng quản trị.
-

Phó Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm báo cáo trước Tổng Giám đốc về những công việc
được giao. Hỗ trợ công việc quản lý cho Tổng Giám đốc là Phó Tổng Giám đốc điều
hành, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Tài chính, Giám đốc
Công nghệ thông tin và các Giám đốc khối nghiệp vụ.

Quyền hạn và quyền hạn của Ban Tổng giám đốc:
-

Quản lý và điều hành các hoạt động, công việc hàng ngày của Công ty thuộc thẩm
quyền của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ;

-

Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh
doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ
đông thông qua;

-

Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế, dân sự và các loại hợp đồng khác
phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty;

-

Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý
của Công ty mà không thuộc đối tượng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;

-

Tuyển dụng và bố trí sử dụng người lao động theo quy định của Hội đồng quản trị, phù
hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công
ty; quyết định mức lương, phụ cấp (nếu có) cho người lao động trong Công ty;

-

Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ và trong cơ cấu quản trị
điều hành của công ty.

Danh sách thành viên Ban giám đốc:
•

Ông Phan Huy Chí

•

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc

•

Và các Giám đốc khối bộ phận nghiệp vụ.

- Tổng giám đốc

Các khối, Ban nghiệp vụ:
-

Khối, Ban nghiệp vụ là bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện các công việc của một lĩnh
vực nghiệp vụ trong toàn hệ thống công ty. Lĩnh vực nghiệp vụ được hiểu là những tiêu
chuẩn tổng hợp từ quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của công ty.

-

Từng Khối, Ban nghiệp vụ chịu trách trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ trong lĩnh vực
nghiệp vụ thuộc khối đó. Đứng đầu khối là do Giám đốc khối trực tiếp điều hành; dưới
Giám đốc khối có một số Trưởng bộ phận hoặc Trợ lý giúp việc.

-

Công ty gồm các Khối, Ban sau:

•
Khối Dịch vụ chứng khoán (Giao dịch)
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•

Khối Phân tích - Đầu tư

•

Khối Tư vấn tài chính Doanh nghiệp

•

Khối Tài chính (Kế toán – Lưu ký, Nguồn vốn và QLRR)

•

Khối Công nghệ thông tin

•

Khối Hành chính văn phòng

•

Ban Pháp chế & kiểm soát nội bộ

•

Và các Bộ phận khác.

Cơ cấu bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần,
chi tiết theo sơ đồ dưới đây:

Chức năng, nhiệm vụ của các Khối, phòng ban
KHỐI DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN
Bộ phận môi giới niêm yết
-

Mở và quản lý tài khoản cho khách hàng

-

Tư vấn đầu tư, mua bán chứng khoán cho các khách hàng để thực hiện giao dịch một
cách tốt nhất và đảm bảo lợi ích hợp pháp cho các khách hàng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21
Công ty Cổ phần Chứng khoán SME – Bản Công bố thông tin

-

Đảm bảo các quyền và lợi ích của khách hàng khi thực hiện nghiệp vụ quản lý tài
khoản: thực hiện giao dịch theo uỷ quyền, cung cấp thông tin giao dịch chính xác, kịp
thời cho khách.

-

Hướng dẫn khách hàng thực hiện chính xác, kịp thời và đầy đủ các lệnh mua bán chứng
khoán của khách hàng.

-

Cung cấp thông tin về thị trường và thông tin theo yêu cầu của khách hàng.

-

Đại diện cho khách hàng, Công ty thực hiện mua, bán chứng khoán trên HOSE và
HASTC;

-

Đại diện cho Công ty tại sàn giao dịch chứng khoán của HOSE và HASTC;

-

Thực hiện việc chuyển lệnh vào HOSE và HASTC theo đúng các quy trình, thủ tục quy
định của Công ty

-

Nhận các báo cáo giao dịch từ HOSE và HASTC sau các phiên khớp lệnh và phối hợp
với Phòng Công nghệ thông tin thực hiện lập các báo cáo giao dịch.

-

Mua bán chứng khoán phục vụ tự doanh và giao dịch lô lẻ theo quy định của Công ty.

Bộ phận Môi giới OTC
-

Đại diện cho khách hàng, Công ty thực hiện mua, bán chứng khoán trên thị trường OTC.

-

Thực hiện các nghiệp vụ mua bán chứng khoán OTC trên thị trường và tại HASTC (Hệ
thống giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng) theo đúng các quy trình, thủ
tục quy định.

-

Tư vấn đầu tư, mua bán chứng khoán cho các khách hàng để thực hiện giao dịch một
cách tốt nhất.

-

Cung cấp thông tin về thị trường và thông tin theo yêu cầu của khách hàng.

Bộ phận Đấu giá và dịch vụ tài chính
-

Cho vay ứng trước, repo chứng khoán và các nghiệp vụ hỗ trợ tài chính cho khách hàng
(phối hợp với Bộ phận Lưu ký);

-

Thực hiện đại lý đấu giá, uỷ thác đầu giá, uỷ thác đấu giá có hỗ trợ về tài chính cho các
nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.

Bộ phận Phát triển kinh doanh
-

Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh chi tiết dựa trên chiến lược phát triển chung
và kế hoạch kinh doanh từng năm của Công ty.

-

Quan hệ đối tác kinh doanh: xây dựng, quản lý và củng cố quan hệ với các nhà đầu tư,
quản lý và phát triển mạng lưới khách hàng tổ chức, cá nhân.

-

Phát triển tài khoản của tổ chức, cá nhân (TK Hợp tác đầu tư, sản phẩm hợp tác với quỹ
đầu tư, tổ chức tài chính…)
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-

Các hoạt động marketing, xúc tiến kinh doanh: Phối hợp triển khai các chương trình tiếp
thị, quảng bá của Công ty.

-

Chủ trì và phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tư vấn cho các khách hàng.

Bộ phận Tổng đài dịch vụ
-

Quản lý tổng đài nghiệp vụ giao dịch để thực hiện tư vấn và thực hiện giao dịch qua
điện thoại cho khách hàng

-

Trả lời các các thắc mắc của khách hàng liên quan đến công ty và dịch vụ của công ty

-

Hướng dẫn khách hàng sử dụng: hệ thống giao dịch S-pro, S-web và website của Công ty

Bộ phận Quản lý đại lý
-

Thực hiện quản trị hệ thống khách hàng (CRM), lập các báo cáo liên quan đến công tác hỗ
trợ khách hàng theo quy định của Công ty.

-

Quản lý Phòng giao dịch, Đại lý nhận lệnh, Điểm giao dịch của Công ty

KHỐI TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
-

Thu thập tin tức, Thông tin đầu tư doanh nghiệp doanh nghiệp trên thị trường.

-

Tư vấn tài chính doanh nghiệp: tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tư vấn cổ phần
hóa, tư vấn phát hành và phát hành lần đầu (IPO), tư vấn niêm yết chứng khoán, tư vấn phát
hành trái phiếu, tư vấn tổ chức đại hội cổ đông, tư vấn quản lý sổ cổ đông….

-

Thực hiện thu xếp vốn hỗ trợ tài chính doanh nghiệp.

-

Mua bán các khoản nợ, tài sản của doanh nghiệp.

-

Thẩm định cơ hội đầu tư cho Hội đồng đầu tư để đầu tư vào đối tác và các dự án.

-

Triển khai các sản phẩm tài chính của Công ty cho các doanh nghiệp.

-

Tái cơ cấu tài chính cho các doanh nghiệp.

-

Tư vấn chiến lược phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp.

-

Quản lý việc đầu tư ra nước ngoài.

-

Tiến hành các hoạt động tiếp thị và chăm sóc khách hàng.

-

Thực hiện các nghiệp vụ hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp.

KHỐI PHÂN TÍCH - ĐẦU TƯ
Bộ phận Tự doanh
-

Tự doanh chứng khoán niêm yết;

-

Đầu tư chứng khoán OTC;

-

Đầu tư chứng khoán phái sinh theo quy định của pháp luật: quyền chọn, hợp đồng tương lai;

-

Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh đầu tư trái phiếu và bảo lãnh phát hành trái phiếu.
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Bộ phận Phân tích - Nghiên cứu
-

Thu thập thông tin, số liệu về thị trường chứng khoán theo ngành và theo thông tin doanh
nghiệp;

-

Lập các báo cáo nghiên cứu phân tích đánh giá trị trường.

-

Thực hiện phân tích định giá độc lập chứng khoán khi có yêu cầu cho của Ban Giám đốc.

-

Cung cấp các số liệu, tin tức để biên tập nội dung trang web, các bản tin phân tích cho
khách hàng của công ty, báo chí.

-

Xây dựng các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng tổ chức và khách
hàng cá nhân:

-

Đề xuất các mô hình định giá, mô hình kinh doanh, kế hoạch tài chính, cơ cấu cổ đông,
hoạch định chiến lược…cho Công ty và khách hàng.

-

Nghiên cứu và triển khai áp dụng các công cụ và sản phẩm tài chính vào hoạt động kinh
doanh của Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước và điều kiện của Công ty.

KHỐI TÀI CHÍNH
Bộ phận Nguồn vốn và quản lý rủi ro
-

Quản lý tài sản nợ - có đảm bảo

-

Quản lý rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất.

-

Thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các tổ chức cho vay, đại diện cổ đông và các tổ
chức tài chính. Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng với Ban Giám đốc, xác định và thương
lượng điều kiện cho các nguồn vốn mới.

-

Thiết lập và phát triển kế hoạch vay từ các nguồn bên ngoài. Giữ vai trò giao dịch với các tổ
chức tính dụng và ngân hàng.

-

Thiết lập chính sách quản lý tiền mặt nhằm tăng tối đa lợi tức ngắn hạn.

-

Kiểm tra các khoản phải thu nhằm giảm thiểu thời hạn thu tiền các tài khoản.

-

Thiết lập hạn mức tín dụng với các tổ chức tài chính.

-

Thiết lập, xây dựng, phát triển và quản lý mạng lưới khách hàng là các tổ chức tài chính tín
dụng và phi tín dụng.

-

Quản lý trạng thái đầu tư dài hạn và hỗ trợ kinh doanh.

-

Đánh giá, nhận định và lập các báo cáo giúp Ban Giám đốc quản lý các rủi ro bên trong và
bên ngoài công ty: rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro do chính sách….

-

Kịp thời cảnh báo các rủi ro trong hoạt động của Công ty và kịp thời báo cáo Ban Giám đốc
có các phương án xử lý kịp thời;

-

Lập các báo cáo về nguồn vốn và đánh giá rủi ro theo quy định của Công ty.

Bộ phận Lưu ký
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24
Công ty Cổ phần Chứng khoán SME – Bản Công bố thông tin

-

Giám sát tài khoản tiền và chứng khoán của khách hàng, tài khoản tiền và chứng khoán của
của Công ty và khách hàng.

-

Tra soát, đối chiếu tài khoản của khách hàng và của Công ty. Thực hiện điều chỉnh các
thông tin tài khoản khi có sai sót.

-

Thực hiện công tác thanh toán bù trừ giữa Công ty (Hội sở, Chi nhánh), Ngân hàng chỉ định
thanh toán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.

-

Tiếp nhận, phân loại các chứng từ, bảng kê, do Phòng Giao dịch thực hiện. Kiểm tra, đối
chiếu toàn bộ tài sản khách hàng và tài khoản của Công ty.

-

Tính lãi theo định kỳ cho khách hàng trên tài khoản tiền gửi. Chuyển kết quả tính lãi, kết
quả giao dịch cho các bộ phận có liên quan để trả cho khách hàng.

-

Theo dõi và thực hiện quyền, cổ tức, thu phí của khách hàng.

-

Xử lý hạch toán kế toán các giao dịch, phối hợp sửa lỗi… liên quan đến nghiệp vụ môi giới,
lưu ký và tự doanh trên tài khoản của khách hàng và Công ty.

-

Quản lý và thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán phát sinh trên tài khoản tiền và chứng
khoán của khách hàng.

-

Thực hiện hạch toán kế toán và công tác liên quan đến việc nhận, gửi, rút chứng khoán từ
khách hàng.

-

Lưu ký và tái lưu ký chứng khoán của khách hàng và Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng
khoán.

-

Thực hiện nghiệp vụ liên quan trong quy trình lập danh sách người sở hữu chứng khoán.

-

Thực hiện nghiệp vụ liên quan trong quy trình nhận, trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu.

-

Lưu ký, đăng ký, thanh toán bù trừ và quản lý sổ cổ đông.

Bộ phận Tài chính Kế toán
-

Thực hiện quản lý, giám sát, tổ chức hạch toán kế toán chi tiêu nội bộ và các nghiệp vụ liên
quan đến công tác chi tiêu nội bộ của Công ty (Hội sở và Chi nhánh) ;

-

Theo dõi quản lý tài chính, tài sản, công cụ của toàn Công ty (Hội sở và Chi nhánh).

-

Phối hợp với các Khối/Ban liên quan trong Công ty để xử lý các công việc hoặc các vấn đề
nghiệp vụ có liên quan: kiểm kê, điều chuyển, đánh giá tài sản….;

-

Kiểm tra việc lưu giữ các văn bản, chứng từ liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu
nhập và các báo cáo về thuế khác.

-

Kiểm tra việc soạn thảo các mẫu biểu về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội….

-

Quản lý thu chi tiền mặt và chứng từ có giá và quản lý tiền gửi của khách hàng Công ty qua
tài khoản mở tại Ngân hàng thương mại.

-

Thực hiện công tác điều chuyển hoặc nộp tiền mặt tại Ngân hàng, đảm bảo mức tồn quỹ
hợp lý;
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-

Quản lý kho tiền, chứng từ có giá (kho chứng khoán lưu ký) theo quy định;

-

Định kỳ tiến hành kiểm kê tiền mặt và chứng khoán và lập các báo cáo ngân quỹ, báo cáo
chứng khoán theo quy định của Công ty.

-

Lưu giữ các sổ kế toán, chứng từ kế toán, lập và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất và thực hiện
các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán theo quy định của pháp luật.

-

Cung cấp thông tin tài chính và giải trình trước và Hội đồng Quản trị.

-

Xây dựng và thực hiện các quy trình báo cáo kế toán.

-

Định kỳ soạn thảo các báo cáo tài chính theo hệ thống kế toán Việt hiện hành đúng thời
hạn.

-

Hỗ trợ Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối trong việc dự toán các kế hoạch tài chính ngắn
và dài hạn.

-

Theo dõi kết quả thực hiện trong năm tài chính cho phù hợp với dự toán và kế hoạch.

KHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Phòng Công nghệ thông tin có chức năng thiết lập và duy trì môi trường làm việc hiện đại,
thuận tiện trong Công ty, đồng thời nghiên cứu và triển khai các ứng dụng công nghệ mới
nhất nhằm cung cấp cho khách hàng các tiện ích và công cụ hiện đại. Nhiệm vụ chính của
Phòng Công nghệ thông tin được quy định cụ thể trong cơ cấu bộ máy quản trị công ty.
-

Xây dựng và quản lý hệ thống mạng và hệ thống điện thoại nội bộ.

-

Xây dựng và vận hành hệ thống thư điện tử, hệ thống an ninh, bảo mật về công nghệ thông
tin.

-

Quản lý các phần mềm ứng dụng nội bộ và dành cho khách hàng.

-

Xây dựng và quản lý trung tâm dữ liệu.

-

Xây dựng kế hoạch và phát triển hệ thống phần cứng, mạng dài hạn và ngắn hạn, theo
hướng ngày càng hoàn hiện về chức năng, ổn định về họat động, có hệ thống dự phòng
trước mọi sự cố.

-

Thường xuyên lên kế hoạch nâng cấp hạ tầng hệ thống, nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng,
đáp ứng ngày càng tốt hơn cho họat động của công .

-

Chủ động tham mưu đề xuất các kế hoạch nâng cấp hạ tầng thiết bị.

-

Cài đặt, vận hành hệ thống phần mềm ứng dụng; sửa lỗi phần mềm, cập nhật, nâng cấp khi
có phiên bản mới.

-

Trực ban hàng ngày theo dõi hệ thống giao dịch; quản lý, vận hành, duy trì hệ thống phần
mềm hoạt động ổn định, liên tục. Khi có sư cố, nhanh chóng xử lý theo quy trình kỹ thuật
đã quy định, khôi phục họat động của hệ thống trong thời gian nhanh nhất.

-

Xử lý các lỗi phát sinh trong giao dịch theo yêu cầu của các Khối nghiệp vụ khác.
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-

Phối hợp với các bộ phận liên quan lập các báo cáo nghiệp vụ sau các phiên giao dịch, lập
các báo cáo phân tích và các báo cáo liên quan khác.

-

Đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu; sao lưu định kỳ hệ thống dữ liệu.

-

Tham gia đào tạo, hỗ trợ người sử dụng theo kế hoạch của nhóm Hỗ trợ phần mềm.

-

Phát triển mới các module phần mềm, các phần mềm mới theo yêu cầu của Công ty.

-

Phân tích thiết kế, lập trình phát triển theo đúng yêu cầu chất lượng và quy trình kỹ thuật
của công nghệ phần mềm.

KHỐI HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
Bộ phận Hành chính
Thực hiện các công việc hành chính, quản lý hành chính và quản trị văn phòng:
-

Tham mưu và giúp việc Ban Giám đốc trong các công việc liên quan tới xây dựng cơ bản,
mua sắm tài sản và công cụ lao động, tìm kiếm các nhà cung cấp cho Công ty.

-

Xây dựng kế hoạch và thực hiện các công việc hành chính như: đón tiếp khách, theo dõi các
hoạt động điện nước, điện thoại, sửa chữa, dịch vụ …

-

Quản lý và thực hiện các công việc văn thư lưu trữ bao gồm: quản lý con dấu Công ty, theo
dõi và lưu trữ các công văn đi - đến, các hợp đồng và các tài liệu khác của Công ty.

-

Quản lý giám sát các công việc khách thuộc khu vực hành chính như: các công việc bảo vệ
an toàn cơ quan, vệ sinh văn phòng. Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ và duy trì được cảnh quan,
mỹ quan theo Nội quy của Công ty.

-

Quản lý và giám sát sử dụng các máy móc văn phòng: máy in, fax, scan... Phối hợp với bộ
phận Quản trị hệ thống và bộ phận Tài chính kế toán trong việc xây dựng các quy định về
sử dụng, các chế độ bảo hành và các định mức sử dụng.

-

Quản lý, cấp phát và giám sát việc sử dụng văn phòng phẩm trong Công ty, phối hợp với
Bộ phận Tài chính kế toán trong việc xây dựng các quy định sử dụng và định mức sử dụng
cho từng bộ phận. Tham mưu và đề xuất với Ban Giám đốc trong việc mua sắm các vật
dụng Văn phòng phẩm đặc thù.

Bộ phận Nhân sự
-

Xây dựng và phát triển các chiến lược & kế hoạch nhân sự trên cơ sở chiến lược phát triển
hoạt động của Công ty. Đảm bảo các tiêu chí phát triển nhân sự và chất lượng nhân sự phù
hợp với chiến lược và mục tiêu chung của Công ty.

-

Xây dựng quy trình tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân sự.

-

Tổ chức các khóa đào tạo chung trong toàn Công ty và đạo tạo đặc biệt cho từng bộ phận
dựa trên các đề nghị được Ban Giám đốc phê duyệt. Phối hợp với các Giám đốc khối trong
việc xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân sự theo quý, năm.

-

Theo dõi và giám sát việc thực hiện nội quy, quy định của Công ty: chấm công, đồng phục
nhân viên, tác phong làm việc, nghỉ ốm, nghỉ phép.....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27
Công ty Cổ phần Chứng khoán SME – Bản Công bố thông tin

-

Xây dựng và trình duyệt Ban Giám đốc các tiêu chí đánh giá nhân sự, các chế độ chính sách
đãi ngộ, động viên khen thưởng, kỷ luật nhân viên. Phát hiện và xử lý kịp thời các trường
hợp vi phạm nội quy quy định của Công ty.

Bộ phận Quan hệ công chúng (PR)
-

Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông và thông tin đại chúng, xây dựng các kế
hoạch phát triển thương hiệu, quảng bá hình ảnh của Công ty dựa trên chiến lược phát triển
chung của Công ty.

-

Quản lý hệ thống nhận dạng thương hiệu của Công ty.

-

Tham mưu cho Ban Giám đốc, Giám đốc khối, Trưởng các bộ phận trong các buổi phỏng
vấn, đối thoại, sự kiện trong và ngoài Công ty.

-

Đại diện cho Công ty trong các công việc tuyên truyền, thông tin đại chúng, xây dựng và
phát triển hình ảnh của Công ty thống nhất. Đảm bảo các thông tin của Công ty mang tính
chuyên nghiệp, chính xác, thống nhất, và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước.

-

Biên tập, đăng tin lên trang tin điện tử (website) của Công ty.

-

In ấn các tài liệu, ấn phẩm quảng cáo, các vật liệu quảng cáo.

-

Phối hợp với các bộ phận chuyên môn trong việc biên tập tin của Bản tin Chứng khoán
SMES….

-

Đưa tin và bài với các nội dung liên quan đến các nghiệp vụ chuyên sâu lên các chương
trình truyền thông đại chúng trên các báo giấy, báo điện tử và các đài truyền hình.

-

Tổ chức các buổi hội thảo, lễ kỷ niệm, sự kiện trong toàn Công ty.

BAN PHÁP CHẾ VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Bộ phận trợ lý Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
-

Thực hiện công việc thư ký cho Ban Giám đốc và Hội đồng Quản trị như: thư ký các cuộc
họp, tham mưu xây dựng các kế hoạch làm việc, kế hoạch công tác, phiên dịch...

-

Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm.

-

Tổng hợp và theo dõi việc thực hiện kế hoạch của các Khối/Ban trong Công ty.

Bộ phận Pháp chế
-

Xây dựng các quy chế quy định liên quan đến các hoạt động.

-

Thẩm định các hợp đồng kinh tế, dân sự phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

-

Phối hợp với các Khối/Ban có liên quan để giải quyết các đơn thư khiếu nại, đối với công ty
theo uỷ quyền của Tổng Giám đốc Công ty.

-

Xem xét, kiểm tra về mặt pháp lý đối với các văn bản gửi các cơ quan bộ ngành;

-

Kiến nghị với Ban Giám đốc về mặt pháp luật đối với những vấn đề cần phải được huỷ bỏ,
sửa đổi, bổ sung, xây dựng và hoàn thiện trong việc tổ chức hoạt động của Công ty.
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-

Hệ thống hoá, cập nhật cơ sở dữ liệu các văn bản pháp luật của Uỷ ban chúng khoán nhà
nước, Bộ Tài chính và các bộ ngành có liên quan để phục vụ cho hoạt động của Công ty.

-

Xây dựng, duy trì và cập nhật thường xuyên hệ thống văn bản pháp lý có liên quan đến hoạt
động của công ty.

-

Rà soát toàn bộ hoạt động của các bộ phận chức năng nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định
của pháp luật hiện hành.

-

Hỗ trợ các phòng chức năng khác trong việc rà soát, thẩm định hồ sơ pháp lý của các dự án
mà công ty đang thực hiện tư vấn, đầu tư hoặc bảo lãnh phát hành.

Bộ phận Kiểm soát nội bộ
-

Lập kế hoạch định kỳ và đột xuất về công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ trình Ban Giám
đốc duyệt; Giúp Tổng Giám đốc thực hiện kiểm tra, kiểm toán nội bộ theo quy định.

-

Báo cáo Tổng Giám đốc theo định kỳ hoặc đột xuất các vấn đề phát sinh gây ảnh hưởng
đến hoạt động của Công ty, những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết.

-

Tổng hợp và duyệt các báo cáo của Công ty để gửi ra bên ngoài.

-

Tổ chức, giám sát việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh và quy chế
an toàn trong kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

-

Thường xuyên đánh giá mức độ đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh của Công ty,
kiến nghị các biện pháp bảo đảm an toàn nhằm nâng cao khả năng an toàn trong hoạt động
kinh doanh.

-

Làm đầu mối phối hợp giữa Công ty để tiếp các đoàn Thanh tra, cơ quan pháp luật, kiểm
toán… có liên quan tới các hoạt động của Công ty.

3.
Danh sách cổ đông nắm trên 5 % vốn cổ phần của công ty; danh sách cổ đông sáng
lập, cơ cấu cổ đông của công ty
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CỦA CÔNG TY (tại thời điểm 05/06/2009)

STT

TÊN CĐ

SỐ ĐKSH

ĐỊA CHỈ

CỔ PHẦN
NẮM GIỮ

TỶ LỆ

1

Số 168 Tổ 94 Hào
Công ty cổ phần
Nam, phường Ô chợ
0103007989
Tư vấn Anh
Dừa, Đống Đa, Hà
Nội

3.162.000

21,08%

2

Lô 12-13 Khu Liên cơ
Mỹ Đình, Từ Liêm,
Hà Nội

740.000

4,93%

Ngô Sỹ Quang

012681634

TỔNG CỘNG

3.902.000

26,01%

(Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán SME)
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DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY (tại thời điểm
05/06/2009)

STT

1

TÊN CĐ

SỐ ĐKSH

CỔ PHẦN
NẮM GIỮ

ĐỊA CHỈ

TỶ LỆ

Số 168 Tổ 94 Hào
Công ty cổ phần
0103007989 Nam, phường Ô chợ
Tư vấn Anh
Dừa, Đống Đa, Hà Nội

3.162.000

21,08%

TỔNG CỘNG

3.162.000

21,08%

(Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán SME)
CƠ CẤU CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY (tại thời điểm 05/06/2009)
CỔ ĐÔNG TRONG
NƯỚC
TT

CỔ ĐÔNG
NƯỚC NGOÀI

TỔNG CỔNG

CỔ ĐÔNG
TỶ LỆ
%

SỐ CP

TỶ LỆ
%

-

0

0

0

-

0,00%

SỐ CP

TỶ LỆ
%

SỐ CP

1

Cổ đông Nhà nước

2

Cổ đông nội bộ

1.776.000

11,84%

0

0

1.776.000

11,84%

Hội đồng quản trị

1.706.000

11,38%

0

0

1.706.000

11,38%

Ban kiểm soát

35.000

0,23%

0

0

35.000

0,23%

Kế toán trưởng

35.000

0,23%

0

0

35.000

0,23%

2.164.500

14,43%

50.000

0,33%

2.214.500

14,76%

10.920.500

72,80%

89.000

0,60% 11.009.500

73,40%

Tổ chức

3.988.000

26,59%

0

0

3.988.000

26,59%

Cá nhân

6.932.500

46,21%

89.000

0,60%

7.021.500

46,81%

Ban Giám đốc (*)

3

Cổ đông là CBCNV

4

Cổ đông ngoài công ty

TỔNG

14.861.000 99,07% 139.000

0,93% 15.000.000 100,00%

(Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán SME)
(*) Thành viên Ban Giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị
4.
Danh sách công ty mẹ, công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những công ty
mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối
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-

DANH SÁCH CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON CỦA SMES : Không có.

-

DANH SÁCH CÔNG TY MÀ SMES NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI
PHỐI: Không có.

-

DANH SÁCH CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI
VỚI SMES: Không có.

5.

Hoạt động kinh doanh

5.1. Các dịch vụ chính
5.1.1. Hoạt động môi giới – Giao dịch chứng khoán
-

Ngoài dịch vụ đặt lệnh tại sàn theo phương thức truyền thống, SMES đang triển khai
tiếp các dịch vụ gia tăng cho các nhà đầu tư: Mở tài khoản qua internet; Đặt lệnh qua
internet; Báo tin và kết quả giao dịch theo nhu cầu cho khách hàng qua tin nhắn (SMS)
và mạng Messenger.

-

Tận dụng và phát huy các mối quan hệ với các cá nhân và tổ chức để thu hút khách
hàng; phối hợp với các CTCK. CTQLQ, Công ty đầu tư tài chính khác để bán chéo các
sản phẩm của các bên.

-

Triển khai việc chạy thử và chuyển sang sử dụng hệ thống giao dịch S-Bos, S-Pro của
Tong Yang kết hợp với hệ thống Kiosk nhận lệnh do SMES thiết kế như là một công cụ
cạnh tranh hiệu quả của SMES (3-4/2008)

-

Đưa hình thức giao dịch qua Kiosk và các gói sản phẩm dịch vụ đi kèm như là một công
cụ hiệu quả để quảng bá hình ảnh, thương hiệu, nâng cao tính cạnh tranh trong thị
trường môi giới.Việc triển khai kiosk sẽ đẩy mạnh các giao dịch OTC và phát triển hệ
thống đại lý nhận lệnh một cách nhanh chóng và hiệu quả.

-

Phát triển hoạt động của bộ phận Giao dịch môi giới theo hướng cung cấp dịch vụ “Tư
vấn đầu tư” cho khách hàng. Có sự phân loại khách hàng để quản lý và chăm sóc theo
các chương trình được thiết kế riêng.

-

Bộ phận Giao dịch môi giới sẽ cùng với Bộ phận PR tổ chức tiếp thị, giới thiệu dịch vụ
đến các tổ chức như các cơ quan, doanh nghiệp; các tổ chức trong và ngoài nước để mời
khách hàng đến mở tài khoản. Bộ phận Phân tích đầu tư sẽ đóng vai trò hậu thuẫn cho
các hoạt động tư vấn, phân tích của bộ phận giao dịch môi giới.

Môi giới trên sàn cho các tài khoản cá nhân
-

Đây là hoạt động không những đem lại nguồn thu trực tiếp, hàng ngày cho SMES mà
còn giúp quảng bá, đưa hình ảnh của Công ty đến với công chúng nên cần duy trì chất
lượng dịch vụ một cách ổn định. Hoạt động này sẽ phát triển mạnh dựa trên công nghệ
HTS và WTS do Tong Yang chuyển giao.

Môi giới cho khách hàng tổ chức
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-

Hiện nay có các quỹ của doanh nghiệp, phần lợi nhuận để lại, các khoản nhận tạm ứng...
có được trong quá trình hoạt động kinh doanh nhưng chưa được các công ty chứng
khoán khác chú ý đến. Đa số các quỹ và khoản tiền này được gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại
ngân hàng. Nhận thức vấn đề này, SMES sẽ xây dựng các sản phẩm kết hợp để đưa các
khoản tiền này để đầu tư kinh doanh chứng khoán trên thị trường, sản phẩm của việc
này là hợp đồng Hợp tác đầu tư giữa SMES - Doanh nghiệp.

-

Trong tương lai, theo hướng phát triển chung của nền kinh tế, các doanh nghiệp sẽ phải
thành lập các Quỹ Hưu trí để thực hiện trả lương cho CBNV, nên nguồn tiền theo dạng
quỹ của DN sẽ có rất nhiều. Do vậy, SMES là sẽ là nhà tư vấn đầu tư để các doanh
nghiệp dùng các quỹ này mua / bán chứng khoán trên thị trường chính thức và OTC,
trên cơ sở đó sẽ có lượng phí lớn thu được qua dịch vụ này. Bên cạnh đó, các quỹ này sẽ
là nguồn vốn to lớn để góp phần tham gia tạo lập thị trường.

Môi giới cho khách hàng nước ngoài
-

Môi giới cho khách hàng nước ngoài sẽ tập trung vào đối tác Tong Yang với số vốn
đang sẵn có để đầu tư tại Việt nam lên tới 200 triệu USD. Việc này, cần tập trung vào sự
phối hợp hoạt động của các bộ phận Môi giới và Phân tích đầu tư.

Môi giới OTC
-

Hàng ngày, từ 11 giờ trưa đến cuối giờ chiều của ngày giao dịch, Bộ phận Giao dịch và
Phân tích đầu tư sẽ thực hiện yết các lệnh và thực hiện giao dịch và môi giới chứng
khoán OTC cho các khách hàng cá nhân và tổ chức.

-

Bán chéo các chứng khoán OTC với các công ty chứng khoán khác và thực hiện giao
dịch chứng khoán này qua hệ thống Kiosk.

-

Hoạt động giao dịch OTC sẽ giúp cho nghiệp vụ tự doanh của Công ty tăng hiệu quả
hoạt động.

Đại lý đấu giá cho Sở Giao dịch và TTGDCK HN
-

Công ty sẽ tham gia các hoạt động này và đây là hoạt động không những đem lại nguồn
thu trực tiếp cho SMES mà còn giúp quảng bá, đưa hình ảnh của Công ty đến với các
nhà đầu tư. Bên cạnh đó, đây sẽ là hoạt động mang lại nguồn thu từ hoạt động mở tài
khoản giao dịch cho khách hàng.

-

Dự kiến Công ty sẽ là đại lý đấu giá cho các đợt phát hành IPO và phát hành thêm cổ
phiếu của các doanh nghiệp lớn trên TTGDCKHN và SGDCK HCM.

-

Hoạt động đấu giá cần phát huy mạnh hình thức uỷ thác đấu giá gắn với cho vay hỗ trợ
đấu giá IPO và REPO cổ phiếu. Việc làm này sẽ góp phần gia tăng số lượng tài khoản
cho Công ty và có thêm doanh thu từ hoạt động tài chính.

5.1.2. Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp
-

Ngay từ khi thành lập, SMES đã thu hút được một đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm và
từng tham gia triển khai thực hiện nhiều hoạt động tư vấn doanh nghiệp. Vì vậy, SMES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 32
Công ty Cổ phần Chứng khoán SME – Bản Công bố thông tin

có khả năng cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn trọn gói, bao gồm: tư vấn chuyển
đổi hình thức doanh nghiệp, tư vấn tài chính, quản lý sổ cổ đông, xác định giá trị doanh
nghiệp, tư vấn phát hành và niêm yết cổ phiếu, tư vấn và định giá chào bán chứng
khoán huy động vốn, đại lý phát hành chứng khoán, tư vấn bán đấu giá cổ phần, tư vấn
thu xếp vốn đầu tư thực hiện dự án.
-

Hơn nữa, qua quá trình triển khai hoạt động tư vấn, các chuyên viên của SMES đã tích
luỹ được nhiều kinh nghiệm về xử lý tài chính và định giá, chuẩn mực hóa các bước
triển khai, các vấn đề cần xử lý trong quá trình thực hiện và các vướng mắc phát sinh.
Qua đó từng bước hoàn chỉnh quy trình định giá và bước đầu xây dựng được các mô
hình định giá công ty phù hợp với đặc điểm của các loại hình doanh nghiệp Việt Nam.

Các nghiệp vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp thực hiện:
Loại hình doanh nghiệp
1

Dịch vụ Tư vấn Tài chính

Mã DV

Thu xếp vốn
Cổ phần hóa & tìm đối tác chiến lược
Phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp
Chuyển đổi thành CTTNHH 1 thành
viên

SP.01
IB.01
CM.01
SP.03

Thu xếp vốn
Chuyển đổi thành công ty cổ phần/IPO
Tìm đối tác chiến lược
Phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Lập & thực hiện kế hoạch tài chính

SP.01
IB.01
SP.02
CM.01
SP.04

Thu xếp vốn
IPO & Tìm đối tác chiến lược
Phát hành cổ phiếu/trái phiếu riêng lẻ
Lập & thực hiện kế hoạch tài chính
Tái cơ cấu tài chính, Hợp nhất Sáp nhập
Quản lý sổ cổ đông
Đăng ký đại chúng

SP.01
IB.01
CM.01
SP.04
IB.03
SP.05

Thu xếp vốn
Phát hành cổ phiếu/trái phiếu ra công chúng
Phát hành cổ phiếu/trái phiếu riêng lẻ
Lập & thực hiện kế hoạch tài chính
Tái cơ cấu tài chính, Hợp nhất Sáp nhập
Quản lý sổ cổ đông
Niêm yết
Đăng ký giao dịch UPCOM

SP.01
CM.01
CM.01
SP.04
IB.03
SP.05
CM.02
CM.03

Thu xếp vốn

SP.01

DNNN chưa CPH

2

Công ty TNHH

3
(i)

(ii)

Công ty Cổ phần
CTCP chưa đại chúng

CTCP đại chúng
a. CTCP đại chúng chưa niêm yết

b. CTCP đại chúng niêm yết

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 33
Công ty Cổ phần Chứng khoán SME – Bản Công bố thông tin

Phát hành cổ phiếu/trái phiếu ra công chúng
Phát hành cổ phiếu/trái phiếu riêng lẻ
Lập & thực hiện kế hoạch tài chính
Tái cơ cấu tài chính, Hợp nhất Sáp nhập
Phát hành cổ phiếu cho NLĐ (ESOP)

CM.01
CM.01
SP.04
IB.03
SP.06

5.1.3. Hoạt động tự doanh
Với phương châm tổ chức hoạt động tự doanh minh bạch, tránh xung đột lợi ích giữa Công ty
và khách hàng, SMES đã xây dựng và đào tạo một đội ngũ cán bộ đầu tư chuyên nghiệp và có
đạo đức nghề nghiệp cao. Đây là một yêu cầu khắt khe nhằm hướng tới xây dựng SMES trở
thành một nhà đầu tư có tổ chức, hiệu quả và chuyên nghiệp.
Trên cơ sở phân tích doanh nghiệp và thị trường, SMES xây dựng danh mục đầu tư hợp lý và
điều chỉnh danh mục đầu tư kịp thời theo các diễn biến của thị trường. Hoạt động tự doanh
của SMES đã được triển khai một cách năng động và hiệu quả thông qua việc chủ động tìm
kiếm các cơ hội đầu tư trên thị trường niêm yết và thị trường OTC, đóng góp một phần quan
trọng vào lợi nhuận của Công ty. Kết hợp với năng lực tài chính của mình, SMES hiện nay đã
trở thành đối tác chiến lược và nhà đầu tư của một số doanh nghiệp lớn trên thị trường.
Bên cạnh việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, hoạt động quản lý rủi ro luôn được coi trọng tại bộ
phận tự doanh của SMES. Nhằm hạn chế tối đa mức độ rủi ro, hoạt động đầu tư của SMES
được tuân thủ theo quy trình chặt chẽ bao gồm từ giai đoạn thu thập thông tin, phân tích cơ
hội đầu tư và sự xét duyệt của Hội đồng đầu tư. Tận dụng và phát huy sự hỗ trợ từ các công
cụ quản lý rủi ro, danh mục đầu tư của SMES luôn được điều chỉnh phù hợp nhằm đảm bảo
khả năng sinh lời tối ưu trong hạn mức rủi ro thấp nhất.
5.1.4. Hoạt động lưu ký chứng khoán
Thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán cho các công ty thực hiện niêm yết, SMES hỗ trợ
các nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch tại SMES trong việc lưu ký các loại chứng khoán niêm
yết. Trong thời gian vừa qua, SMES đã hỗ trợ tích cực cho cổ đông của Ngân hàng TMCP Sài
Gòn – Hà Nội, Công ty CP DziAn thực hiện lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu
ký chứng khoán.
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5.2. Doanh thu
Đơn vị tính: VND
Năm 2007

Năm 2008

STT

NỘI DUNG

1

Doanh thu hoạt động môi giới
chứng khoán

2.016.472.063

9,35%

4.420.495.651

15,49%

2

Doanh thu từ hoạt động đầu tư
CK, góp vốn

16.931.884.235

78,51%

2.056.673.147

7,21%

3

Doanh thu bảo lãnh phát hành
chứng khoán

-

0,00%

-

0,00%

4

Doanh thu đại lý phát hành
chứng khoán

-

0,00%

-

0,00%

5

Doanh thu hoạt động tư vấn

871.973.404

4,04%

312.818.600

1,10%

6

Doanh thu lưu ký chứng khoán

40.227.500

0,19%

400.000

0,00%

7

Doanh thu hoạt động ủy thác
đấu giá

-

0,00%

507.070.590

1,78%

8

Doanh thu cho thuê sử dụng tài
sản

-

0,00%

-

0,00%

9

Doanh thu khác

1.706.085.518

7,91% 21.236.529.885

74,43%

21.566.642.720

100% 28.533.987.873

100%

Tổng doanh thu

GIÁ TRỊ

TỶ LỆ

GIÁ TRỊ

TỶ LỆ

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2007, 2008
Qua 02 năm tài chính 2007, 2008, cơ cấu doanh thu năm 2008 của SMES có sự dịch chuyển
đáng kể. Tỷ trọng doanh thu từ các nguồn khá tăng mạnh và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu
doanh thu (74,43%) thay thế cho doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán (78,5%, năm
2007). Doanh thu từ hoạt động Môi giới chứng khoán, nếu năm 2007 chiếm 9,35% tổng
doanh thu thì năm 2008 tỷ trọng này đã tăng lên 15,49%. Doanh thu từ hoạt động tư vấn giảm
và giảm mạnh nhất trong năm 2008 là doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán. Doanh thu
từ hoạt động ủy thác đấu giá mới phát sinh ttrong năm 2008.
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5.3. Chí phí hoạt động
Đơn vị tính: VND
STT

Nội dung

I

Chi phí hoạt động kinh doanh CK

1

2007

2008

4.415.265.198

36.026.403.557

Chi phí môi giới chứng khoán

542.191.751

1.067.820.143

2

Chi phí tự doanh chứng khoán

310.927.877

10.866.596.545

3

Chi phí lưu ký chứng khoán

1.238.942

26.865.759

4

Chi phí về vốn kinh doanh

547.654.124

15.466.675.933

5

Chi phí dự phòng

1.379.202.213

119.348.300

6

Chi phí khác

1.634.050.291

8.479.096.877

II

Chi phí quản lý doanh nghiệp

10.049.603.819

14.428.964.722

14.464.869.017

50.455.368.279

Tổng cộng

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2007, 2008
Trong năm 2008, chi phí hoạt động kinh doanh của công ty tăng cao, tổng chi phí tăng hơn
3,4 lần so với năm 2007. Trong đó, chi phí tự doanh chứng khoán tăng từ 310 triệu năm 2007
lên 10,886 tỷ đồng năm 2008; chi phí về vốn kinh doanh tăng từ 547 triệu năm 2007 lên
15,466 tỷ đồng năm 2008 và chi phí khác cũng tăng từ 1,634 tỷ lên 8,479 tỷ năm 2008. Chi
phí quản lý doanh nghiệp năm 2008 của công ty cũng tăng. Tổng chi phí tăng, ảnh hưởg rất
lớn đến hoạt động kinh doanh của SMES trong năm 2008.
5.4. Trình độ công nghệ
Công nghệ thông tin trong TTCK giữ một vai trò đặc biệt quan trọng. Yêu cầu phát triển công
nghệ, hỗ trợ phát triển TTCK vẫn luôn là vấn đề mới, nhất là trong bối cảnh TTCK Việt Nam
đang trên đà phát triển mạnh cùng với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các công ty
chứng khoán trong việc cung ứng nhiều tiện ích hơn cho khách hàng trên nền tảng công nghệ.
Vì vậy, để đáp ứng được yêu cầu phát triển của thị trường và nhu cầu của khách hàng, SMES
luôn chú trọng đầu tư và cập nhật công nghệ hiện đại, đảm bảo đáp ứng nhu cầu ngày càng
cao của các nhà đầu tư. Về tổng thể, hệ thống CNTT tại SMES được cơ cấu như sau:
Hạ tầng mạng
Hệ thống mạng của SMES được thiết kế với nhiều lớp theo đúng tiêu chuẩn của một số hãng
bảo mật mạng hàng đầu hiện nay như Cisco. Với những thiết bị bảo mật cũng như các thiết bị
mạng LAN,WAN hiện đại cùng với hệ thống cáp quang tốc độ cao kết nối giữa các tầng
mạng, hệ thống dữ liệu đảm bảo luân chuyển nhanh và liên tục. Hệ thống mạng LAN được sử
dụng lớp mạng đa tầng cùng với đường truyền tốc độ Gigabit đồng bộ cho cả hệ thống từ máy
PC đến server và giữa các switch.
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Để tăng tốc độ truy cập cũng như triển khai và tạo các đường truyền dự phòng nhằm duy trì
sự ổn định trong hoạt động giao dịch, SMES hiện tại sử dụng đường truyền tốc độ cao của
nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác nhau như VNPT, VIETTEL, FPT, NetNam. Với phương án
dự phòng này, toàn bộ hệ thống luôn được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao, khi đường truyền
của một nhà cung cấp gặp sự cố sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi hoạt động giao dịch diễn ra
trong Công ty cũng như các kết nối tới Trung tâm và Sở giao dịch chứng khoán
Ngoài hệ thống mạng ưu việt, SMES còn trang bị một hệ thống tổng đài hiện đại với những
thiết bị tối ưu nhất của hãng sản xuất điện thoại nổi tiếng. Hệ thống tổng đài điện thoại tích
hợp với VOIP được chia làm nhiều nhóm với những chức năng khác nhau cho phép nhà đầu
tư thuận tiện hơn trong việc đặt lệnh hoặc hỏi đáp thắc mắc liên quan đến tài khoản. Với việc
mở rộng tối đa lên 100 máy con, cũng như hơn 10 đường line điện thoại trượt vào, hệ thống
tổng đài của SMES luôn đảm cho việc liên lạc ra ngoài cũng như gọi đến đặt lệnh của khách
hàng thông suốt trong mọi điều kiện.
Hệ thống server và các thiết bị máy móc
SMES đã trang bị một hệ thống Server đồng bộ của IBM, SUN với 20 máy servers có cấu
hình mạnh chạy nhiều ứng dụng khác nhau, đảm bảo dữ liệu liệu kết nối liên tục với máy chủ.
Ngoài ra SMES còn sử dụng công nghệ mạng SAN gồm hệ thống tủ đĩa (Storage) và hệ thống
chuyển mạch (San Switch), một trong những công nghệ mạng mà không phải công ty chứng
khoán nào cũng có thể thực hiện được vì những chi phí cũng như những cấu hình phức tạp.
Hệ thống SAN với những kết nối chuyển mạch dùng cáp quang tốc độ 4GB cho phép truy
xuất dữ liệu nhanh và an toàn.
Toàn bộ hệ thống dữ liệu dùng cho mọi hoạt động của công ty được sử dụng nhiều loại cơ sở
dữ liệu khác nhau như SQL và Oracle được sao lưu thường xuyên với một lịch trình tự động
và được lưu trữ bằng băng từ.
Để đảm bảo an toàn nguồn điện cho toàn bộ hệ thống mạng bao gồm Switch, router, firewall
và các máy chủ, SMES đã đầu tư một hệ thống UPS công suất lớn có khả năng duy trì hoạt
động tạm thời của toàn bộ hệ thống mạng phòng khi bị mất điện đột ngột. Ngoài ra SMES đã
đầu tư một Data Center với diện tích hơn 40 m2 mang đầy đủ những tiêu chuẩn hiện đại với
hệ thống điều hòa làm mát chính xác, hệ thống tĩnh điện, hệ thống tủ Rack đảm bảo an toàn
cho máy Server cũng như thiết bị mạng hoạt động luôn luôn ổn định 24/7.
Phần mềm nghiệp vụ
SMES hiện đang trong quá trình đưa vào sử dụng phần mềm chứng khoán lõi của Tập đoàn
TongYang – Hàn Quốc (S-Boss; S-Pro; S-web), với những tính năng vượt trội so với các phần
mềm chứng khoán hiện có ở Việt Nam. Đây là phần mềm hạt nhân cho mọi hoạt động quản lý
và tác nghiệp của SMES, tuân thủ mọi quy định của pháp luật và quy trình nghiệp vụ của
công ty chứng khoán. Phần mềm lõi chứng khoán của SMES được xây dựng và phát triển trên
nền tảng công nghệ và ngôn ngữ lập trình mới nhất, với nhiều tính năng không những đáp ứng
tốt mọi yêu cầu cơ bản mà còn đem lại cho khách hàng và người sử dụng nhiều tiện ích mới
chưa hề có trên TTCK Việt Nam. Sau khi hoàn thiện, phần mềm lõi có đầy đủ tính năng của
một phần mềm hiện đại, có khả năng kết nối đồng thời trực tiếp với nhiều Trung tâm/Sở giao
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dịch chứng khoán. Phần mềm lõi chứng khoán của SMES có khả năng hoạt động liên tục, tập
trung hóa dữ liệu, tốc độ xử lý cao, khả năng mở rộng và kết nối linh hoạt với các phần mềm
khác. Bên cạnh phần mềm chứng khoán lõi, SMES còn tự nghiên cứu và phát triển nhiều
phần mềm ứng dụng phục vụ khách hàng qua Internet như: Website cung cấp thông tin chứng
khoán, bảng điện tử Infoshow phục vụ cập nhật trực tuyến giá chứng khoán, hệ thống SMS
gửi tin nhắn thông báo thông tin đến nhà đầu tư. SMES luôn coi trọng và xác định CNTT là
nền tảng để phát triển bền vững lâu dài.
5.5. Hoạt động Marketing
Cùng với các định hướng kinh doanh mới và những nỗ lực phát triển các hoạt động kinh
doanh, việc định vị, quảng bá hình ảnh của công ty sẽ được triển khai.
-

Nhận dạng, quảng bá hình ảnh logo - slogan và các ấn phẩm của SMES đến với công
chúng đầu tư.

-

Thiết kế lại, biên tập và cung cấp Bản tin Chứng khoán Tiếng Việt và Tiếng Anh để
cung cấp hàng ngày cho khách.

-

Website (Tiếng Việt- Anh - Hàn- Nhật): Đưa ra công chúng đầu tư các thông tin từ sản
phẩm của Bộ phận phân tích đầu tư, tư vấn tài chính và môi giới.

-

Thiết kế cuốn giới thiệu về công ty (brochure tiếng Anh – Việt) và các tài liệu tiếp thị
khác (Sổ tay; huy hiệu, cẩm nang hướng dẫn đầu tư) để đưa các dịch vụ giao dịch của
bộ phận môi giới tới công chúng đầu tư (thẻ giao dịch, giao dịch qua kiosk, mở tài
khoản và giao dịch qua internet…).

-

Thực hiện kế hoạch PR một cách có hệ thống, đảm bảo sự nhận dạng thương hiệu trong
công chúng. Thường xuyên viết bài và đăng tin lên các báo và quảng cáo trên các ấn
phẩm truyền thông, truyền hình (Bản tin tài chính trên VTV1, Thời sự, phóng sự, Báo
DN& HN, Thời báo Kinh tế, Thời báo Kinh tế Sài gòn, Tạp chí Chứng khoán, Vietnam
News….). Thông tin đưa lên các phương tiện này chủ yếu là sản phẩm phát sinh của
nghiệp vụ phân tích – đầu tư.

-

Quảng bá mạnh mẽ cho các hoạt động và các sự kiện của công ty.

Hoạt động Marketing của SMES thực hiện:
Quảng bá và xây dựng thương hiệu
Trong bối cảnh số lượng các công ty chứng khoán ngày một gia tăng, thị phần ngày càng bị
chia nhỏ và sự cạnh tranh càng trở nên khốc liệt, SMES luôn cố gắng tạo cho mình một phong
cách, một hình ảnh riêng dễ đi vào nhận thức của khách hàng. Xác định rõ mục tiêu đó, trong
thời gian vừa qua, Công ty đã triển khai nhiều hoạt động trong chiến lược quảng bá và xây
dựng thương hiệu. Trong đó, biểu tượng logo, phương châm hoạt động của Công ty được
quan tâm và chú trọng đầu tư.
Cùng với việc xây dựng hình ảnh SMES ra công chúng, Công ty còn tập trung xây dựng văn
hóa và thương hiệu doanh nghiệp ngay trong nội bộ Công ty nhằm hình thành một văn hóa
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làm việc tích cực để phát huy thế mạnh của tập thể, tăng cường nội lực và sức mạnh của Công
ty.
Các hoạt động quảng cáo và khuyến mại
Kể từ những ngày đầu thành lập, SMES luôn hiểu rõ được tầm quan trọng của phương thức
quảng cáo cũng như những chính sách khuyến mại trong việc quảng bá thương hiệu tới công
chúng và các nhà đầu tư trên thị trường. Trong thời gian qua, SMES cũng triển khai nhiều
hoạt động quảng cáo, khuyến mại trong chiến lược Marketing của Công ty bao gồm:
Thực hiện các chiến lược quảng cáo giới thiệu sản phẩm dịch vụ, quảng bá hình ảnh và hoạt
động của Công ty thông qua hình thức công bố và đăng tải thông tin có liên quan trên báo chí,
truyền thông, truyền hình, tổ chức sự kiện.
Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với báo chí, giới truyền thông thông qua việc hợp
tác thực hiện các chương trình Truyền hình và chuyên mục Báo chí liên quan đến Thị trường
chứng khoán.
Tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ, cải tiến các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho
khách hàng như: dịch vụ cầm cố, ứng trước tiền bán chứng khoán, xây dựng bản tin SMES
hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng, nâng cấp và hoàn thiện Website của Công ty với nội
dung phong phú và kịp thời, khả năng truy cập nhanh và hiệu quả.
Công tác phát triển sản phẩm
Với sự biến động nhanh về môi trường kinh doanh và sự gia tăng cạnh tranh trong ngành,
SMES đã định hướng tiếp cận với công nghệ mới, thị trường mới và phát triển các sản phẩm
sáng tạo mới để đáp ứng nhu cầu sử dụng tiện tích và hiệu quả cho khách hàng. Cùng với việc
cải tiến dịch vụ đã triển khai như: phương thức giao dịch trực tiếp và gián tiếp, dịch vụ ứng
trước tiền bán chứng khoán, tư vấn doanh nghiệp, Trading Online, tra cứu tài khoản và kết
quả giao dịch qua Website, các dịch vụ: dịch vụ giao dịch qua SMS, tư vấn đầu tư, phân tích
thị trường,... sẽ được SMES triển khai nhanh trong thời gian tới.
Chiến lược về giá thành sản phẩm
Để có thể cạnh tranh trên thị trường, Công ty luôn xây dựng một chính sách phí khác biệt dựa
trên ưu thế về của Công ty và chất lượng của các sản phẩm dịch vụ. Đối với hoạt động môi
giới chứng khoán, SMES chủ trương xây dựng một biểu phí dịch vụ linh hoạt và cạnh tranh.
Trong giai đoạn hiện nay biểu phí giao dịch của Công ty được xây dựng theo mức giao dịch
của khách hàng và theo phương pháp luỹ thoái với mức phí trung bình 0,25% trên tổng giá trị
giao dịch.
Đối với hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp, mức phí được xây dựng dựa trên độ phức
tạp của hồ sơ, yêu cầu tư vấn từ phía khách hàng cũng như các yếu tố khác có liên quan.
Thị trường và chiến lược khách hàng
Tình hình nghiên cứu và phát triển thị trường
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Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh kết hợp đồng thời với việc nghiên cứu, sáng tạo và phát triển
các sản phẩm dịch vụ mới. Để nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và sản phẩm cạnh tranh, Công ty
tiến hành thăm dò nhu cầu sử dụng dịch vụ của các nhà đầu tư thông qua nhiều phương thức
khác nhau, bao gồm phát phiếu thăm dò ý kiến trực tiếp tại sàn giao dịch, xây dựng hòm thư
góp ý giữa khách hàng..., thu thập và điều tra các sản phẩm dịch vụ của đối thủ cạnh tranh.
Chiến lược khách hàng
Hoạt động trong môi trường khá năng động nhưng sức cạnh tranh về thị phần trên thị trường
chứng khoán ngày càng mạnh mẽ và khốc liệt. Vì vậy ngay từ những ngày đầu thành lập, định
hướng của SMES luôn đặt khách hàng ở vị trí trung tâm. Chiến lược khách hàng của SMES
tập trung vào các yếu tố sau:
-

Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng;

-

Xác định và tiếp cận nhóm khách hàng mục tiêu;

-

Tiêu chuẩn hóa hệ thống thông tin khách hàng, hình thành ngân hàng dữ liệu khách
hàng;

-

Tạo dựng niềm tin và sự ủng hộ của khách hàng;

-

Tạo dựng mối quan hệ hợp tác bền vững với khách hàng.

-

Đối với nhóm khách hàng hiện tại, SMES thường xuyên quan tâm tới nhu cầu của
khách hàng nhằm đạt được mục đích là duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, nhận
được sự ủng hộ và niềm tin nơi khách hàng.
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5.6. Các hợp đồng lớn đã và đang thực hiện.
Trong thời gian vừa qua, SMES đã thực hiện dịch tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp hoạt
động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, phân bố rộng rãi tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.
Hồ Chí Minh.
STT
I

Tên doanh nghiệp

Doanh nghiệp thực hiện tư vấn CPH và tư vấn bán đấu giá

1
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh
doanh vốn Nhà nước (SCIC)
2

Nội dung thực hiện

CTCP Vận tải và Dịch vụ Điện
lực (POTRACO)

- Tư vấn bán đấu giá phần vốn Nhà nước tại các
doanh nghiệp (SMES thực hiện hoàn thiện hồ
sơ và tổ chức bán đấu giá phần vốn Nhà nước
tại 25 doanh nghiệp).
- Tư vấn cổ phần hóa
- Tư vấn tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phần
riêng lẻ, tư vấn tìm đối tác chiến lược;

II

Doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ tư vấn khác

3

Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà
Nội (SHB)

- Tư vấn niêm yết chứng khoán tại TTGD CK
Hà Nội

4

Công ty Cổ phần Tràng An

- Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển;
- Tư vấn phát hành cổ phần ra công chúng và
quản lý sổ cổ đông.

5

CTCP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội

- Tư vấn đăng ký công ty đại chúng và xây dựng
chiến lược phát triển

6

CTCP Dự án công nghệ Nhật
Hải (OIC)

- Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển;

7

CTCP Thiết bị Thực phẩm
(FSEC)

- Tư vấn phát hành cổ phần ra công chúng;

CTCP Chế tạo máy Dzĩ An

- Tư vấn phát hành riêng lẻ;

8

- Tư vấn phát hành cổ phiếu thưởng;
- Tư vấn niêm yết trên TTGDCK Hà Nội.

9

CTCP Dược Đồng Nai

- Tư vấn phát hành chứng khoán ra công chúng.

10

CTCP Thống Nhất

- Quản lý sổ cổ đông và chi trả cổ tức.

11

CTCP XNK và Hợp tác Đầu tư
VILEXIM

- Tư vấn phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn
điều lệ.

CTCP Sản xuất Kinh doanh
XNK Prosimex

- Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, quản trị tài
chính;

12

- Tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ.
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13

14

CTCP Phát triển Nguồn lực Hoa
Anh Đào

- Tư vấn thu xếp vốn đầu tư dự án với tổng mức
đầu tư 60 tỷ đồng, đã thực hiện thành công huy
động vốn vay ngân hàng đầu tư giai đoạn 1 là
20 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Xi măng Nam
Đông Việt Song Long

- Tư vấn thu xếp vốn đầu tư dự án với tổng mức
đầu tư 3.624 tỷ đồng, nhu cầu vốn vay ngân
hàng 1.595 tỷ đồng đang trong giai đoạn hoàn
thiện hồ sơ.
Nguồn: Công ty CP Chứng khoán SME

6.

Kết quả hoạt động kinh doanh

6.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2007, 2008
Đơn vị tính: VND
STT

Nội dung

%

2007

2008

353.560.028.703

335.118.150.194

-5,22%

21.566.642.720

28.533.987.873

32,31%

4.415.256.198

36.026.403.557

715,95%

tăng giảm

1

Tổng tài sản

2

Doanh thu thuần về hoạt động
kinh doanh

3

Chi phí hoạt động kinh doanh

4

Lợi nhuận gộp của hoạt động
kinh doanh

17.151.377.522

(7.492.415.684)

-143,68%

5

Chi phí quản lý doanh nghiệp

10.049.603.819

14.428.964.722

43,58%

6

Lợi nhuận thuần từ hoạt động
kinh doanh

7.101.782.703 (21.921.380.406)

-408,67%

7

Thu nhập khác

8

Chi phí khác

9

Lợi nhuận khác

10

Tổng lợi nhuận kế toán trước
thuế

11

Chi phí thuế TNDN hiện hành

-

-

12

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

-

-

13

Lợi nhuận sau thuế

14

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

2.105.718

12.589.573

-

-

2.105.718

12.589.573

497,88%

7.103.879.421 (21.908.790.833)

-408,67%

7.103.879.421 (21.908.790.833)
1.393

497,88%

-408,67%

(1.697)

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2007, 2008
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Do ảnh hưởng suy thoái của nền kinh tế năm 2008 và do điều kiện thị trường không thuận lợi,
việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2008 không đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ
đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2008.
Những tác động xấu của nền kinh tế đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty,
doanh thu từ hoạt động kinh doanh của công ty không tăng mạnh trong khi Chi phí hoạt động
kinh doanh của công ty tăng: hơn 36 tỷ đồng, tăng gấp hơn 8 lần so với năm 2007 chủ yếu là
do chi phí trả lãi vay 13.6 tỷ, chi phí quản lý của công ty cũng tăng từ 10 tỷ năm 2007 lên
14,4 tỷ đồng năm 2008, hoạt động kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn do thị phần và
khách hàng của công ty còn nhỏ (cho đến thời điểm hiện tại, SMES có khoảng 3.000 tài
khoản). Với chi phí hoạt động tăng cao trong khi doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng
khoán tăng không đáng kể, đo đó, kết quả kinh doanh năm 2008 của SMES bị lỗ với số tiền
khoảng 21,9 tỷ đồng.
6.2. Nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty trong năm 2008
Sự biến động của nền kinh tế và của các ngành liên quan
Năm 2008 là một năm biến động với sự khủng hoảng và suy thoái kinh tế diễn ra trên phạm vi
toàn cầu, bắt đầu từ thị trường tài chính với sự sụp đổ của các định chế tài chính, ngân hàng,
bảo hiểm lớn và cho tới nay là sự lung lay của các công ty sản xuất lớn ở các quốc gia phát
triển.
Trong nước, chính sách điều chỉnh của các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là những chính
sách của Ngân hàng Nhà nước đối với hệ thống Ngân hàng thương mại đã ảnh hưởng đến
hoạt động chung của cả nền kinh tế nói chung và của lĩnh vực kinh doanh chứng khoán nói
riêng: tăng lãi suất cơ bản lên 8,75%/năm (1/2/2008); 12%/năm (19/5/2008) và lên 14%/năm
(11/6/2008), kéo theo sự tăng lãi suất huy động của các ngân hàng lên mức 18-19%/năm,
thậm chí có ngân hàng tăng đến trên 20%. Tình trạng này đã ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả
các ngành sản xuất, kinh doanh trong nước trong đó có các công ty chứng khoán:
Các ngành sản xuất kinh doanh sản phẩm, cung cấp dịch vụ: khó khăn trong tiếp cận nguồn
vốn của các tổ chức tín dụng, hoạt động kinh doanh trở nên rủi ro hơn do chi phí đầu vào, chi
phí vốn tăng, do đó các doanh nghiệp có xu hướng giảm quy mô hoặc tạm ngừng hoạt động.
Thị trường bất động sản: thị trường bất động sản năm 2008 suy giảm do các chủ đầu tư không
tiếp cận được nguồn vốn để tiếp tục thực hiện các dự án phát triển bất động sản, nhà đầu tư
tiếp cận nguồn vốn ngân hàng khó khăn. Hơn nữa với chi phí vốn cao, giá nguyên vật liệu đầu
vào cao (sắt thép, xi măng, gạch,…) đẩy giá thành bất động sản tăng cao, nhu cầu về bất động
sản giảm.
Lĩnh vực kinh doanh tài chính, ngân hàng, bảo hiểm: chi phí vốn cao (lãi suất tăng) do vậy,
việc cho vay hoặc giải ngân nguồn vốn vào các ngành nghề đầu tư được tính toán một cách
chặt chẽ nhằm đảm bảo tính khả thi và an toàn vốn.
Sự suy giảm của kinh tế thế giới và các ngành kinh tế trong nước đã ảnh hưởng tới các hoạt
động đầu tư tài chính, tư vấn tài chính của các công ty chứng khoán. Do tài sản tài chính giảm
giá dẫn đến giá trị danh mục tự doanh của các CTCK giảm, khiến các CTCK phải thực hiện
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trích lập dự phòng lớn. Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng lớn do một
số hợp đồng tư vấn tìm đối tác chiến lược, phát hành bị dừng lại.
Sự phát triển và biến động của TTCK Việt Nam
Năm 2006 là năm phát triển mạnh nhất của TTCK Việt Nam trong 08 năm lịch sử hoạt động.
Tuy nhiên, TTCK Việt Nam năm 2008 đã suy giảm đáng kể với giá trị giao dịch và quy mô
vốn thị trường giảm khoảng 70% so với đầu năm 2007.
Nguồn vốn đầu tư trên thị trường chứng khoán dịch chuyển sang ngân hàng dẫn đến việc suy
giảm nguồn vốn cho hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán. VN INDEX đã giảm từ
921 điểm (2/1/2008) xuống 315 điểm (31/12/2008), Ha INDEX giảm từ 322 điểm (2/1/2008)
xuống còn 105 điểm (31/12/2008).
TTCK Việt Nam kết thúc năm 2008 đã ghi nhận một giai đoạn trầm lắng của cả thị trường
giao dịch chính thức và phi chính thức. Sự suy giảm của thị trường không những gây ảnh
hưởng đến hoạt động giao dịch của các nhà đầu tư mà còn gây tác động đến hoạt động của các
công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các chủ thể khác tham gia trên thị trường. Giá trị
giao dịch giảm mạnh dẫn đến doanh thu từ hoạt động môi giới giảm, danh mục đầu tư của
hoạt động tự doanh giảm giá trị do giá cổ phiếu sụt giảm.
Năm 2009, nền kinh tế dần hồi phục với các chính sách hỗ trợ từ phía chính phủ, kết hợp với
sự hỗ trợ về nguồn vốn tín dụng cho các ngành, lĩnh vực kinh doanh từ hệ thống Ngân hàng
Thương mại đã ngăn chặn đà suy giảm của nền kinh tế và của thị trường tài chính.
Sự suy giảm của TTCK mà thể hiện bằng doanh số giao dịch giảm ảnh hưởng đến doanh thu
hoạt động môi giới, hoạt động vấn phát hành, niêm yết cũng gặp khó khăn.
Mức độ cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán
Giai đoạn cuối năm 2006 và đầu năm 2007, TTCK Việt Nam chứng kiến sự ra đời và đi vào
hoạt động của hàng loạt các công ty chứng khoán. Nếu tính đến cuối năm 2006, toàn thị
trường chỉ có 22 công ty chính thức đi vào hoạt động thì đến cuối tháng 12/2007, tổng số
công ty đã hoạt động lên đến 69. Và đến nay, số lượng công ty chứng khoán được cấp giấy
phép hoạt động là 102 công ty (số liệu thống kê ssc.gov.vn). Trong khi đó, các công ty chứng
khoán được thành lập từ thời kỳ đầu của TTCK vẫn chiếm lĩnh thị phần chủ yếu ở hầu hết các
dịch vụ. Do vậy, cuộc chiến giành thị phần trong mọi lĩnh vực hoạt động giữa các công ty
chứng khoán, đặc biệt là các công ty chứng khoán mới thành lập trong giai đoạn sau ngày
càng trở nên gay gắt. Mức độ cạnh tranh cao dẫn đến tỷ suất lợi nhuận có xu hướng thấp hơn
nhất là đối với các hoạt động truyền thống như môi giới chứng khoán, tư vấn tài chính.
Sự cạnh tranh khốc liệt đã đòi hỏi SMES phải nỗ lực không ngừng để tạo dựng chỗ đứng trên
thị trường. Tăng quy mô vốn hoạt động (từ 51 tỷ lên 150 tỷ), mở rộng thị trường (thành lập
đại lý nhận lệnh, phòng giao dịch), nâng cấp đầu tư hệ thống công nghệ, cơ sở vật chất và hạ
tầng của công ty nhằm đáp ứng tối ưu nhu cầu của nhà đầu tư và cung cấp các sản phẩm, dịch
vụ chứng khoán tốt nhất.
Sự thay đổi quy định của pháp luật
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Năm 2007, sự ra đời của một loạt các văn bản pháp lý liên quan tạo nên bước chuyển mới trên
thị trường chứng khoán và ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của các chủ thể tham gia trên
TTCK: Luật Chứng khoán; Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ (quy
định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán); Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC
ngày 24/04/2007 của Bộ Tài chính (ban hành về Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng
khoán); Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 11/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ (chuyển
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thành Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM) và
các văn bản luật khác. Việc ban hành và dần kiện toàn các văn bản luật liên quan trong năm
2008 đã từng bước góp phần xây dựng hành lang pháp lý cho các hoạt động trong lĩnh vực
chứng khoán.
Cũng như mọi chủ thể tham gia vào TTCK, các hoạt động kinh doanh của SMES được chuẩn
hóa theo các quy chế và luật lệ hiện hành, tạo điều kiện cho chất lượng dịch vụ ngày càng
được nâng cao. Tuy nhiên, với yêu cầu tăng vốn điều lệ trong bối cảnh khó khăn của TTCK
năm 2008, cũng như một số công ty chứng khoán khác, SMES cũng đã thực hiện giảm bớt
nghiệp vụ (Bảo lãnh phát hành).
Ưu đãi về thuế
Một thuận lợi đáng kể của SMES trong thời gian hoạt động vừa qua là những ưu đãi về thuế.
Theo Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 và Thông tư số 72/2006/TTBTC ngày
10/08/2006 của Bộ Tài Chính, Công ty được miễn thuế trong 02 năm kể từ khi có thu nhập
chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 03 năm tiếp theo. Trong thời hạn 10 năm kể từ
khi thành lập, Công ty được áp dụng mức thuế TNDN là 20%. SMES bắt đầu đi vào hoạt
động và có lãi từ năm 2007. Vì vậy, trong năm tài chính 2007 và 2008 Công ty không phải
nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì vậy, ưu đãi về thuế đang được đánh giá như một lợi thế
của SMES so với các công ty chứng khoán mới thành lập khác.
7.

Vị thế của công ty trong cùng ngành

7.1. Phân tích SWOP cho SMES
ĐIỂM MẠNH

ĐIỂM YẾU

- Công ty đã tập trung được nguồn nhân - SMES thuộc thế hệ các công ty chứng khoán

lực chất lượng cao nhằm tạo giá trị gia
mới ra đời từ cuối năm 2006.
tăng bền vững cho bản thân công ty và - Chưa tạo lập được hệ thống đối tác là các
khách hàng.
công ty có tên tuổi trên thị trường tài chính
- Có kinh nghiệm trong hoạt động và
trong nước và quốc tế.
quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chức - Chưa có mạng lưới nhà đầu tư tổ chức, cá
năng, doanh nghiệp trong nhiều lĩnh
nhân rộng lớn.
vực chủ chốt của nền kinh tế.
- Là một công ty độc lập không có sự hậu
- Cơ chế làm việc năng động, thích nghi
thuẫn của các ngân hàng mẹ hay tổ chức tài
nhanh với các thay đổi của môi trường
chính mẹ như một số công ty chứng khoán
kinh doanh và đòi hỏi của khách hàng.
khác.
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- Hệ thống công nghệ hiện đại đáp ứng - Khó khăn trong việc tuyển dụng và đào tạo

tối ưu nhu cầu của khách hàng về phân
nguồn nhân lực đáp ứng tốc độ phát triển
tích và đầu tư chứng khoán (S-Pro; Snhanh của SME và thị trường.
Boss; S-Web)
- Gặp trở ngại trong việc hoạch định chiến
lược phát triển công nghệ thông tin do hệ
thống của cả TTCK Việt Nam chưa ổn định.
CƠ HỘI

THÁCH THỨC

- Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng ở - Kinh tế thế giới đang trong giai đoạn suy

-

-

-

-

mức khá cao. Do vậy, nhu cầu huy
thoái, giá cả vật tư chiến lược tăng cao.
động vốn cho nền kinh tế qua TTCK - Môi trường kinh tế vĩ mô Việt Nam chưa
ngày một tăng. Nhiều công ty thuộc
thật ổn định.
khu vực tư nhân đã phát triển đến mức
độ nhất định đòi hỏi phải phát hành - Quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam
còn nhỏ. Thị trường còn thiếu các công cụ
chứng khoán cho những nhà đầu tư bên
tài chính phái sinh (chưa có các quyền chọn,
ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư nước
giao dịch bảo chứng…) làm các hoạt động
ngoài.
kinh doanh của công ty chưa phát huy được
Thị trường chứng khoán dù có những
hết khả năng.
bất ổn tạm thời nhưng đang phát triển
theo xu hướng quốc tế và dần dần trở - Thị trường chứng khoán phát triển quá
nhanh trong thời gian ngắn nên sẽ dễ có
thành kênh huy động vốn hiệu quả đối
những biến động bất thường do chịu ảnh
với nhiều doanh nghiệp.
hưởng bởi nhiều yếu tố.
Chương trình cổ phần hóa tại các doanh
nghiệp nhà nước, bán đấu giá cổ phần - Số lượng công ty chứng khoán tương đối
nhiều so với quy mô của thị trường dẫn tới
do Nhà nước quản lý đang được Chính
cạnh tranh tương đối gay gắt đặc biệt trong
phủ thúc đẩy nhanh.
các nghiệp vụ môi giới và tư vấn tài chính
Thị trường cho các dịch vụ của công ty
doanh nghiệp.
chứng khoán, ngân hàng là thị trường
- Mức độ gia tăng đầu tư về công nghệ và
có tốc độ tăng trưởng cao.
chính sách thu hút về nhân sự của các công
Nhận thức tích cực của thị trường về
ty chứng khoán thành lập sau 1/1/2007.
vai trò của các định chế tài chính trong
- Hiểu biết của doanh nghiệp và nhà đầu tư về
TTCK.
các dịch vụ và sản phẩm tài chính, đầu tư
còn nhiều hạn chế, dấn tới tăng chi phí triển
khai dịch vụ.
- Lòng tin của nhà đầu tư đối với TTCK Việt

Nam chưa cao.
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7.2. Vị thế của SMES trong ngành
Quy mô vốn
Thành lập ngày 26/12/2006, SMES với mức vốn điều lệ 51 tỷ đồng. Ngày 19/3/2008, SMES
chính thức tăng vốn điều lệ của công ty từ 51 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng theo Quyết định của
UBCKNN số 115/QĐ-UBCK.
STT

Ngày

Vốn điều lệ

Văn bản pháp lý quy định

1

26/12/2006

51 tỷ đồng

Quyết định của UBCKNN số 35/UBCKGPHĐKD

2

19/03/2008

150 tỷ đồng

Quyết định của UBCKNN số 115/QĐ-UBCK

So sánh một số chỉ tiêu năm 2008 của SMES so với các Công ty Chứng khoán khác cùng
ngành đang niêm yết trên SGDCK TP. Hồ Chí Minh và TTGDCK Hà Nội.

STT

Công ty

Tổng tài
sản (triệu
đồng)

Doanh thu Lợi nhuận
Lợi nhuận
Vốn điều thuần từ trước thuế
sau thuế
lệ (triệu hoạt động
(triệu
(triệu
đồng)
KD (triệu
đồng)
đồng)
đồng)

1

CTCP Chứng khoán
Sài Gòn

9.361.634

1.366.666

1.136.591

277.819

250.516

2

CTCP Chứng khoán
Kim Long

912.707

503.631

276.811

(347.442)

(347.442)

3

CTCP Chứng khoán
Bảo Việt

1.438.512

451.000

162.841

(451.708)

(451.708)

4

CTCP chứng khoán Hồ
1.479.209
Chí Minh

349.634

132.373

23.543

23.543

5

CTCP Chứng khoán
Hải Phòng

526.958

239.398

56.199

(119.801)

(119.801)

6

CTCP Chứng khoán
SME

335.118

150.000

28.533

(21.908)

(21.908)

Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài chính các công ty
Cơ sở vật chất, mặt bằng kinh doanh
Từ tháng 5/2007, trụ sở của Công ty được đặt tại Tòa nhà VINAPLAST - TAITAM - địa chỉ
tại 39A, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội với 2 tầng nhà (tầng 3,4), diện tích khoảng 1600
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m2, diện tích mặt sàn mỗi tầng 800 m2. Với thiết kế theo kiến trúc hiện đại, hệ thống hạ tầng
công nghệ tiên tiến, trụ sở của SMES hoàn toàn đáp ứng yêu cầu về môi trường làm việc
chuyên nghiệp cho toàn thể nhân viên cũng như nhu cầu giao dịch của các nhà đầu tư.
Nhân lực
Ngay từ khi thành lập, SMES đã chọn một lối đi riêng, tập trung vào những vấn đề có tính
hướng nội trước khi khuếch trương và mở rộng. Chính vì vậy, sức mạnh nổi bật của SMES là
đã tập hợp được bộ khung lãnh đạo gồm nhiều chuyên gia tài chính có tầm nhìn chiến lược
cùng với đội ngũ chuyên viên, nhân viên nghiệp vụ có chuyên môn vững vàng, năng động và
chuyên nghiệp. Theo đó, SMES đã thiết lập được một mạng lưới các mối quan hệ hợp tác sâu
rộng với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh
các mảng dịch vụ và nghiệp vụ của Công ty.
Thị phần nghiệp vụ
Được cấp phép hoạt động vào cuối năm 2006 và chính thức hoạt động vào tháng 8/2007
nhưng SMES đã từng bước khẳng định được vị thế, thương hiệu trên thị trường thông qua quy
mô và hiệu quả hoạt động. Về hoạt động Môi giới - Giao dịch, SMES đã xây dựng được niềm
tin với khách hàng, thể hiện sự tăng trưởng qua số lượng tài khoản và giá trị giao dịch. Về
hoạt động Tư vấn tài chính doanh nghiệp, đã có những phát triển đáng kể so với thời gian đầu
thành lập cả về đội ngũ chuyên viên, cơ sở khách hàng và giá trị hợp đồng. Phong cách làm
việc cẩn trọng cùng với các mối quan hệ sâu rộng đã tạo cho SMES sự tín nhiệm cao từ phía
khách hàng. Tính đến hết tháng 12/2008, SMES đã và đang thực hiện 02 hợp đồng tư vấn
niêm yết, Thực hiện tư vấn chào bán cổ phần riêng lẻ, chào bán cổ phần ra công chúng, tư vấn
quản trị tài chính, cơ cấu quản trị công ty, thực hiện cổ phần hóa và giới thiệu đối tác chiến
lược với tổng số lượng công ty thực hiện trên 20 công ty. Thực hiện bán đấu giá cổ phần phần
vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp với tổng số lượng đã và đang thực hiện là 25 công ty và
nhiều hợp đồng tư vấn khác đang trong quá trình thực hiện.
Trong quá trình hoạt động của mình, SMES đang từng bước xác lập một vị thế riêng trên con
đường phát triển của TTCK Việt Nam. Tuy không khuếch trương nhưng sức mạnh của SMES
được minh chứng bằng hành động và kết quả cụ thể, xứng đáng là sự lựa chọn tin cậy của
khách hàng trong các mảng dịch vụ hoạt động.
Hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin.
Ngày 30/10/2007, SMES đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty Tong Yang
Systems (Hàn Quốc). Với bản thỏa thuận hợp tác này, Tong Yang Systems (TYS) sẽ cung cấp
cho SMES các giải pháp tổng thể về công nghệ mà TYS đang sử dụng cho các công ty con
trong các lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán. TYS sẽ cung cấp cho SMES một hệ thống xử
lý giao dịch chứng khoán lên tới 4,5 triệu giao dịch mỗi ngày với các phương thức giao dịch
lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam.
Với hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm giao dịch được đầu tư, SMES sẽ cung
cấp cho khách hàng khả năng quản lý liên thông tài khoản ngân hàng với tài khoản giao dịch
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chứng khoán của SMES, giúp nhà đầu tư có thể mở rất nhiều tài khoản tiền tại nhiều ngân
hàng khác nhau và sử dụng số tiền đó để giao dịch chứng khoán qua SMES.
Tiện ích khi sử dụng phần mềm giao dịch của SMES:
-

Nhà đầu tư có thể trực tiếp đặt lệnh Mua/Bán/Hủy/Sửa; Lệnh được truyền thẳng vào
sàn; Nhà đầu tư hoàn toàn xử lý và kiểm soát được trạng thái lệnh

-

Bảng giá trực tuyến có tốc độ cập nhật Realtime so với bảng giá tại HOSE và HASTC

-

Theo dõi diến biễn giá ngay trong phiên giao dịch; tra cứu sự biến động giá hàng ngày,
hàng kỳ; hiển thị giá mua/bán tốt nhất, giúp nhà đầu tư ra quyết định có lợi nhất.

-

Theo dõi trực tiếp khối lượng chứng khoán khớp lệnh theo thời gian trong phiên giao
dịch. Thống kê tức thời diễn biến giao dịch của các chứng khoán theo lựa chọn của nhà
đầu tư.

-

Theo dõi thông tin giao dịch trực tuyến, lịch sử giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài.

-

Hỗ trợ tối đa các công cụ phân tích đầu tư: 15 mô hình đồ thị kỹ thuật đa dạng và chức
năng lập trình cho phép nhà đầu tư tạo lập đồ thị phù hợp với chiến lược đầu tư riêng
của mình, thiết lập các cảnh báo đầu tư đối với từng mã chứng khoán theo khối lượng,
giá hay các tín hiệu phân tích kỹ thuật…, tự động cảnh báo tăng giảm giá ở các mức 5,
10, 15%, tạo lập và quản lý cùng lúc 100 danh mục quan tâm, mỗi danh mục tối đa 150
mã cổ phiếu, quản lý tài khoản thông minh, tra cứu số dư tiền, chứng khoán, giá trị giao
dịch, thống kê lãi lỗ… giúp nhà đầu tư quản lý tài khoản hiện tại cũng như tra cứu thông
tin tại bất cứ thời điểm nào trong quá khứ, tự động xác định lãi lỗ dự kiến ngay sau khi
khớp lệnh thành công.

Đánh giá triển vọng của ngành
Chỉ với lịch sử hơn 8 năm hoạt động, từ quy mô thị trường nhỏ bé, TTCK Việt Nam đã có
những bước tăng trưởng cao và trở thành lĩnh vực được quan tâm nhiều nhất về mặt kinh tế –
xã hội. Đặc biệt trong vòng 03 năm trở lại đây, TTCK Việt Nam đã có sự phát triển rất ấn
tượng.
Chỉ tiêu

31/12/2005

31/12/2006

31/12/2007

5/2009

Công ty niêm yết

41

193

251

363

Công ty chứng khoán

14

22

69

102

55.561

106.000

307.000

570.000

Số lượng tài khoản

Nguồn: SMES tổng hợp từ nhiều nguồn
Theo Quyết định số 128/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án
phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, mục tiêu đến
năm 2010 giá trị vốn hóa thị trường đạt 50% GDP và đến năm 2020 đạt 70% GDP.
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Chỉ tiêu
Mức vốn hóa TTCK
(% GDP)

2005

2006

2007

2008

1.2%

22.7%

43.7%

19%

Nguồn: SMES tổng hợp
Do sự suy giảm của TTCK trong năm 2008 nên cuối năm giá trị vốn hóa của TTCK giảm
xuống ~ 19%. Sự suy giảm nhất thời cho thấy tiềm năng phát triển của TTCK còn rất cao nhất
là khi nền kinh tế trong ngoài nước có dấu hiệu phục hồi.
Xét về trung và dài hạn, tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế nói chung và các công ty nói
riêng sẽ là yếu tố hỗ trợ tâm lý tốt cho nhà đầu tư. Với việc duy trì mức tăng trưởng kinh tế
cao trong những năm qua, niềm tin của nhà đầu tư về triển vọng phát triển của nền kinh tế
được củng cố.
Về phía các công ty trên TTCK, kết quả kinh doanh khả quan cùng với những đợt tăng vốn
lớn kết hợp với quản lý số vốn tăng thêm một cách hiệu quả sẽ giúp các doanh nghiệp mở
rộng sản xuất, tăng cường năng lực tài chính,… tạo tiền đề cho việc giữ vững và mở rộng thị
trường khi Việt Nam thực hiện cam kết mở cửa nền kinh tế sau khi gia nhập WTO.
Nguồn cung hàng hóa trên thị trường không ngừng tăng lên. Theo kế hoạch, cả nước còn
khoảng 70 Tổng công ty phải cổ phần hóa đến 2010. Trong đó, đáng chú là các doanh nghiệp
lớn thuộc các ngành kinh tế trọng điểm như tài chính, năng lượng, bưu chính viễn thông,...
Mặt khác, cầu cho TTCK vẫn được dự báo và kỳ vọng với sự gia tăng cao trong thời gian tới.
Bên cạnh sự tham gia ngày càng cao của các nhà đầu tư cá nhân, TTCK Việt Nam hiện đang
nhận được sự quan tâm đặc biệt của các tổ chức tài chính lớn trong khu vực và trên thế giới
như Aberdeen Asset Management, DBS Asset Management, Alliance Capital and European
Investors Inc, hay JP Morgan, Merrill Lynch, Citigroup,…. Sự hấp dẫn của các nhà đầu tư là
tổ chức nước ngoài được báo hiệu như là thời kỳ phát triển mới của TTCK Việt Nam.
Bên cạnh đó, nhiều biện pháp đã được các cơ quan quản lý Nhà nước đưa ra nhằm tạo cơ sở
pháp lý giúp thị trường phát triển ổn định, lành mạnh, an toàn như: Thông tư liên tịch về cơ
chế trao đổi thông tin và phối hợp kiểm soát các rủi ro trên TTCK và thị trường tiền tệ giữa
Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước; Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007 của
Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK. Thêm vào
đó, theo kế hoạch phát triển TTCK, thị trường chứng khoán có tổ chức sẽ được mở rộng đồng
thời thu hẹp thị trường tự do, qua đó từng bước nâng cao tính minh bạch của hoạt động thị
trường chứng khoán. Việc ban hành các văn bản này thể hiện quyết tâm lớn của Chính phủ
trong việc biến TTCK Việt Nam trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn xứng với tiềm năng cao,
thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước phục vụ cho hoạt động của nền kinh tế.
7.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của SMES với định hướng của
ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới
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Xây dựng và phát triển TTCK là một xu thế tất yếu của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Việt Nam cũng không thể tách rời xu thế đó. TTCK hình thành và phát triển sẽ có vai trò quan
trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
TTCK Việt Nam đang đứng trước những cơ hội để phát triển mạnh mẽ, và đi cùng với sự phát
triển đó là những cơ hội và thách thức cho các công ty chứng khoán. Với tầm nhìn chiến lược
và bề dày kinh nghiệm của ban lãnh đạo, SMES có thể nắm bắt được quy luật và những yêu
cầu tất yếu của thị trường để phát triển phù hợp đường lối phát triển, quy mô hoạt động, dịch
vụ sản phẩm và trình độ công nghệ.
Phù hợp về phương châm hoạt động
“Hợp tác & Chia sẻ” là tiêu chí hàng đầu được SMES đặt ra trong việc cung ứng dịch vụ,
sản phẩm cho khách hàng. Trong thời gian tới, TTCK Việt Nam được dự báo sẽ có sự phát
triển mạnh, đi sâu vào tiêu chí chất lượng, SMES cam kết trở thành người bạn đồng hành tin
cậy không chỉ đối với các doanh nghiệp Nhà nước trong giai đoạn then chốt của quá trình cổ
phần hóa, mà còn với các doanh nghiệp trong khu vực kinh tế tư nhân mà chủ yếu là các
doanh nghiệp nhỏ và vừa. SMES hợp tác chặt chẽ và chung sức cùng các doanh nghiệp trong
việc nâng cao năng lực quản trị, điều hành, giúp doanh nghiệp huy động vốn và mở rộng sản
xuất kinh doanh. Đây sẽ là động lực chính để thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các doanh
nghiệp Việt Nam đặc biệt là trong quá trình hội nhập, đổi mới kinh tế.. Với mục tiêu hai bên
cùng có lợi, cùng hợp tác đi đến sự thành công, cùng chia sẻ rủi ro trong hoạt động đầu tư,
SMES luôn cố gắng hài hòa lợi ích giữa Công ty và khách hàng cũng như giữa các đối tượng
khách hàng với nhau.
Phù hợp về quy mô hoạt động
Nhận thức được yêu cầu phát triển và cạnh tranh trong thời gian tới, SMES đã xây dựng kế
hoạch tăng cường tiềm lực tài chính và mở rộng mạng lưới hoạt động, đồng thời triển khai mở
rộng mạng lưới giao dịch tại một số tỷnh thành lớn trong cả nước.
Phù hợp về dịch vụ sản phẩm
Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, SMES hiện đang từng bước triển khai cung ứng các sản
phẩm dịch vụ có chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Cùng với việc triển khai dịch vụ giao dịch từ xa, giao dịch thông sàn, hoạt động nghiên cứu và
phân tích thị trường, phân tích ngành, phân tích doanh nghiệp đang được SMES nỗ lực đẩy
mạnh. Đặc biệt với xu thế phát triển theo chiều sâu của thị trường trong thời gian tới, định
hướng cung cấp các sản phẩm với chất lượng cao là hoàn toàn phù hợp.
Phù hợp về công nghệ
SMES đã xác định đầu tư và nâng cấp công nghệ là mấu chốt để hoàn thiện các giao dịch. Với
sự tăng trưởng về quy mô của TTCK Việt Nam, nhu cầu của nhà đầu tư được dự báo ngày
càng cao. Trên thực tế, phương thức giao dịch tại Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh cũng
như TTGDCK Hà Nội đang được lên lộ trình thay đổi cho phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận
lợi cho nhà đầu tư và quan trọng hơn là tận dụng ưu thế của công nghệ thông tin để đưa thị
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trường vận hành theo hướng hiện đại. Vì vậy, hệ thống công nghệ thông tin của SMES đã và
đang được đầu tư, triển khai một cách toàn diện và đồng bộ.
8.

Chính sách đối với người lao động

8.1. Tình hình nhân sự
Tổng sổ cán bộ, nhân viên của công ty đến thời điểm 31/3/2009 là 74 người (*), trong đó:
STT

TRÌNH ĐỘ

I

Phân loại theo trình độ

1

Trên đại học

2

Đại học

3

SỐ LƯỢNG

TỶ LỆ

8

10,81%

60

81,08%

Cao đẳng, Trung cấp, sơ cấp

2

2,70%

4

Học vấn 12/12

4

5,41%

II

Phân loại theo Hợp đồng lao động

1

Hợp đồng dài hạn

1

1,35%

2

Hợp đồng ngắn hạn (1 năm)

73

98,65%

3

Lao động thời vụ

0

0,00%

74

100%

Tổng

(*): Bao gồm nhân sự tại trụ sở chính, chi nhánh, các đại lý nhận lệnh.

8.2. Chính sách đối với người lao động
SMES mong muốn thúc đẩy một môi trường làm việc mang tính hợp tác, chuyên nghiệp,
trung thực. Các tiêu chí chủ yếu để tuyển chọn, sử dụng nhân sự là:
Tất cả các nhân viên sẽ được đối xử một cách công bằng và bình đẳng không phân biệt tuổi
tác, hay nền tảng học vấn… Nhân viên được đánh giá, đề bạt, phân công nhiệm vụ và đãi ngộ
dựa trên năng lực hiện tại, kỹ năng, tính hiệu quả và mức độ hoàn thành công việc của họ.
Tinh thần làm việc theo nhóm sẽ luôn luôn được đặt lên hàng đầu, không chấp nhận những cá
nhân đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của Công ty và các khách hàng.
Tìm kiếm những nhân viên có tinh thần doanh nhân, những người năng động, tôi luyện qua
thử thách, chấp nhận rủi ro và sẵn sàng đầu tư vào tương lai của Công ty.
Sự trung thực là hết sức quan trọng đối với hoạt động kinh doanh, trên cơ sở đó mới tạo dựng
lòng tin với khách hàng.
Nhân viên phải luôn hướng tới sự chuyên nghiệp trong công việc.
Tuyển dụng
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-

Quy trình tuyển dụng của SMES được xây dựng chặt chẽ và khoa học. Bên cạnh việc
đăng tải thông tin tuyển dụng rộng rãi trên các phương tiện báo chí, website, qua các
mối quan hệ, hợp tác kinh doanh. Nhờ vậy, SMES có nhiều cơ hội tiếp cận và thu hút
được đội ngũ nhân viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm.

-

Trong thời gian ngắn hạn, SMES tập trung tuyển dụng các ứng viên có kinh nghiệm có
khả năng đóng góp ngay vào hoạt động kinh doanh của Công ty.

-

Trong dài hạn, tuyển dụng sẽ cân bằng giữa các nhân viên có kinh nghiệm, những người
có thể đem lại các giá trị gia tăng cho đội ngũ nhân viên hiện tại, và các ứng viên có
thành tích xuất sắc mới tốt nghiệp với sự ưu tiên dành cho những người được đào tạo tốt
ở trong nước thông qua một chương trình tuyển dụng và đào tạo liên tục.

Đào tạo
Cùng với việc tuyển dụng và tạo động lực làm việc, đào tạo cũng hết sức quan trọng đối với sự
phát triển của một đội ngũ nhân sự mạnh và có chuyên môn cao. Hoạt động đào tạo được đặc
biệt coi trọng trong môi trường làm việc của SMES. Cùng với việc tạo điều kiện cho nhân viên
tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ (quản lý danh mục đầu tư, định giá bất động sản, tìm
hiểu TTCK các nước trong khu vực, IT,…), hình thức đào tạo theo công việc thực tế được đẩy
mạnh để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của từng phòng ban nhằm đáp ứng các kỹ năng:
-

Kỹ năng giao tiếp với khách hàng.

-

Kỹ năng thuyết trình.

-

Kỹ năng chăm sóc khách hàng.

-

Phương pháp phân tích và nhận định thị trường.

Kế hoạch đào tạo bao gồm bốn yếu tố sau:
−

Đào tạo trong công việc: Đào tạo ngay trong công việc với việc các nhân sự cao cấp
hướng dẫn và dìu dắt nhân viên cấp dưới và giúp thúc đẩy tinh thần làm việc theo nhóm
và một môi trường làm việc hợp tác.

−

Các khóa học thương mại và khoá học của UBCKNN: Công ty đã chi trả học phí cho
nhân viên tham dự các khóa học theo luật định để lấy giấy phép hành nghề chứng khoán
và một số khoá học thương mại về kỹ năng giao tiếp và chuyên môn có chọn lọc.

−

Nỗ lực học tập nội tại của nhân viên: nỗ lực tự đào tạo của các cá nhân bằng cách tự học
hoặc tự đăng ký vào các chương trình đào tạo chuyên môn như là Chứng chỉ CFA, xác
định giá sẽ được khuyến khích. Công ty sẽ tài trợ chi phí cho một số chương trình đào tạo
chuyên môn có chọn lọc và sau này sẽ đầu tư một thư viện chuyên môn để sử dụng nội
bộ.

−

Chương trình đạo tạo được thiết kế riêng: Trên cơ sở các yêu cầu trong công việc,
SMES sẽ thiết kế một chương trình đào tạo với sự hỗ trợ từ các mối quan hệ trong
ngành của SMES sẽ được dành cho các nhân viên. Các chương trình này sẽ mang tính
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bắt buộc cho mọi nhân viên khi làm việc tại SMES. Các chương trình này trực tiếp được
Ban Giám đốc trực tiếp giảng dạy và đào tạo sau giờ làm việc.
Chính sách đãi ngộ
Chính sách đãi ngộ được xây dựng nhằm thúc đẩy hai giá trị quan trọng của doanh nghiệp, đó
là tinh thần làm việc theo nhóm và tạo động lực cho đội ngũ nhân viên một cách thích đáng.
Chính sách đãi ngộ bao gồm:
-

Lương: Quy chế tiền lương được phê duyệt bởi HĐQT hoàn toàn phù hợp với Luật lao
động và được xây dựng trên cơ sở minh bạch, công bằng với mục tiêu khuyến khích
người lao động không ngừng nâng cao chất lượng và tinh thần trách nhiệm trong công
việc.
Thu nhập của người lao động = Lương cơ bản + Lương kinh doanh + phụ cấp

Trong đó:
•

Lương cơ bản được xác định dựa trên trình độ học vấn, chuyên ngành liên quan
tới chuyên môn và kinh nghiệm làm việc thực tế.

•

Lương kinh doanh được xác định dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh hàng
tháng của Công ty và sự phấn đấu của mỗi người lao động. Điều này được đánh
giá qua một số tiêu chí: Sự tuân thủ các quy định của Công ty, đạo đức nghề
nghiệp, trình độ chuyên môn, chất lượng công việc,…

•

Phụ cấp bao gồm phụ cấp ăn trưa, phụ cấp công tác, phụ cấp xăng xe, phụ cấp
điện thoại.

-

Thưởng: Trong một năm cụ thể mà công ty đạt được mức lợi nhuận hợp lý (có thể cân
đối với số kế hoạch), mức thưởng sẽ chiếm một phần đáng kể trong tổng thu nhập cả
năm của một nhân viên chuyên nghiệp. Cơ chế thưởng thực hiện theo Quy chế thưởng
theo doanh thu của Công ty.

-

Kỷ luật: Kỷ luật nghiêm minh là nhân tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả hoạt động của
bộ máy. Việc kỷ luật lao động thực hiện bằng vật chất gắn với trách nhiệm cụ thể.

-

ESOP: Chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động với mục tiêu gắn bó người
lao động với công ty. Chương trình ESOP sẽ được HĐQT và Đại hội cổ đông thông qua
phương án cùng với phương án phát hành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội
cổ đông.

9.

Chính sách cổ tức

-

SMES tiến hành chi trả cổ tức khi hoạt động kinh doanh có lãi. Căn cứ theo điều lệ của
Công ty, cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận sau thuế sau khi đã trích lập các
quỹ theo quy định, tỷ lệ cổ tức hàng năm do Hội đồng quản trị đề xuất và do Đại hội
đồng cổ đông quyết định.

-

Đầu năm 2008, sau 01 năm đi vào hoạt động, Đại hội đồng cổ đông SMES thường niên
năm 2008 đã thông qua phương án trích toàn bộ số lợi nhuận đạt được từ hoạt động kinh
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doanh bổ sung nguồn vốn kinh doanh nhằm gia tăng năng lực tài chính của công ty trên
thị trường.
-

Do tình hình biến đông của nền kinh tế và của thị trường chứng khoán năm 2008, hoạt
động kinh doanh của công ty năm 2008 gặp nhiều khó khăn, dự kiến, SMES không chi
trả cổ tức năm 2008.

10.

Tình hình hoạt động tài chính của SMES

10.1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản
Trích khấu hao TSCĐ
Theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính về việc ban hành
chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, Công ty thực hiện việc khấu hao
TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình theo phương pháp đường thẳng, áp dụng cho tất cả các tài
sản theo tỷ lệ được tính toán để phân bổ nguyên giá trong suốt thời gian sử dụng.
Loại tài sản

Năm sử dụng

Nhà cửa, vật kiến trúc

5-50

Máy móc thiết bị

5-15

Phương tiện vận tải

6-30

Vật dụng văn phòng

3-10

Tài sản cố định khác

4-25

Mức lương bình quân
Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động là 5.809.900 VND/tháng trong năm 2007
và 8.691.626 VND/tháng trong năm 2008. Nhìn chung, mức thu nhập của người lao động
trong Công ty ở mặt bằng chung so với các doanh nghiệp trong ngành và mang tính cạnh
tranh tương đối cao.
Thanh toán các khoản nợ đến hạn
Công ty thực hiện thanh toán tất cả các khoản nợ đúng thời hạn. Tính đến thời điểm
31/12/2007 và 31/12/2008, Công ty không phát sinh bất kỳ các khoản nợ quá hạn nào.
Các khoản phải nộp theo luật định
Công ty thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các khoản phải nộp theo quy định hiện hành của Nhà
nước.
Trích lập các quỹ theo luật định
Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và các quy định tại
Điều lệ tổ chức, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty sau khi kết thúc niên độ tài
chính. Các quỹ trích lập gồm có: Quỹ dự phòng tài chính, Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ,
Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khen thưởng phúc lợi.
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Sau khi kết thúc năm tài chính 2007, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty đã
thông qua việc chưa trích lập các quỹ để bổ sung lợi nhuận chưa phân phối vào nguồn vốn
kinh doanh, cho đến thời điểm hiện tại, SMES chưa trích lập quỹ.
Nguồn vốn chủ sở hữu
Đơn vị tính: VND
STT

Tài sản

Đầu kỳ

Tăng trong kỳ

Giảm trong kỳ

Cuối kỳ

Nguồn vốn chủ sở hữu
1

Vốn đầu tư của
51.000.000.000 99.000.000.000
chủ sở hữu

2

Thặng dư vốn cổ
phần

3

Vốn khác
chủ sở hữu

4

Cổ phiếu quỹ

5

Các quỹ

6

Lợi nhuận sau
thuế chưa phân
phối
Tổng

-

150.000.000.000

của

7.103.879.421

- (22.857.782.833) (15.753.903.412)

58.103.879.421 99.000.000.000 (22.857.782.833) 134.246.096.588
Nguồn: BCTC kiểm toán 2008
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Tổng dư nợ vay
Chi tiết dư nợ vay (Vay ngắn hạn và dài hạn) của Công ty tại thời điểm 31/12/2007 và
31/12/2008 như sau:
Đơn vị tính: VND
STT

Nội dung

31/12/2007

31/12/2008

3.264.000.000

I

VAY NGẮN HẠN

1

Công ty Tài chính Dầu khí (Thực hiện Hợp
đồng hợp tác đầu tư tài chính theo hợp đồng
số 571/19/2007 và hợp đồng số 573/19/2007)

3.264.000.000

2

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn – CN Đông Hà Nội.

6.520.000.000

3

Công ty CP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu
khí Việt Nam (PVFI) (Thực hiện Hợp đồng
hợp tác đầu tư tài chính theo hợp đồng số
18/2008/PVFI/UTQLV và hợp đồng số
21/2008/PVFI/UTQLV)

50.000.000.000

4

Ông Dư Văn Toàn

250.000.000

Tổng

60.034.000.000

91.848.450.000

69.800.000.000

II

VAY DÀI HẠN

1

Công ty Tài chính Dầu khí ủy thác đấu giá 1
triệu cổ phần Bảo Việt

69.800.000.000

2

NĐT tham gia đấu giá cổ phần Tổng công ty
CP Tài chính Dầu khí Việt Nam (PVFC)

91.768.500.000

Tổng

88.584.450.000

161.568.500.000

69.800.000.000

Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán SME
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Tình hình công nợ hiện nay
CÁC KHOẢN PHẢI THU
Đơn vị tính: VND
STT

Nội dung

1

Phải thu khách hàng

2

Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán

31/12/2007

31/12/2008

11.225.219.954

104.783.339.606

Phải thu của Sở Giao dịch chứng khoán

13.671.045.600

-

Phải thu tổ chức phát hành chứng khoán

188.803.590.800

74.992.590.800

-

-

225.987.162

18.957.302.851

213.925.843.516

198.733.233.257

3

Thuế GTGT được khấu trừ

4

Phải thu khác
Tổng cộng

Nguồn: BCTC kiểm toán 2007, 2008
CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ
Đơn vị tính: VND
STT

Nội dung

1/1/2008

31/12/2008

I

Nợ ngắn hạn

133.567.649.282

129.833.532.773

1

Vay ngắn hạn

60.034.000.000

91.849.516.667

2

Phải trả người bán

6.906.292.937

64.127.965

3

Người mua trả tiền trước

-

1.494.850.000

4

Thuế và các khoản phải trả Nhà nước

85.774.874

58.046.230

5

Phải trả người lao động

-

3.336.665

6

Chi phí phải trả

850.014.640

331.812.935

7

Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

42.757.358.601

29.375.531.444

8

Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán

877.200.000

-

9

Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

22.057.008.230

6.656.310.867

II

Nợ dài hạn

161.888.500.000

71.038.520.000

1

Vay nợ dài hạn

320.000.000

1.238.520.000

2

Phải trả người ủy thác đầu tư

161.568.500.000

69.800.000.000

Tổng cộng

295.456.149.282

200.872.052.773

Nguồn: BCTC kiểm toán 2007, 2008
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 58
Công ty Cổ phần Chứng khoán SME – Bản Công bố thông tin

10.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
STT

Các chỉ tiêu

31/12/2007

31/12/2008

I

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

1

Hệ số thanh toán ngắn hạn (= TSLĐ và ĐTNH / Nợ
ngắn hạn)

2,52

2,28

2

Hệ số thanh toán nhanh (= TSLĐ và ĐTNH - Hàng tồn
kho) / Nợ ngắn hạn

2,52

2,28

3

Hệ số thanh toán tổng quát (= Tổng TS / Nợ phải trả)

1,20

1,67

II

Chỉ tiêu về cơ cấu tài chính

1

Hệ số Nợ (Nợ phải trả / Tổng tài sản)

0,84

0,60

2

Hệ số Nợ phải trả / Vốn CSH

5,08

1,50

3

Hệ số tự tài trợ TSCĐ (Vốn CSH / Giá trị TSCĐ)

9,52

12,27

4

Hệ số Tự tài trợ: Vốn CSH / Tổng tài sản

0,16

0,40

III

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

1

Vòng quay vốn lưu động (Doanh thu thuần / TSLĐ
bình quân)

0,07

0,09

2

Vòng quay các khoản phải thu (Doanh thu thuần / Các
khoản phải thu bình quân)

0,10

0,14

3

Vòng quay Tổng TS (Doanh thu thuần / Tổng tài sản)

0,06

0,09

IV

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

1

Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần (ROS)

32,94%

-76,78%

2

Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (ROE)

12,23%

-16,32%

3

Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)

2,01%

-6,54%

Nguồn: BCTC kiểm toán 2007, 2008
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11.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

Danh sách thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng:

STT

TÊN CĐ

CHỨC VỤ

I

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1

Phan Huy Chí (*)

Chủ tịch HĐQT

2

Phạm Minh Tuấn (**)

3

CỔ PHẦN
NẮM GiỮ

TỶ LỆ

1.706.000

11,38%

0

0,00%

TV HĐQT

300.000

2,00%

Ngô Sỹ Quang

TV HĐQT

740.000

4,94%

4

Hoàng Tiến Lợi

TV HĐQT

306.000

2,04%

5

Nguyễn Thanh Nam

TV HĐQT

360.000

2,40%

II

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

35.000

0,23%

1

Nguyễn Quốc Tuấn

Trưởng BKS

20.000

0,13%

2

Lê Thị Minh

TV BKS

15.000

0,10%

3

Đặng Thị Lan Thanh

TV BKS

0

0,00%

III

THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC

1

Phan Huy Chí

Tổng Giám đốc

2

Phạm Minh Tuấn

Phó Tổng giám
đốc

IV

KẾ TOÁN TRƯỞNG

35.000

0,23%

1

Dư Văn Toàn

35.000

0,23%

1.776.000

11,84%

Kế toán trưởng

Tổng

(*): Ông Phan Huy Chí là đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tư vấn Anh 3.162.000
cổ phần, chiếm 21,08% vốn điều lệ SMES.
(**): Ông Phạm Minh Tuấn là đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương
mại Quốc tế Nam Sơn 726.000 cổ phần, chiếm 4,84% vốn điều lệ SMES.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 60
Công ty Cổ phần Chứng khoán SME – Bản Công bố thông tin

11.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị
Ông PHAN HUY CHÍ

- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

-

Ngày tháng năm sinh: 10/09/1975

-

Nơi sinh:

Quốc Oai – Hà Tây

-

Quốc tịch:

Việt Nam

-

Dân tộc:

Kinh

-

Số CMND:

011897895 Ngày cấp: 06/07/2006 Nơi cấp: CA Hà Nội

-

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 168, Tổ 94, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

-

Chỗ ở hiện tại:

Số 168, Tổ 94, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

-

Trình độ văn hoá:

Thạc sỹ

-

Trình độ chuyên môn: Luật kinh tế

-

Quá trình công tác:
•

2000 - 2006: Chủ tịch HĐQT Công ty Tư vấn Anh

•

2006 - nay: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán SME.
Uỷ viên HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

-

Chức vụ công tác hiện nay tại SMES: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

-

Số cổ phần nắm giữ (đến 05/06/2009): 0 cổ phần

-

Là đại diện phần vốn góp của Công ty CP Tư vấn Anh: 3.162.000 cổ phần.

-

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Uỷ viên HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

-

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

-

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không

-

Những người có liên quan :
•

Mẹ: NGUYỄN THỊ VINH sở hữu 640.000 cổ phần

Ông PHẠM MINH TUẤN - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
-

Ngày tháng năm sinh:

28/12/1974

-

Nơi sinh:

Yên Bái

-

Quốc tịch:

Việt Nam

-

Dân tộc:

Kinh

-

Số CMND: 011954764 ngày cấp 24/5/1996 nơi cấp Hà Nội.

-

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số107 Tổ 39 Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu
Giấy, Hà Nội.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 61
Công ty Cổ phần Chứng khoán SME – Bản Công bố thông tin

-

Chỗ ở hiện tại: Số 107 Tổ 39 Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

-

Trình độ văn hoá:

12/12

-

Trình độ chuyên môn:

Thạc Sỹ kinh tế

-

Quá trình công tác:
•

1995 - 1996: Nhân viên Công ty Thương mại Hoàng Anh.

•

1996 - 1997: Chuyên viên tập sự Ngân hàng Nhà nước.

•

1997 - 2/2007: Chuyên viên, Trưởng phòng Quản lý tài chính Uỷ ban Chứng
khoán Nhà nước.

•

3/2007 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán SME.

-

Chức vụ công tác hiện nay tại SMES: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.

-

Số cổ phần nắm giữ (đến 05/06/2009): 300.000 cổ phiếu

-

Là đại diện phần vốn góp của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Quốc tế Nam Sơn:
726.000 cổ phần.

-

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Đầu tư
& Thương mại Quốc tế Nam Sơn.

-

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

-

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không

-

Những người có liên quan:
•

Mẹ: NGUYỄN THỊ KIM THANH sở hữu 204.000 cổ phần

Ông NGÔ SỸ QUANG

- Thành viên HĐQT

-

Ngày tháng năm sinh:

07/07/1963

-

Nơi sinh:

Tuyên Quang

-

Quốc tịch:

Việt Nam

-

Dân tộc:

Kinh

-

Số CMND: 012681634, cấp ngày 04/04/2004, nơi cấp Hà Nội.

-

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Lô 12 - 13 khu liên cơ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm,
Thành phố Hà Nội.

-

Chỗ ở hiện tại: Lô 12 - 13 khu liên cơ, xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

-

Trình độ văn hoá:

12/12

-

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân - chuyên ngành Toán - Lý

-

Quá trình công tác:

•
1987 - 1991: Giảng viên - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM.
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•

1991 - 1996: Nghiên cứu - TT nghiên cứu Hoá mẫu Bách khoa.

•

1996 - 1997: Phó Giám đốc TT ứng dụng VINACONEX.

•

1998 - nay: Tổng Giám đốc công ty TNHH Sơn KOVA.

-

Chức vụ công tác hiện nay tại SMES: Thành viên HĐQT.

-

Số cổ phần nắm giữ (đến 05/06/2009): 740.000 cổ phiếu

-

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc công ty TNHH Sơn KOVA.

-

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

-

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không

-

Những người có liên quan: Không

Ông HOÀNG TIẾN LỢI

- Thành viên HĐQT

-

Ngày tháng năm sinh:

08/05/1970

-

Nơi sinh:

Sơn Tây

-

Quốc tịch:

Việt Nam

-

Dân tộc:

Kinh

-

Số CMND: 011830572 cấp ngày 01/04/1994 nơi cấp Hà Nội.

-

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 212 A49 Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội.

-

Chỗ ở hiện tại: 212 A49 Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội.

-

Trình độ văn hoá:

12/12

-

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế

-

Quá trình công tác:
•

1992-1998: Thư ký, Trợ lý giám đốc Công ty Giầy Thượng Đình Hà Nội.

•

1992-1998: Kiểm toán viên, Chủ nhiệm Kiểm toán – Công ty KPMG
Kiểm toán viên, Chủ nhiệm Tư vấn – Công ty Kiểm toán Việt Nam.

•

2002 - nay: Giám đốc Công ty TNHH Mekong.

-

Chức vụ công tác hiện nay tại SMES: Thành viên HĐQT.

-

Số cổ phần nắm giữ (đến 05/06/2009): 306.000 cổ phiếu

-

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Mekong.

-

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

-

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không

-

Những người có liên quan: Không
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Ông NGUYỄN THANH NAM - Thành viên HĐQT
-

Ngày tháng năm sinh:

20/04/1975

-

Nơi sinh:

Hà Nội

-

Quốc tịch:

Việt Nam

-

Dân tộc:

Kinh

-

Số CMND: 011701120 cấp ngày 09/08/1999 nơi cấp Hà Nội.

-

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P204, B7, 222 Lê Duẩn, Hà Nội.

-

Chỗ ở hiện tại: A103 Botanic Towers, 312 Nguyễn Thượng Hiền, P5, quận Phú Nhuận,
TP. Hồ Chí Minh.

-

Trình độ văn hoá:

12/12

-

Trình độ chuyên môn:

Công nghệ thông tin

-

Quá trình công tác:
•

1997-2003: Intergraph Việt Nam Inc.

•

2003 – 2007: Credent Technologies Asia

•

2007 - nay: Công ty CP Chứng khoán SME.

-

Chức vụ công tác hiện nay tại SMES: Phó chủ tịch HĐQT / Giám đốc CNTT.

-

Số cổ phần nắm giữ (đến 05/06/2009): 360.000 cổ phiếu

-

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không.

-

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

-

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không

-

Những người có liên quan: Không

11.2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát
Ông NGUYỄN QUỐC TUẤN – Trưởng Ban kiểm soát
-

Ngày tháng năm sinh:

22/10/1974

-

Nơi sinh:

Vĩnh Phúc

-

Quốc tịch:

Việt Nam

-

Dân tộc:

Kinh

-

Số CMND: 012266861 ngày cấp 4/9/1999 tại Hà Nội.

-

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P.204-E3, Tập thể Cơ khí, 129 Nguyễn Trãi, Phường
Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

-

Chỗ ở hiện tại: P808, CT5-ĐN2, Mỹ Đình II, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.
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-

Trình độ văn hoá:

-

Trình độ chuyên môn:

-

Quá trình công tác:

12/12
Thạc sỹ QTKD, Cử nhân kinh tế, Kiểm toán.

•

9/1994 - 1/1997: Kế toán trưởng Công ty TNHH Interior Joinery&Furniture.

•

1/1997 -11/1998: Phó phòng TCKT Tổng Công ty Đá quý và Vàng Việt Nam.

•

11/1998 -8/2001: Kế toán TH Công ty TNHH Sản phẩm thép Việt Nam.

•

10/02 - 1/05: Trợ lý GĐ bộ phận Deli XL (Công ty của Mỹ và Hà Lan) thuộc tập
đoàn Ahold tại Hà Lan, và nhiêu công ty khác tại Anh, và Hà Lan.

•

3/2005- 1/2006: Trưởng phòng TCKT Công ty TNHH Hoya Glass Disk Vietnam.

•

1/06 - 03/06: Trưởng phòng TCKT Công ty TNHH ABB Vietnam.

•

4/2006 - 10/2006: Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ Công ty TNHH Kiểm toán Hùng
Vương.

-

Chức vụ công tác hiện nay tại SMES: Ủy viên HĐQT.

-

Số cổ phần nắm giữ (đến 05/06/2009): 20.000 cổ phiếu

-

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ Công ty TNHH Kiểm
toán Hùng Vương.

-

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

-

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không

-

Những người có liên quan: Không

Bà LÊ THỊ MINH – Thành viên Ban kiểm soát
-

Ngày tháng năm sinh: 15/ 8 / 1977

-

Nơi sinh:

Hà Tây

-

Quốc tịch:

Việt Nam

-

Dân tộc:

Kinh

-

Số CMND: 011846743 Ngày cấp: 16/8/2006 Nơi cấp: Công an Hà Nội

-

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P212 K11A, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

-

Chỗ ở hiện tại: P212 K11A, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

-

Trình độ văn hoá: 12/12

-

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

-

Quá trình công tác:
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•

1998-2005: Phụ trách kế toán xí nghiệp cơ điện Tổng công ty cơ khí điện thuỷ lợi
thuộc Bộ NN & PTNT.

•

2006-2007: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính DN nhỏ và vừa VN

•

2007- nay: Kế toán Công ty cổ phần Tư Vấn Anh.

-

Chức vụ công tác hiện nay tại SMES: Thành viên Ban Kiểm soát

-

Số cổ phần nắm giữ (đến 05/06/2009): 15.000 cổ phần

-

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán Công ty Cổ Phần Tư Vấn Anh

-

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

-

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không

-

Những người có liên quan: Không

Bà ĐẶNG THỊ LAN THANH

- Thành viên Ban kiểm soát

-

Ngày tháng năm sinh: 24/3/1983

-

Nơi sinh:

Hà Nội

-

Quốc tịch:

Việt Nam

-

Dân tộc:

Kinh

-

Số CMND: 012101794 Ngày cấp: 28/3/1998 Nơi cấp: Công an Hà Nội

-

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 221 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.

-

Chỗ ở hiện tại: Số 221 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội..

-

Trình độ văn hoá: 12/12

-

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán.

-

Quá trình công tác:
•

9/2006 - 5/2007: Kế toán tại Khách sạn Sofitel Plaza.

•

5/2007 - nay: Trợ lý kiểm toán, tư vấn Công ty Tư vấn và Kiểm toán Mekong.

-

Chức vụ công tác hiện nay tại SMES: Thành viên Ban Kiểm soát

-

Số cổ phần nắm giữ (đến 05/06/2009): 0 cổ phần

-

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Trợ lý kiểm toán, tư vấn Công ty Tư vấn và Kiểm
toán Mekong.

-

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

-

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không

-

Những người có liên quan: Không
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11.3. Danh sách thành viên Ban Tổng Giám đốc
Ông PHAN HUY CHÍ – Tổng Giám đốc công ty.
Ông PHẠM MINH TUẤN – Phó Tổng Giám đốc công ty.
(Sơ yếu lý lịch đã trình bày tại mục 11.1 Danh sách thành viên HĐQT).
11.4. Kế toán trưởng
Ông DƯ VĂN TOÀN – Kế toán trưởng công ty.
-

Ngày, tháng, năm sinh: 18/03/1966

-

Nơi sinh:

-

Quốc tịch :

Việt Nam

-

Dân tộc:

Kinh

-

Số CMTND: 012964872 Ngày cấp: 10/05/2007 Nơi cấp: Hà Nội

-

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 5, ngõ 50, Phố Long Biên I, Phường Ngọc
Lâm, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

-

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 5, ngõ 50, Phố Long Biên I, Phường Ngọc Lâm, Quận Long
Biên, TP Hà Nội.

-

Trình độ văn hoá: 12/12

-

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

-

Quá trình công tác:

Ninh Bình

•

1988 - 1998: Kế toán tổng hợp, kế toán trưởng Cty Vận tải, xếp dỡ Đường thuỷ
Nội địa.

•

1998 - 2006: Phó Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Siêu Thanh Hà Nội, Kế toán
trưởng Công ty Thanh Nam.

•

2006 - 2/2007: Kế toán trưởng Công ty Liên doanh cáp điện Hanaka – Korea.

•

3/2007 - nay: Kế toán trưởng CTCP Chứng khoán SME.

-

Chức vụ công tác hiện nay tại công ty: Kế toán trưởng.

-

Số cổ phần nắm giữ (đến 05/06/2009) : 35.000 CP

-

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác : Không.

-

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

-

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty : Không

-

Những người có liên quan: Không
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12.

Tài sản

Giá trị tài sản cố định của SMES tại thời điểm 31/12/2008.
Đơn vị tính: VND
STT

Tài sản

Nguyên giá

Khấu hao

Giá trị còn lại

% Giá
trị CL /
NG

I

Tài sản hữu hình

1

Nhà cửa vật kiến trúc

7.370.542.621 1.833.231.341

5.537.311.280

75,13%

2

Phương tiện vận tải,
truyền dẫn

3.043.187.263

235.616.542

2.807.570.721

92,26%

3

Tài sản cố định hữu
hình khác

3.324.376.080

959.308.007

2.365.068.073

71,14%

II

Tài sản vô hình

256.081.205

27.071.702

229.009.503

1

Nhãn hiệu công ty

51.370.000

18.891.101

32.478.899

63,23%

2

Phần mềm máy vi
tính

204.711.205

8.180.601

196.530.604

96,00%

Tổng cộng

13.738.105.964 3.028.155.890 10.709.950.074

13.994.187.169 3.055.227.592 10.938.959.577
(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008)
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13.

Kế hoạch kinh doanh năm 2009

13.1. Dự kiến Kế hoạch kinh doanh năm 2009
Đơn vị tính: VND
STT

NỘI DUNG

A

DOANH THU

1

DỰ KIẾN NĂM 2009
HÀ NỘI

CN HCM

TỔNG

25.913.000.000

7.297.000.000 33.210.000.000

Doanh thu môi giới CK

7.200.000.000

4.800.000.000 12.000.000.000

2

Doanh thu tự doanh CK

17.000.000.000

- 17.000.000.000

3

Doanh thu dịch vụ đấu giá CP

646.000.000

1.354.000.000

2.000.000.000

4

Doanh thu tư vấn tài chính và
đầu tư CK.

212.000.000

988.000.000

1.200.000.000

5

Doanh thu lưu ký chứng khoán

10.000.000

-

10.000.000

6

Doanh thu về vốn kinh doanh

723.000.000

77.000.000

800.000.000

7

Doanh thu khác

122.000.000

78.000.000

200.000.000

B

CHI PHÍ

21.931.500.000

6.799.500.000 28.731.000.000

I

Chi phí văn phòng

11.890.500.000

5.990.500.000 17.881.000.000

1

Chi phí nhân viên (Lương, BH,
các chi phí theo lương)

4.279.500.000

2.741.500.000

7.021.000.000

2

Chi phí khấu hao

2.537.000.000

763.000.000

3.300.000.000

3

Chi phí thuê ngoài, mua ngoài

4.321.000.000

2.279.000.000

6.600.000.000

4

Chi phí thông tin liên lạc

753.000.000

207.000.000

960.000.000

II

Chi phí nghiệp vụ

9.010.000.000

455.000.000

9.465.000.000

III

Chi phí chung khác

1.031.000.000

354.000.000

1.385.000.000

C

LÃI LỖ (A - B)

3.981.500.000

497.500.000

4.479.000.000

(Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán SME)
13.2. Căn cứ đạt kế hoạch kinh doanh
Qua phân tích tình hình thị trường cũng như năng lực hoạt động, năng lực tài chính của Công
ty, SMES hoàn toàn tin tưởng vào khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh đặt ra cho năm
2009, dựa trênnhững căn cứ sau:
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Căn cứ vào kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty
Trong năm 2009, Đại hội đồng cổ đông của SMES đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ
của Công ty lên 300 tỷ đồng. Thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đang
tích cực chuẩn bị triển khai phương án chào bán.
Căn cứ vào kế hoạch doanh thu từ các hoạt động nghiệp vụ của Công ty
Theo kế hoạch, doanh thu và lợi nhuận của Công ty sẽ được ghi nhận từ các nguồn sau:
Doanh thu môi giới chứng khoán cho người đầu tư:
Cùng với việc triển khai hệ thống công nghệ hiện đại cung ứng giao dịch từ xa, giao dịch
không sàn (S-Pro, S-web) và việc mở rộng quy mô hoạt động tại Hà Nội (Thành lập Phòng
Giao dịch SME – PVFI) cũng như kế hoạch mở rộng hoạt động tại chi nhánh TP Hồ Chí
Minh trong năm 2009 sẽ tạo điều kiện thuận tiện hơn cho nhà đầu tư cũng như hỗ trợ SMES
trong việc mở rộng mạng lưới khách hàng trên phạm vi rộng khắp. Do vậy, doanh thu từ hoạt
động môi giới chứng khoán được dự kiến sẽ tăng trưởng khả quan trong những năm tới. Dự
kiến Doanh thu thu được từ hoạt động môi giới chứng khoán năm 2009 đạt khoảng 12 tỷ
đồng.
Doanh thu từ hoạt động tư vấn và đại lý phát hành:
Hoạt động tư vấn doanh nghiệp đang từng bước phát triển vững vàng tại SMES. Trong thời
gian tới, cùng với sự phát triển của TTCK Việt Nam, thị phần đối với mảng hoạt động tư vấn
doanh nghiệp là rất tiềm năng. Bên cạnh các hoạt động tư vấn truyền thống đang được triển
khai (tư vấn đăng ký niêm yết, tư vấn chào bán cổ phần, tư vấn tái cấu trúc quản trị doanh
nghiệp), hoạt động tư vấn chuyển đổi, sáp nhập, mua bán doanh nghiệp cũng như lĩnh vực tư
vấn phát hành trái phiếu, hoạt động tư vấn bán đấu giá cổ phần Nhà nước tại các doanh
nghiệp sẽ được SMES đầu tư và mở rộng.
Với uy tín, kinh nghiệm và mối quan hệ được xây dựng bền vững, SMES hoàn toàn có khả
năng cung ứng các dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành, lĩnh vực với quy
mô lớn. Vì vậy, doanh thu từ phí tư vấn và phí đại lý phát hành sẽ có sự đóng góp đáng kể
trong hoạt động kinh doanh của SMES. Dự kiến doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính năm
2009 đạt 2 tỷ đồng.
Doanh thu từ hoạt động tự doanh:
Với chủ trương và chiến lược đầu tư vào các công ty tiềm năng tăng trưởng cao và các cổ
phiếu có sự tăng trưởng tốt trên sàn giao dịch chứng khoán, đầu tư rất chọn lọc thị trường
OTC (Các công ty có thương hiệu và tiềm năng lớn về giá trị, có khả năng tạo ra lợi nhuận
ngay). Phân loại công ty theo ngành và chọn đầu tư vào các công ty chủ đạo có năng lực cạnh
tranh và tăng trưởng lớn (lãi trên vốn trên 20%/năm).
Mục tiêu trong hoạt động tự doanh là xây dựng một danh mục đầu tư cân đối và đa dạng
nhằm tối ưu hoá lợi nhuận, giảm thiểu tối đa các rủi ro cho nguồn vốn đầu tư của Công ty.
Chiến lược trong hoạt động tự doanh:
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-

Quyết định đầu tư hay thanh lý được căn cứ vào những đánh giá về rủi ro đầu tư, chiến
lược thoát vốn và khả năng sinh lợi;

-

Đầu tư vào các doanh nghiệp có lợi nhuận cao trong những ngành tiềm năng với kỳ
vọng đạt được sự tăng trưởng mạnh trong định giá và cổ tức hàng năm;

-

Đầu tư vào các công ty có giá trị cao, độc quyền và kinh doanh tài nguyên khan hiếm,
thương hiệu mạnh;

-

Đầu tư vào các doanh nghiệp cổ phần hóa có qui mô lớn;

-

Đầu tư và các chứng khoán có chọn lọc với tính thanh khoản cao;

-

Hoạt động đầu tư của Công ty sẽ ưu tiên cho việc đầu tư vào các công ty mà SMES đã
tư vấn về việc cổ phần hóa, tái cấu trúc, quản lý tài chính, niêm yết, .... nhằm tối ưu hóa
các quyết định đầu tư c và giám sát chặt chẽ hoạt động của các công ty này sau khi
SMES đã đầu tư vào.

Trên cơ sở những yếu tố thuận lợi, khó khăn và tình hình hoạt động của thị trường chứng khoán;
khả năng phân tích, tiềm lực tài chính của Công ty; dự báo về TTCK VN trong năm 2009 và cơ
cấu ngành nghề đầu tư trong danh mục, SMES dự kiến doanh thu hoạt động tự doanh đạt khoảng
17 tỷ trong năm 2009.
Các hoạt động kinh doanh khác:
Bên cạnh hoạt động từ các mảng kinh doanh hiện tại, SMES cũng sẽ tiến hành thực hiện các
nghiệp vụ kinh doanh khác tư vấn đầu tư chứng khoán, nghiệp vụ lưu ký chứng khoán, quản
lý sổ cổ đông, doanh thu trên vốn kinh doanh và các khoản doanh thu khác..
13.3. Lĩnh vực đầu tư và tỷ lệ đầu tư dự kiến
STT

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

TỶ LỆ ĐẦU TƯ

1

Bất động sản và VLXD

20%

2

Dầu mỏ và khai khoáng

25%

3

Ngân hàng - Tài chính - Bảo hiểm

5%

4

Dịch vụ cảng và kho vận

10%

5

Sản xuất và chế biến thuỷ sản

5%

6

Công nghiệp và dịch vụ

10%

7

Đầu tư góp vốn khác

25%

Tổng

100%
(Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán SME)

14.

Thông tin về những cam kết chưa thực hiện được của tổ chức đăng ký giao dịch

Không có
15.

Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến công ty

Không có
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V.

CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1.

Loại chứng khoán
Cổ phần phổ thông

2.

Mệnh giá chứng khoán
10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần

3.

Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch
15.000.000 cổ phần (Mười lăm triệu cổ phần)

4.

Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng

Hạn chế chuyển nhượng cổ phần đối với cổ đông sáng lập
Theo quy định tại Khoản 5, Điều 84 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH-11, cổ đông sáng lập
của Công ty bị hạn chế chuyển nhượng số cổ phần đang sở hữu trong thời hạn 03 năm kể từ
ngày Công ty được đăng ký kinh doanh lần đầu. SMES được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký
kinh doanh lần đầu ngày 22/12/2006. Như vậy, trong tổng số 15.000.000 (Mười lăm triệu cổ
phần) cổ phần đăng ký giao dịch, có 3.902.000 (Ba triệu chín trăm linh hai nghìn) cổ phần do
cổ đông sáng lập của SMES nắm giữ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng cho đến thời điểm
22/12/2009.
Hạn chế chuyển nhượng cổ phần đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc; Ban
kiểm soát và Kế toán trưởng
Theo quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ tài chính về việc ban hành
Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chưa quy định về việc hạn chế chuyển nhượng cổ
phiếu của cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc; Ban kiểm soát và Kế toán
trưởng.
Hạn chế chuyển nhượng cổ phần đối với cổ đông là CBCNV của công ty trong đợt phát
hành cổ phần theo chương trình phát hành cổ phiếu cho CBCNV (ESOP) của công ty năm
2008
Căn cứ Thông báo số 08/TT/HĐQT/SMES ngày 30/11/2007 của chủ tịch HĐQT công ty về
việc Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2007 và Chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi
đối với CBCNV, số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng theo quy định của công ty cụ thể
là: 757.675 (Bảy trăm năm mươi bảy nghìn sáu trăm bảy mươi lăm) cổ phần nắm giữ sẽ bị
hạn chế chuyển nhượng cho đến thời điểm 19/9/2009.

5.

Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài sẽ được thực hiện theo
các quy định pháp luật hiện hành. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không giới hạn tỷ
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lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài. Hiện tại, cổ đông nước ngoài tại
công ty sở hữu 139.000 cổ phần, chiếm 0,93% vốn điều lệ.

6.

Các loại thuế có liên quan

-

Nhà đầu tư tổ chức thực hiện nộp thuế thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn theo
Luật thuế Thu nhập Doanh nghiệp số 14/2008/QH12 do Quốc hội nước CH XHCN Việt
Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03/06/2008.

-

Nhà đầu tư chứng khoán cá nhân thực hiện nộp thuế thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển
nhượng vốn theo Luật thuế Thu nhập Cá nhân số 04/2007/QH12 do Quốc hội nước CH
XHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007.
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VI.

CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

Tổ chức kiểm toán
CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC)
-

Địa chỉ: C2, Tầng 24, Toà nhà VIMECO, Lô E9 đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội.

-

Tel: (04) 3782 0045

-

Fax: (04) 3782 0048

-

Website: www.aisc.com.vn

-

Email: aishn@hn.vnn.vn

VII. CÁC PHỤ LỤC (Đính kèm)

1.

Giấy đăng ký giao dịch cổ phiếu

2.

Bản sao hợp lệ Giấy phép hoạt động, Mã số thuế.

3.

Điều lệ công ty.

4.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2007, 2008; Báo cáo tài chính đến tháng 5/2009.

5.

Các tài liệu pháp lý khác liên quan đến tổ chức đăng ký giao dịch

6.

Phụ lục khác (nếu có).
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Hà Nội, ngày ....... tháng ...... năm 2009
CHỮ KÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN KIỂM
SOÁT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN QUỐC TUẤN

DƯ VĂN TOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN HUY CHÍ
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