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TỪ VIẾT TẮT 

UBCKNN   : Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước  

SGDCK TPHCM  : Sở Giao Dịch Chứng khoán TP.HCM 

Công ty   : Công ty Cổ phần Siêu Thanh  

Siêu Thanh TBVP  : Công ty Cổ phần Thiết Bị Văn Phòng Siêu Thanh 

Honda ô tô Kim Thanh : Công ty Cổ phần Ô Tô Kim Thanh 

Chevrolet Saigon  : Công ty Cổ phần Ô Tô Cường Thanh 

Nam Thanh Sài Gòn  : Công Ty Cổ Phần Nam Thanh Sài Gòn 

Tập đoàn Siêu Thanh : Gồm 5 Công Ty (Cty CP Siêu Thanh, CTy CP Ô Tô Kim Thanh, 
Cty CP Ô Tô Cường Thanh, Cty CP TBVP Siêu Thanh và Cty CP 
Nam Thanh Sài Gòn)  

ĐHĐCĐ   : Đại hội đồng cổ đông 

HĐQT    : Hội đồng Quản trị 

BKS    : Ban kiểm soát  

Ban TGĐ   : Ban Tổng giám đốc 

BGĐ    : Ban giám đốc 

CBCNV   : Cán bộ công nhân viên 

Điều lệ Công ty      : Điều lệ của Công Ty Cổ phần Siêu Thanh 
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TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

 

TẦM NHÌN 

 

“Hoạch định chiến lược có Tầm tạo ra sự phát triển bền vững “ 

Dựa vào sức mạnh nguồn lực nội tại cùng với sự liên kết thế mạnh của các đối tác 
để cung cấp các sản phẩm có chất lượng vượt trội, có giá trị gia tăng cao, luôn 
hướng đến chất lượng toàn diện đáp ứng nhu cầu liên tục phát triển của xã hội. 
Tạo ra những động lực để giải phóng sức sáng tạo của mọi thành viên trong công 
ty, đối tác, làm tăng giá trị các sản phẩm cung cấp cho khách hàng, đáp ứng tối đa 
yêu cầu của khách hàng trong hiện tại và trong tương lai. Chú trọng vào việc phát 
triển bền vững ngành phân phối và cung cấp dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam. 
 

 
SỨ MỆNH 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
GIÁ TRỊ CỐT LÕI 
 

“Làm gia tăng giá trị doanh nghiệp “ 

Chúng tôi lắng nghe và chuyên tâm tìm kiếm giải pháp ưu việt nhất cho từng nhu cầu 
cụ thể của khách hàng. 
 
Điều cốt lõi của Chúng tôi là sự nổ lực để đem lại hiệu quả tối ưu cho khách hàng, 
cộng sự, đối tác, cổ đông và cộng đồng về phát triển các sản phẩm và dịch vụ có giá 
trị gia tăng cao, luôn hướng đến chất lượng toàn diện. 

 
 
 



  CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH           Hướng đến chất lượng toàn diện 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015      Page 2 

 
 
THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT 
 
Kính thưa Quý cổ đông, 
 

Trải qua hơn 20 năm hoạt động, Tập đoàn Siêu 
Thanh chúng tôi vẫn luôn phát triển ổn định bền 
vững về mọi mặt và theo sát định hướng trong việc 
chọn lựa các ngành nghề, sản phẩm, phương thức và 
quy mô kinh doanh phù hợp với nền kinh tế và thị 
trường.  
 
Trong năm 2015, tình hình hoạt động kinh doanh của 
toàn tập đoàn đạt được kết quả như sau: 
  
 
 
 

 
 Doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.328 tỷ đồng tăng 16,3% so với năm 2014; 
 Lợi nhuận sau thuế đạt 62 tỷ đồng tăng 2,5% so với năm 2014; 
 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ luôn duy trì ở mức từ 30%-40% qua các năm. 

 (Vốn điều lệ tính đến nay là 165 tỷ đồng). 
 Giá trị tài sản ròng cho đến nay đạt 373 tỷ đồng.  

 
Với tiền đề phát triển ổn định trong những năm qua, HĐQT cân nhắc đưa ra chỉ tiêu kế hoạch 
hoạt động kinh doanh cho năm 2016 dựa trên tình hình kinh doanh hiện tại của chính mình và 
sự hội nhập phát triển nền kinh tế nói chung từ nay và những năm tiếp sau, cụ thể qua các chỉ 
tiêu kế hoạch kinh doanh cho năm 2016: 
 

 Doanh thu thuần toàn tập đoàn 1.800 tỷ đồng tăng 36% so với năm 2015; 
 Lợi nhuận sau thuế toàn tập đoàn  78 tỷ đồng tăng 26% so với năm 2015; 

 
Để đạt được doanh thu và lợi nhuận kỳ vọng năm 2016 trên, HĐQT nổ lực quyết tâm triển khai 
thực hiện các mục tiêu cụ thể nhằm đem lại những kết quả tốt đẹp cho các bên liên quan, các 
khách hàng, các đối tác, các cổ đông… 
 

1. Tập trung phát triển và đẩy mạnh bán hàng theo dự án để tăng trưởng doanh thu vượt bậc. 
 

2.  Hoàn thiện hơn nữa và củng cố nhân sự của tất cả các Công ty trong tập đoàn theo xu 
hướng tinh giản, chuyên nghiệp, có trình độ và nhiệt huyết, bảo đảm năng suất lao động và 
chăm sóc tốt cho đời sống của người lao động. 
 

3. Đối với Công ty CP Thiết bị văn phòng Siêu Thanh: Theo dõi và kiểm soát tốt hệ thống các 
Chi nhánh để kích thích tăng trưởng doanh thu, sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện để mở rộng 
và thành lập thêm khi thuận lợi, mở rộng thêm hệ thống Đại lý khu vực lên đến 40 Đại lý và 
các Công ty liên kết nhằm đáp ứng cao nhất yêu cầu dịch vụ của khách hàng, nắm vững địa 
bàn, nâng cao hình ảnh Công ty và thương hiệu Ricoh mà Chúng tôi đang phân phối, đưa 
đến việc tăng doanh thu và lợi nhuận một cách bền vững và lâu dài, không chỉ của Công ty 
mà của cả Đại lý và các Công ty liên kết. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       YUNG CAM MENG – CT HĐQT 
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4. Đối với nhóm Công ty kinh doanh Ô tô: Tăng cường mở rộng đầu xe dịch vụ, mở rộng nhà 
xưởng và năng lực dịch vụ, nâng cao chỉ số hài lòng khách hàng, nhằm tạo doanh thu và lợi 
nhuận bền vững. Chuẩn bị điều kiện sẵn sàng để có thể mở thêm các chi nhánh hoặc đại lý 
mới khi có điều kiện thích hợp, đón đầu giai đoạn bùng nổ  khi các hiệp định thương mại tự 
do được ký kết và thực thi tại Việt Nam.  
 

5. Đã hoàn tất phát triển thêm ngành nghề kinh doanh mới là thành lập Công ty Con: Công ty 
Cổ Phần Nam Thanh Sài Gòn,  cung cấp và bảo trì máy lạnh thương mại, công nghiệp, thang 
máy và máy phát điện cho thương hiệu MITSUBISHI. Với tiềm lực sẵn có về lượng khách 
hàng và dịch vụ hậu mãi uy tín đạt chất lượng. Công ty chúng tôi sẽ tập trung khai thác  vào 
các khách hàng tiềm năng như các Công ty bất động sản, các văn phòng, trung tâm thương 
mại để cung cấp phát triển sản phẩm và dịch vụ lĩnh vực này. 
 

6. Tìm kiếm thêm và mở rộng phát triển những cơ hội kinh doanh mới bằng cách chọn nhưng 
sản phẩm có chất lượng dịch vụ cao, có thương hiệu và có khả năng phát triển mạnh trên 
thị trường Việt Nam phù hợp với năng lực của Công ty để  làm đại lý phân phối và có thể 
hướng đến hợp tác kinh doanh với các Nhà đầu tư nước ngoài khi đáp ứng điều kiện kinh 
doanh phù hợp. Do vậy, HĐQT thống nhất sẽ không hạn chế tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư 
nước ngoài tại Công ty trong điều kiện pháp luật cho phép và phù hợp với các ngành nghề 
kinh doanh hiện nay và trong tương lai. 

 
Tóm lại, để đạt được những kết quả trên trong năm 2016 và tạo tiền đề phát triển mở rộng phát 
triển kinh doanh cho những năm sắp tới, đòi hỏi cần sự nỗ lực và hợp tác của tất cả các bên trong 
đó quan trọng nhất là các khách hàng đã luôn ủng hộ Công ty Chúng tôi trong suốt tiến trình phát 
triển.  
 
 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 28  tháng 03  năm 2016      
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TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH 

 

THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

 

Tên giao dịch:      Công Ty Cổ Phần Siêu Thanh 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:  0302563707 

Vốn điều lệ:       165.492.090.000 đồng 

Vốn chủ sở hữu:      373 tỷ đồng 

Địa chỉ: A20 Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TP.HCM 

Số điện thoại:      6262 6688 – 6262 8888 

Fax:        6262 6777 – 6262 5888 

Email: info@st8.vn     Website: www.st8.vn 

Mã cổ phiếu: ST8 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@st8.vn
http://www.st8.vn/
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CÁC CHẶNG ĐƯỜNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
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MÔ HÌNH SIÊU THANH HOLDINGS 

CÔNG TY MẸ 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH  

A20 Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ,  

Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

ĐT: 08.6262. 6868 - Fax: 08.6262. 6777 

Mã số thuế: 0302563707 

CÁC CÔNG TY CON 

Công ty Cổ phần Ô tô Kim Thanh    

Số 6 Đường 3/2, Phường 15,Quận 11, TP. Hồ Chí Minh 

ĐT: (08) 3866 2222 - Fax: (08) 3866 2266 

Email: ktc@hondaotokimthanh.com.vn 

Mã số thuế: 0304178450 

Công ty Cổ phần Ô tô Cường Thanh 

Số 161F Dạ Nam, Phường 3, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh 

ĐT: (08) 3983 2888  -  Fax: (08) 3983 2266 

Email: info@chevroletsaigon.com.vn 

Mã số thuế: 0305273107 

 

Công ty Cổ phần Thiết bị Văn Phòng Siêu Thanh 

A20 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, 

Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

ĐT: 08.6262. 8888   - Fax: 08.6262. 5888 

Mã số thuế: 0312992783 

 

 

Công ty Cổ phần Nam Thanh Sài Gòn  

Số 52 Đường Số 4 Khu Đô Thị Mới Him Lam,  

Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

ĐT: 08. 2236. 6888    

Mã số thuế: 0313525196 

mailto:ktc@hondaotokimthanh.com.vn
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Hệ thống các chi nhánh của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Văn Phòng Siêu Thanh 

 

Công ty CP TBVP Siêu Thanh –Chi nhánh Hà Nội 

140 Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. 

ĐT: (04) 3715 0888 –  Fax: (04) 3715 0188 

Email: sieuthanh.hn@sieuthanhricoh.vn 

Mã số thuế: 0312992783 – 007 

Công ty CP TBVP Siêu Thanh - Chi nhánh Tây Hà Nội 

11-Lô 13A  KĐT Trung Yên, P.Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, 
TP.Hà Nội. 

ĐT: (04) 3831 1888 – Fax: (04) 3227 2888 

Email: sieuthanh.thn@sieuthanhricoh.com.vn 

Mã số thuế: 0312992783-009 

Công ty Cổ phần TBVP Siêu Thanh - Chi nhánh Huế 

76 Trần Quang Khải, P. Phú Hội, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế. 

ĐT: (054) 3827 888 – Fax: (054) 3827 688 

Email: sieuthanh.thn@sieuthanhricoh.com.vn 

Mã số thuế: 0312992783-010 

 

Công ty CP TBVP Siêu Thanh - Chi nhánh Đà Nẵng 

36A Duy Tân, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu,  

TP. Đà Nẵng. 

ĐT: (0511) 3892 888 –  Fax: (0511) 3892 868 

Email: sieuthanh.dng@sieuthanhricoh.com.vn 

Mã số thuế: 0312992783-002 

 

Công ty CP TBVP Siêu Thanh - Chi nhánh Đồng Nai 

97/482A, Đường Phạm Văn Thuận, Khu Phố 4, Phường Tân 
Mai, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. 

ĐT: (061) 3948 288 –  Fax: (061) 3948 248 

Email: sieuthanh.dni@sieuthanhricoh.com.vn 

Mã số thuế: 0312992783 - 005    

 

 

 

mailto:sieuthanh.hn@sieuthanhricoh.vn
mailto:sieuthanh.thn@sieuthanhricoh.com.vn
mailto:sieuthanh.thn@sieuthanhricoh.com.vn
mailto:sieuthanh.dng@sieuthanhricoh.com.vn
mailto:sieuthanh.dni@sieuthanhricoh.com.vn
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Công ty CP TBVP Siêu Thanh - Chi nhánh Bình Dương 

Lô NP5, ô 16, Đường 30/4, TT Đô Thị Becamex, P. Phú 
Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. 

ĐT : (0650) 3843 888 –  Fax: (0650) 3813 488 

Email: sieuthanh.bd@sieuthanhricoh.com.vn 

Mã số thuế: 0312992783-003  

   

Công ty CP TBVP Siêu Thanh - Chi nhánh Vũng Tàu 

224  Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Thắng Tam TP. Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

ĐT: (064) 3853 207 –  Fax: (064) 3857 629 

Email: sieuthanh.vt@sieuthanhricoh.com.vn 

Mã số thuế: 0312992783-006 

 

Công ty Cổ phần TBVP Siêu Thanh - Chi nhánh Long An 

109 Hùng Vương, P.2, TP. Tân An, Tỉnh Long An. 

 ĐT: (072)  3614 888 -  Fax: (072) 3614 886 

Email: sieuthanh.la@sieuthanhricoh.com.vn  

Mã số thuế: 0312992783-008 

 

Công ty CP TBVP Siêu Thanh – Chi nhánh Cần Thơ 

38 Nguyễn An Ninh, P.Tân An, Quận Ninh Kiều,   

TP Cần Thơ.  

ĐT: (0710) 3833 888 –  Fax: (0710) 3831 618 

Email: sieuthanh.ct@sieuthanhricoh.vn 

Mã số thuế: 0312992783-004 

 

Công ty CP TBVP Siêu Thanh - Chi nhánh An Giang  

191 Trần Hưng Đạo, Khóm Bình Long 2, Phường Mỹ Bình, 
TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang. 

ĐT: (076) 3980 888–  Fax: (076) 3856 688 

Email: sieuthanh.ag@sieuthanhricoh.com.vn 

Mã số thuế: 0312992783-001         

 

 

mailto:sieuthanh.bd@sieuthanhricoh.com.vn
mailto:sieuthanh.vt@sieuthanhricoh.com.vn
mailto:sieuthanh.la@sieuthanhricoh.com.vn
mailto:sieuthanh.ct@sieuthanhricoh.vn
mailto:sieuthanh.ag@sieuthanhricoh.com.vn
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HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VĂN PHÒNG SIÊU THANH 
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CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

LĨNH VỰC THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

Đây là lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính và mang lại hiệu quả cao trong nhất trong hoạt động 
kinh doanh của toàn hệ thống. Với mục tiêu kinh doanh chủ lực là phân phối sản phẩm Ricoh và 
dịch vụ hậu mãi đi kèm, Chúng tôi mong muốn đưa sản phẩm hàng hóa đến tận tay người tiêu 
dùng bằng các gói giải pháp tối ưu, tiết kiệm chi phí văn phòng và tạo cho văn phòng làm việc với 
môi trường xanh và sạch. Cụ thể được thể hiện qua các ngành hoạt động kinh doanh sau: 
 

 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: Mua bán thiết bị văn phòng, máy 
photocopy, vật tư ngành in và phụ tùng, máy fax, linh kiện phụ tùng, thiết bị điện, vật 
liệu điện, thiết bị chữa cháy. 

 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị văn 
phòng. 

 Sửa chữa thiết bị liên lạc: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy fax. 
 Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy quay 

phim, máy chụp ảnh. 
 Sửa chữa máy móc, thiết bị: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị và phụ tùng 

thay thế. 
 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác: Cho thuê thiết bị văn phòng. 
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LĨNH VỰC Ô TÔ 
 
Ngoài lĩnh vực kinh doanh chủ lực và mang lại hiệu quả cao của ngành thiết bị văn phòng, Chúng 
tôi còn mở rộng đầu tư sang lĩnh vực phân phối và bảo hành ô tô mang thương hiệu Honda lắp 
ráp tại Việt Nam mang thương hiệu kinh doanh HONDA Ô TÔ KIM THANH và sản phẩm thứ 2 là 
CHEVROLET SÀI GÒN phân phối về nhãn hiệu Chevrolet của GM Việt Nam. 
 
Đặt biệt đến với HONDA Ô TÔ KIM THANH cũng giống như các nhà phân phối ô tô Honda khác 
trên thế giới, chúng tôi đã xây dựng và trang bị đầy đủ các trang thiết bị tiên tiến, hiện đại phù 
hợp với những yêu cầu và tiêu chuẩn của Honda toàn cầu. Khi đến với chúng tôi, Quý khách hàng 
sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng so với các thương hiệu ô tô khác và hoàn toàn hài lòng 
với các dịch vụ đạt tiêu chuẩn 5S của Honda Việt Nam (HVN) bao gồm Bán hàng (Sales) - Dịch vụ 
bảo dưỡng sửa chữa (Service) - Kinh doanh phụ tùng chính hiệu (Spare parts) - Hướng dẫn lái xe 
an toàn (Safety driving) - Trách nhiệm xã hội (Social responsibility).  
 
Chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ tài chính cho các khách hàng thông qua hệ thống liên kết với các ngân 
hàng và Các Công ty cho thuê tài chính với lãi suất ưu đãi và dịch vụ thẩm định hồ sơ chuyên 
nghiệp. 
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CHEVROLET SÀI GÒN là một trong những đại lý 3S chính hãng hiện đại nhất của GM Việt Nam 
tại TP. Hồ Chí Minh, với tổng diện tích xây dựng gần 4.000m2, quy mô 03 tầng bao gồm phòng 
trưng bày 400m2 sang trọng lịch sự; khu vực dịch vụ và xưởng đồng sơn 2.100m2 với công suất 
phục vụ sửa chữa hơn 80 lượt xe mỗi ngày, kho xe 1.200m2 với sức chứa cùng lúc 50 xe tại lầu 2 
và khu vực văn phòng rộng hơn 300m2 được trang bị máy móc hiện đại.  
 
Ngoài ra khi đến với Chevrolet Sài Gòn,  khách hàng còn có thể tận hưởng cảm giác thư giãn tại 
quầy bar với đầy đủ tiện nghi, thức uống miễn phí, internet, xem film, nghe nhạc và các tiện ích 
hấp dẫn khác như khu vực dành cho trẻ em trong khi ba mẹ tham quan các mẫu xe mới nhất tại 
showroom. Chevrolet Sài Gòn là đại lý sang trọng, chuyên nghiệp và hiện đại theo tiêu chuẩn 
GM toàn cầu và luôn luôn là Đại lý dẫn đầu trong hệ thống phân phối sản phẩm của GM. 
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LĨNH VỰC CƠ ĐIỆN LẠNH 
 
Không ngừng phát triển và mở rộng kinh doanh, Tập đoàn Siêu Thanh đã cho ra đời Công ty Cổ 
Phần Nam Thanh Sài Gòn vào tháng 11 năm 2015 và chính thức đi vào hoạt động vào năm 
2016 đã mang đến sự lựa chọn tốt nhất cho các khách hàng về đa dạng hóa sản phẩm tạo tiền đề 
phát triển cho những năm sắp tới trong tiến trình hội nhập chung của nền kinh tế.  

Để phát triển bền vững và tạo được uy tín trên thị trường, Công Ty Cổ Phần Nam Thanh Sài 
Gòn đã xác định chọn thương hiệu Mitsubishi Electric làm đối tác cung cấp máy điều hòa không 
khí & thang máy cho các khách hàng dự án của mình và Chúng tôi tin rằng chất lượng của thương 
hiệu Mitsubishi Electric cùng với dịch vụ hậu mãi của Nam Thanh Sài Gòn sẽ mang đến cho 
khách hàng sự hài lòng không chỉ về mặt sản phẩm mà còn cả chất lượng dịch vụ. 
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 
 
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 
 
Với mục tiêu chiến lược đổi mới và mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống để 
đón đầu xu thế hội nhập theo xu hướng chung của nền kinh tế thế giới nói chung và Viêt nam nói 
riêng nhằm chuyên môn hóa theo khuynh hướng tập trung nhằm đẩy mạnh và phát triển hoạt 
động kinh doanh một cách hiệu quả hơn trong thời gian tới. 
 
Để thực hiện mục tiêu trên, Chúng tôi đã hoàn tất việc tái cơ cấu toàn hệ thống theo mô hình 
Holdings nhằm đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Việc chuyên môn hóa hoạt 
động cho các Công ty sẽ mang lại tính bền vững đăc biệt trong lĩnh vực phân phối sản phẩm của 
các thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới, tạo khả năng nâng cấp sản phẩm và khả năng phát 
triển thị trường từ đó tăng doanh thu, kiểm soát chi phí tạo điều kiện tăng lợi nhuận và tăng lãi cơ 
bản trên cổ phiếu cho các cổ đông. 
 
 

 
 
Hoạt động theo mô hình Holdings sẽ tạo điều kiện cho các lãnh đạo cấp cao của công ty mẹ của Tập 
đoàn chỉ tập trung phát triển dự án mới, thực hiện chiến lược và mục tiêu dài hạn của Công ty do 
đó có điều kiện để phát triển hoạt động kinh doanh của Tập đoàn khi quy mô ngày càng lớn. 
 
Holdings giảm thiểu rủi ro kinh doanh cho Công ty mẹ bởi vì Công ty mẹ sau Holdings không còn 
hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ chịu rủi ro đầu tư trên khoản vốn góp tại Công ty con. 
 
Holdings sẽ nâng cao năng lực tài chính cho Công ty mẹ và các Công ty con do có khả năng thu hút 
nhiều nhà đầu tư mới. 



  CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH           Hướng đến chất lượng toàn diện 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015      Page 15 

 
Holdings cho phép Công ty Mẹ chủ động hơn trong việc bố trí và tái bố trí lại cơ cấu đầu tư vào các 
lĩnh vực khác nhau theo chiến lược phát triển của doanh nghiệp bằng việc mua hoặc bán cổ phần 
của mình trong các công ty con.  
 
Holdings cho phép Công ty Mẹ huy động vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh bằng cách thành lập 
Các Công ty con mới trong điều kiện vừa có thể kiểm soát được doanh nghiệp mới thành lập một 
cách hữu hiệu thông qua cổ phần khống chế, vừa không bị các nhà đầu tư chi phối đối với doanh 
nghiệp cũ. 
 
Do vậy, vào ngày 09 tháng 11 năm 2015, Tập đoàn Siêu Thanh Chúng tôi đã thành lập Công ty Cổ 
Phần Nam Thanh Sài Gòn và Công ty này chính thức đi vào hoạt động vào năm 2016.  
 
Công Ty Cổ Phần Nam Thanh Sài Gòn xác định chọn thương hiệu MITSUBISHI làm đối tác 
cung cấp máy lạnh & thang máy cho các khách hàng dự án của mình và Chúng tôi tin rằng chất 
lượng của MITSUBISHI cùng với dịch vụ hậu mãi do Nam Thanh Sài Gòn cung cấp hoàn toàn 
mang đến sự an tâm và hài lòng cho bất kỳ các khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục phát 
huy, phấn đấu để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Quý khách hàng trong toàn hệ thống Công 
ty Cổ phần Siêu Thanh.  
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CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH 
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VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 

Văn hóa doanh nghiệp vững mạnh sẽ góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả kinh doanh, bởi lẽ 
nó là động lực củng cố sự gắn kết và cống hiến của đội ngũ người lao động đối với doanh nghiệp. 

Văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi được xây dựng dựa trên các giá trị cốt lõi nhằm hướng tới 
chuẩn mực chuyên nghiệp và hiện đại mà mỗi cán bộ cán bộ nhân viên là một tài sản quý giá. Để 
thể hiện các giá trị đó qua công việc và hành động mỗi ngày nâng cao chất lượng, hướng tới 
chuẩn mực không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại nhiều sự lựa chọn, đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao của khách hàng dựa trên nền tảng truyền thống và uy tín của mình.  

Công ty chúng tôi cũng luôn đề cao hiệu quả công việc, khích lệ sự sáng tạo và luôn tạo điều kiện 
để cán bộ nhân viên phát huy thế mạnh và năng lực sẵn có của mình.  

Với phong cách gần gũi, thân thiện, chuyên nghiệp 
luôn quan tâm chia sẻ và thấu hiểu nhu cầu đa dạng 
của từng khách hàng dựa trên sự thông hiểu thị 
trường, mạng lưới phân phối trãi rộng khắp các tỉnh 
thành trên toàn quốc.  Sự gần gũi, chuyên nghiệp, am 
hiểu chuyên môn về sản phẩm mình phân phối của 
các CBNV luôn mang lại cho khách hàng, đồng nghiệp 
sự tin tưởng. Chính bởi sự gần gũi trong giao tiếp, sự 
dễ dàng trong tiếp cận, tạo được sự uy tín, vị thế vững 
chắc trong lòng các khách hàng, để lại dấu ấn trong 
hàng triệu trái tim khách hàng bằng sản phẩm và dịch 
vụ của mình.  

Trên tinh thần hợp tác, tôn trọng quyền lợi của khách hàng Siêu Thanh luôn phát huy tinh thần 
hợp tác giữa các cán bộ nhân viên nhằm tạo ra sức mạnh của tập thể của toàn hệ thống Siêu 
Thanh, thực hiện phương châm “Hướng đến chất lượng toàn diện”. 

Là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực phân phối và dịch vụ, Chúng tôi luôn nỗ lực nhằm đạt 
được kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định, bền vững. Chính trách nhiệm với công việc, trách 
nhiệm với khách hàng, cổ đông, đối tác và với cộng đồng xã hội đã góp phần tạo nên uy tín cho 
chính mình. Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, mang lại giá trị đích 
thực cho người lao động, khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng, điều này đã thực hiện thành công 
sứ mệnh của mình cho các bên liên quan. Cụ thể chúng tôi luôn tạo mối quan hệ các nhân viên 
với lãnh đạo. Các lãnh đạo luôn chủ động tìm 
hiểu và chia sẻ với từng cá nhân trong doanh 
nghiệp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những 
chuyện vui, buồn, những khó khăn để giúp đỡ họ 
tạo động lực cho các nhân viên gắn bó lâu dài với 
Công ty. Ngược lại mỗi nhân viên cũng phải coi 
sự đóng góp xây dựng cho doanh nghiệp mình 
thông qua lãnh đạo là trách nhiệm và là quyền lợi 
của mình, các nhân viên có trách nhiệm tích cực 
đóng góp công sức và tài năng để Công ty đạt 
được sự thành công, ngược lại Công ty cũng có 
chính sách đãi ngộ thoả đáng để khích lệ người 
lao động đã và đang làm việc tại Công ty. 
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Công ty cũng luôn xây dựng khung kiến thức cơ bản cho mọi người, theo đó thường xuyên xem 
xét lại những điểm mạnh, điểm yếu khi đánh giá về văn hoá doanh nghiệp để tuyên truyền, nhắc 
nhở mọi người về trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cá nhân trong doanh nghiệp, xây dựng chiến 
lược đầu tư cho con người để phát huy tài năng và sức sáng tạo lao động của mỗi cá nhân trong 
doanh nghiệp qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tích cực tuyên truyền, phổ biến 
các kiến thức pháp luật và kiến thức chuyên ngành cho tất cả mọi thành viên trong doanh nghiệp. 

Những người  đứng đầu  trong công ty phải có kế hoạch rõ ràng và đặt ra một định hướng chiến 
lược cho công ty. Kế hoạch và định hướng này giúp cho công ty có thể cạnh tranh trên thị trường 
và phát triển hoạt động của mình trong một thời gian dài. Việc làm này giúp công ty đưa ra quyết 
định nên tập trung nguồn lực đầu tư vào đâu để có thể đem lại lợi nhuận tối đa. Nó cũng phải là 
một quá trình mà qua đó những người điều hành công ty phát hiện ra được những ý tưởng mới 
trong khi tìm ra điểm yếu, điểm mạnh của công ty, những cơ hội và khó khăn mà công ty đã, đang 
và sẽ phải đối mặt. 

Ban điều hành công ty không chỉ dừng ở việc vạch ra 
kế hoạch chiến lược mà còn phải tiếp xúc trao đổi với 
nhân viên của mình và thay đổi suy nghĩ của họ nhằm 
thực hiện được những cam kết của mình về hướng 
phát triển mới của công ty. Những người lãnh đạo 
cũng phải giải thích tường tận những giá trị và niềm 
tin chung mà mọi nhân viên trong công ty cần phải 
ghi nhớ để đạt được kế hoạch mục tiêu của toàn công 
ty. Điều này chắc chắn sẽ tác động đến cách thức làm 
việc của họ. 

 

Con đường để phát triển văn hóa công ty hướng tới thành công là bắt đầu quá trình thảo luận tự 
do của những người quản lí các phòng ban về mục tiêu họ mong muốn trong các khoảng thời gian 
hạn định. Mục tiêu được vạch ra càng cụ thể bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Đối với mỗi việc làm 
cần phải đặt ra những mục tiêu hiệu quả chính nhằm phục vụ cho kế hoạch chiến lược tổng thể 
và những mục tiêu đó phải nhận được sự đồng thuận của cả cấp lãnh đạo lẫn đội ngũ nhân viên 
trong công ty. Nếu không đạt được những mục tiêu đề ra thì người lãnh đạo công ty phải đề nghị 
nhân viên của mình có biện pháp thực hiện đúng đắn và thực hiện những mục tiêu đó cho tới khi 
nào đạt được kết quả như mong muốn thì thôi. 

Tóm lại, việc phát triển một văn hóa doanh nghiệp của Chúng tôi là điều cần thiết và không gì có 
thể thay thế được việc tạo dựng nên một tinh thần tập thể vững mạnh trong đội ngũ nhân viên 
công ty. Để làm được điều đó mọi người trong công ty ấy cần phải cùng cam kết với nhau rằng họ 
có chung một vài niềm tin nào đó. Cách tốt nhất để mọi người trong công ty nhận thức được 
những niềm tin họ cùng chia sẻ đó là thông qua những giá trị cốt yếu mà tất cả mọi người đều 
chấp nhận và ở đó người ta trân trọng chính bản thân họ khi phục vụ cho mục đích của công ty 
lẫn cá nhân.  

 

 

 

 



  CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH           Hướng đến chất lượng toàn diện 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015      Page 19 

 

THÔNG TIN VỀ CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT 
 
CÁC CÔNG TY CON 
 
Công ty Cổ phần Thiết bị Văn Phòng Siêu Thanh 
 
A20 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 08.6262. 8888   - Fax: 08.6262. 5888    
Email: sieuthanh@sieuthanhricoh.vn  Mã số thuế: 0312992783 
 
Công ty CP Thiết Bị VP Siêu Thanh ra đời vào ngày 29 tháng 10 năm 2014 được thừa hưởng toàn 
bộ chiến lược, nguồn lực, tài sản, sản phẩm kinh doanh mang thương hiệu RICOH từ Công ty Cổ 
phần Siêu Thanh và chính thức hoạt động kể từ ngày 01/12/2014. Thực hiện phương châm 
“Hướng đến chất lượng toàn diện”, Công ty Cổ phần TBVP Siêu Thanh sẽ tiếp tục phát huy, 
phấn đấu để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Quý khách hàng như Công ty Cổ phần Siêu 
Thanh đã, đang thực hiện và hơn thế nữa về cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bảo trì máy 
Photocopy. 
 
Hơn một năm hoạt động với pháp nhân độc lập và cũng là thành viên trong Siêu Thanh Holdings, 
Siêu Thanh TBVP cũng đã đánh dấu được sự thành công của mình từ việc thừa hưởng ngành 
nghề kinh doanh từ Công ty Mẹ về tất cả các mặt trong việc phân phối sản phẩm và chất lượng 
dịch vụ hậu mãi, điều đó tạo nên sự tin tưởng hơn nữa đối với các khách hàng đã và đang sử 
dụng sản phẩm của hệ thống Siêu Thanh. 
 
 
Các sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu đang kinh doanh 
 
 

 
 
 

mailto:sieuthanh@sieuthanhricoh.vn
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 Vốn điều lệ của Công ty CP Thiết Bị VP Siêu Thanh: 88.000.000.000 đồng. 
 Vốn góp của ST8 tại Cty CP Thiết Bị VP Siêu Thanh là: 79.200.000.000 đồng chiếm tỷ 

lệ 90% vốn điều lệ. 
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CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN NGÀNH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

 

 

Doanh thu thuần qua các năm           Lợi nhuận qua các năm 

 

 

Lĩnh vực thiết bị văn phòng với mạng lưới các chi nhánh và đại lý trải dài khắp cả nước đã đưa 
sản phẩm Ricoh chiếm lĩnh thị phần lớn, chiếm tỷ trọng cao nhất trong ngành thiết bị văn phòng 
trên cả nước. Sự lựa chọn ngành nghề phù hợp, sự định hướng đúng đắn, mảng kinh doanh thiết 
bị văn phòng của Công ty luôn giữ vững tính ổn định và tăng trưởng qua từng năm.  
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CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 

Hiệu quả hoạt động 

 

Các chỉ số tài chính của Công ty luôn ổn định và 
tăng dần qua các năm. Vòng quay hàng tồn kho 
giao động từ 3 đến 4 vòng là minh chứng tích cực 
cho thấy năng lực quản trị hàng tồn kho đang 
theo chiều hướng tốt. 

Đáng chú lý là hệ số vòng quay khoản phải thu 
đạt 11.2 lần, ước tính trung bình các khoản phải 
thu sẽ hoàn tất trong vòng 33 ngày. Chứng tỏ 
năng lực quản trị công nợ của Công ty là rất tốt; 
vòng quay tổng tài sản cũng đạt kết quả ấn tượng 
là 2.2 lần. Điều này nói lên việc quản lý và sử dụng tài sản của Công ty một cách có hiệu quả. 

 

Hiệu quả quản lý 

 

Các hệ số ROA và ROE trong năm 2015 lần lượt 
39% và 54%, tăng trưởng nhiều so với 2014 là 
do cuối năm 2014 Công ty Cổ phần Siêu Thanh 
chuyển đổi sang mô hình kinh doanh Holding, 
thành lập Công ty CP Thiết Bị Văn Phòng Siêu 
Thanh với vốn điều lệ 88 tỷ đồng, nhận trọng 
trách tập trung toàn lực kinh doanh mảng thiết bị 
văn phòng.  

Mặc dù lợi nhuận biên năm 2015 có giảm so với 
năm trước nhưng Công ty vẫn đang thực hiện tốt 
các biện pháp quản lý về giá để mang lại tỷ lệ lãi 
gộp hợp lý. Bên cạnh đó là đạt doanh số mua 
hàng từ nhà cung cấp nên được hưởng khoản 
chiết khấu, khoản hỗ trợ bán hàng. 
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Công ty Cổ phần Ô Tô Kim Thanh 
 

Số 6 Đường 3/2, Phường 15,Quận 11, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: (08) 3866 2222 - Fax: (08) 3866 2266 
Email: ktc@hondaotokimthanh.com.vn                Mã số thuế: 0304178450 
 
Công ty Cổ Phần ô tô Kim Thanh là nhà phân phối chính thức thương hiệu ô tô Honda lắp ráp 
tại Việt Nam, Cũng giống như các nhà phân phối ô tô Honda khác trên thế giới, Honda Ô Tô Kim 
Thanh đã xây dựng và trang bị đầy đủ các trang thiết bị tiên tiến, hiện đại phù hợp với những 
yêu cầu và tiêu chuẩn của Honda toàn cầu. Khi đến với chúng tôi, Quý khách hàng sẽ cảm nhận 
được sự khác biệt rõ ràng so với các thương hiệu ô tô khác và hoàn toàn hài lòng với các dịch 
vụ đạt tiêu chuẩn 5S của Honda Việt Nam (HVN) bao gồm Bán hàng (Sales) - Dịch vụ bảo 
dưỡng sửa chữa (Service) - Kinh doanh phụ tùng chính hiệu (Spare parts) - Hướng dẫn lái xe 
an toàn (Safety driving) - Trách nhiệm xã hội (Social responsibility). Đặc biệt Honda Ô Tô Kim 
Thanh có dịch vụ hỗ trợ tài chính thông qua hệ thống ngân hàng và công ty cho thuê tài chính. 
 
Trong nhiều năm qua Honda oto Kim Thanh là một trong những Đại lý được đánh giá cao về 
phân phối sản phẩm ô tô của Honda Việt Nam và cả chất lượng dịch vụ hậu mãi đối với tất cả 
các khách hàng sử dụng sản phẩm. Năm 2015 Honda Kim Thanh đạt giải 3 toàn quốc trong hệ 
thống phân phối sản phẩm của Honda Việt Nam. 
 
Các sản phẩm Honda ôtô hiện nay chúng tôi đang kinh doanh  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Vốn điều lệ của Honda Ô Tô Kim Thanh: 51.800.000.000 đồng. 
 Vốn góp của ST8 tại Honda Kim Thanh là: 28.520.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 55,06% trên 

vốn điều lệ. 

mailto:ktc@hondaotokimthanh.com.vn
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CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN HĐKD NGÀNH Ô TÔ HONDA 

        Đơn vị tính: tỷ đồng 

           

 

Doanh thu thuần qua các năm Lợi nhuận qua các năm 

   

 

Những yếu tố thuận lợi như sự tăng trưởng mạnh của nền kinh tế vĩ mô, sự nổ lực của Chính phủ 
trong việc ổn định các chính sách, thay đổi theo chiều hướng tích cực, điều này góp phần kích 
thích nhu cầu sử dụng Ô tô của người tiêu dùng, đặc biệt là người tiêu dùng cá nhân. Doanh thu 
thuần năm 2015 của Công ty đạt 729.9 tỷ đồng, tăng trưởng 120% so với năm 2011 và tăng 13% 
so với cùng kỳ 2014. Lợi nhuận sau thuế đạt 11 tỷ, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ. Đây là kết 
quả lợi nhuận cao nhất trong vòng 5 năm trở lại, đóng góp 16% tỷ trọng lợi nhuận cho toàn hệ 
thống. 
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CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 

Hiệu quả hoạt động 

 

 

Hiệu quả quản lý Hàng tồn kho, quản lý các 
khoản phải thu, hiệu quả sử dụng Tài sản của 
Công ty đang rất ổn định và tăng đều qua các 
năm. Điều này cho thấy phương pháp quản lý 
của Công ty đang rất phù hợp với tình hình 
kinh doanh hiện nay. 

 

 

 

Hiệu quả quản lý 

 

 

Ngành kinh doanh Ô tô với đặc thù tỷ suất lợi 
nhuận ROE thấp, mặc khác sự cạnh tranh khốc 
liệt giữa các thương hiệu Ô tô và các Đại lý 
trong cùng một hãng làm cho lợi nhuận biên  
thấp là điều không tránh khỏi. 

Tuy nhiên các chỉ số ROE, ROA và Lợi nhuận 
biên năm 2015 đều tăng so với năm trước. 
Điều này cho thấy hiệu quả quản lý của Công ty 
là phù hợp với tình hình kinh tế đang bắt đầu 
phục hồi như hiện nay. 
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Công ty Cổ phần Ô tô Cường Thanh 

Số 161F Dạ Nam, Phường 3, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: (08) 3983 2888  -  Fax: (08) 3983 2266 
Email: info@chevroletsaigon.com.vn   Mã số thuế: 0305273107 
 
Tập đoàn Siêu Thanh hợp tác đầu tư cùng Công ty Ô tô GM Việt Nam – thành viên của tập đoàn xe ô 
tô hàng đầu thế giới GMC, khai trương đại lý CHEVROLET SÀI GÒN - Thương hiệu kinh doanh thuộc 
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ CƯỜNG THANH, nhằm tiếp tục đáp ứng nhu cầu mua sắm, sửa chữa, bảo 
dưỡng xe của khách hàng tại TP.HCM cũng như các tỉnh khu vực miền Nam.  
CHEVROLET SÀI GÒN là một trong những đại lý 3S chính hãng hiện đại nhất của GM Việt Nam tại 
TP. Hồ Chí Minh, với tổng diện tích xây dựng gần 4.000m2, quy mô 03 tầng bao gồm phòng trưng bày 
400m2 sang trọng lịch sự; khu vực dịch vụ và xưởng đồng sơn 2.100m2 với công suất phục vụ sửa 
chữa hơn 80 lượt xe mỗi ngày, kho xe 1.200m2 với sức chứa cùng lúc 50 xe tại lầu 2 và khu vực văn 
phòng rộng hơn 300m2 được trang bị máy móc hiện đại. Ngoài ra khi đến với Chevrolet Sài Gòn, 
khách hàng còn có thể tận hưởng cảm giác thư giãn tại quầy bar với đầy đủ tiện nghi, thức uống 
miễn phí, internet, xem film, nghe nhạc và các tiện ích hấp dẫn khác như khu vực dành cho trẻ em 
trong khi ba mẹ tham quan các mẫu xe mới nhất tại showroom.  
 
CHEVROLET SÀI GÒN là Đại lý liên tục dành được các danh hiệu cao nhất về bán hàng và dịch vụ  
trong hệ thống GM Việt Nam và GM toàn cầu tronh nhiều năm qua, đạt được những giải thưởng cao 
quý này là có một phần đóng góp của các khách hàng đã tin trưởng và lựa chọn sản phẩm của Chúng 
tôi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vốn điều lệ của CHEVROLET SÀI GÒN: 38.800.000.000 đồng. 
 

 Vốn góp của ST8 tại Cường Thanh là: 22.592.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 58,23% trên vốn 
điều lệ. 

mailto:info@chevroletsaigon.com.vn
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Các sản phẩm Chevrolet hiện nay đang kinh doanh  
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CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN HĐKD NGÀNH Ô TÔ CHEVROLET 

      Đơn vị tính: tỷ đồng 

            

 

Doanh thu qua các năm Lợi nhuận qua các năm 

 

 

 

 

Năm 2015 đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc của Ô tô Cường Thanh với thương hiệu Chevrolet của 
GMC. Tiếp tục đà tăng trưởng từ năm 2014, tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2015 có 
nhiều khởi sắc, cụ thể tốc độ tăng trưởng doanh thu tăng 131% so với năm 2011 và tăng 30% so với 
cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 6.7 tỷ, đóng góp 11% trong tổng lợi nhuận của hệ thống. 

 

 

 

 

 

 

 



  CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH           Hướng đến chất lượng toàn diện 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015      Page 29 

 

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 

 

Hiệu quả hoạt động 

Các chỉ số vòng quay khoản phải thu tăng nhiều 
so với năm 2014 minh chứng cho hiệu quả quản 
lý công nợ của Công ty đang rất tốt. Hệ số vòng 
quay hàng tồn kho vẫn giữ mức ổn định so với 
năm trước. 

Vòng quay Tổng tài sản có giảm so với năm 
trước do trong năm 2015 Công ty có đầu tư mua 
sắm tài sản cố định phục vụ cho hoạt động kinh 
doanh. 

 

Hiệu quả quản lý 

 

 

 

Hệ số ROE và ROA đều tăng so với cùng kỳ 
năm 2014 chứng tỏ công tác điều hành quản lý 
và kinh doanh của công ty rất hiệu quả cho dù 
đặc thù về tỷ suất lợi nhuận của ngành Ô tô là 
thấp.
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NGÀNH ĐIỆN LẠNH 

Dựa trên những thế mạnh và năng lực cốt lõi của mình cùng với tầm nhìn phát triển trong tương lai, 
HĐQT Công ty Cổ Phần Siêu Thanh đã quyết định mở rộng đầu tư sang lĩnh vực: máy điều hòa không 
khí, thang máy, máy phát điện. Do vậy, HĐQT quyết định thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THANH 
SÀI GÒN với quyền kiểm soát là Công ty mẹ chiếm tỷ lệ sở hữu vốn là 70% trong Nam Thanh Sài 
Gòn. 

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THANH SÀI GÒN được thành lập theo Giấy phép kinh doanh số 
0313525196 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 09 tháng 11 năm 2015 và 
chính thức đi vào hoạt động vào đầu năm 2016. 

Tên viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THANH SÀI GÒN. 

Tên viết bằng tiếng Anh: NAM THANH SAI GON JOINT STOCK COMPANY. 

Tên viết tắt: NAM THANH SAI GON JSC 

Địa chỉ: Số 52, Đường số 4, Khu Đô Thị Mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM. 

Dựa trên thế mạnh của Công ty Cổ Phần Siêu Thanh về Uy tín và kinh nghiệm kinh doanh các sản 
phẩm như máy photocopy, ô tô, năng lực tài chính dồi dào, cơ sở dữ liệu và quan hệ khách hàng rộng 
lớn. Nam Thanh Sài Gòn trở thành đại lý chính thức của Mitsubishi Electric Việt Nam trong việc phân 
phối sản phẩm máy điều hòa không khí cho khách hàng dự án. Để phát triển bền vững và tạo được 
uy tín trên thị trường và chúng tôi tin rằng chất lượng của thương hiệu MITSUBISHI ELECTRIC cùng 
với dịch vụ hậu mãi do Nam Thanh Sài Gòn cung cấp hoàn toàn mang đến sự an tâm và hài lòng cho 
bất kỳ khách hàng khó tính nào. 

Nền kinh tế Việt Nam đang hồi phục và trên đà tăng trưởng, nhiều dự án đầu tư lớn về cơ sở hạ tầng, 
khu đô thị mới, chung cư cao cấp, trung tâm thương mại đang được xây dựng ngày càng nhiều. Tốc 
độ phát triển và nhu cầu tiêu thụ máy lạnh, máy phát điện, thang máy trong giai đoạn 5 đến 10 năm 
nữa là rất lớn. Do vậy, Nam Thanh Sài Gòn xác định mục tiêu xây dựng hệ thống phục vụ khách hàng 
hướng đến tiêu chuẩn chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí và đã ra đời nhằm mục đích cung cấp 
cho khách hàng những giải pháp, sản phẩm tiết kiệm và thân thiện với môi trường nhất với phương 
châm hoạt động “HƯỚNG ĐẾN GIẢI PHÁP CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN” 

  

 

 

 

 

 
 

 Vốn điều lệ của NAM THANH SÀI GÒN: 10.000.000.000 đồng. 
 

 Vốn góp của ST8 tại NAM THANH SÀI GÒN là: 7.000.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 70% trên 
vốn điều lệ. 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

Nền kinh tế Việt Nam bước vào năm 2016 với khá nhiều tín hiệu lạc quan như kinh tế vĩ mô ổn định, 
tăng trưởng kinh tế phục hồi nhanh, chính sách của Nhà nước đã mở rộng tính hỗ trợ cạnh tranh 
như ổn định biểu phí trước bạ và giảm thuế nhập khẩu đối với ngành ô tô, Siêu Thanh vẫn bám sát 
các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của mình là thương mại và dịch dụ chuyên về phân phối các sản 
phẩm thương hiệu Ô tô nổi tiếng và thiết bị văn phòng để tăng lợi thế cạnh tranh và tăng thị phần. 
Hệ thống Siêu Thanh hoạt động ngày một chuyên nghiệp hơn với mục tiêu đem lại cho các khách 
hàng với mục tiêu “Tổ chức kinh doanh dịch vụ hướng tới sự thỏa mãn và hài lòng của khách hàng”. 
Song song với nổ lực tìm kiếm khách hàng mới, ổn định và duy trì lượng khách hàng sẵn có là việc 
làm mang tính tiên phong. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chi phí, quản lý và duy trì năng suất lao động, 
cơ cấu lại nguồn lực cho tất cả các lĩnh vực đảm bảo đáp ứng yêu cầu chất lượng cung cấp dịch vụ 
theo phương châm “Hướng đến chất lượng toàn diện” mà Chúng tôi đã và đang duy trì từ trước tới 
nay.  

Theo dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng tưởng so với năm 2015, đặc biệt hơn khi Việt 
Nam đã ký kết hiệp định thương mại tự do TPP để trở thành một trong 12 thành viên đầu tiên đã mở 
ra nhiều triển vọng mới cho nên kinh tế. Nắm bắt xu thế thị trường và tình hình kinh tế hiện tại và 
trong tương lai, Chúng tôi phát triển thêm một lĩnh vực sản phẩm mới và đã chính thức ký kết hợp 
tác với Mitsubishi Electric Việt Nam để phân phối dòng sản phẩm máy điều hòa, thang máy 
Mitsubishi Electric.  

Với nền tảng và những định hướng tương lai, Siêu Thanh đã đặt ra mục tiêu kế hoạch kinh doanh  
trong năm 2016 

      Đơn vị tính: Tỷ đồng 

 

                  Doanh thu hệ thống Lợi nhuận hệ thống 
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Kế hoạch ngành ô tô tăng trưởng cao hơn cùng kỳ là do Việt Nam đã hội nhập theo xu hướng của Thế 
giới, một phần thu nhập của người lao động Việt Nam được cải thiện, thị hiếu và nhu cầu người tiêu 
dùng cũng tăng cao, lạm phát giảm; các yếu tố môi trường xung quanh việc sở hữu xe khá thuận lợi 
như cơ sở hạ tầng được cải thiện, nhiều đường cao tốc được mở mới, giá xăng liên tục giảm, ma ̆ t 
bàng lãi suát tháp và ỏn đĭnh, nhu càu tín dŭng ô tô cũng ta ng trưởng mănh.  

Ngành Thiết bị văn phòng: Với hơn 20 năm kinh doanh trong ngành Thiết bị văn phòng, Siêu Thanh 
đang sở hữu một lượng lớn khách hàng trung thành mang tính ổn định cao. Do đó, kế hoạch năm 
2016 về doanh thu và lợi nhuận sau thuế tiếp tục tăng lần lượt 16% và 26% so với thực hiện năm 
2015. 

Để đạt được mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 với những chỉ tiêu kỳ vọng trên, bên cạnh ảnh 
hưởng các chính sách vĩ mô của nền kinh tế, HĐQT và Ban điều hành phải phấn đấu hoàn thiện các 
tiêu chí vi mô của toàn hệ thống: 
 
 ≻ Đã hoàn thành việc chuyển đổi mô hình Holdings và chính thức hoạt động theo cơ cấu mô hình 
Holdings gồm Công ty Mẹ và các Công ty con theo hình thức chuyên môn hóa tập trung theo từng lĩnh 
vực ngành nghề. 
 
≻ Tiến hành củng cố hệ thống các Chi nhánh, chuẩn bị tốt điều kiện để mở rộng và thành lập thêm khi 
điều kiện thuận lợi, mở rộng thêm hệ thống Đại lý khu vực và các Công ty liên kết tại các tỉnh thành  
trên toàn quốc nhằm đáp ứng cao nhất yêu cầu dịch vụ của khách hàng và đón đầu giai đoạn bùng nổ 
sau khi Việt Nam ký các hiệp định thương mại trên thế giới và trong khu vực. 
 
≻ Tổ chức lại hệ thống kinh doanh & dịch vụ theo hướng tinh gọn, linh hoạt và hiệu quả. 
≻ Tập trung quảng bá thương hiệu sản phẩm cốt lõi và sản phẩm mới đến các khách hàng tiềm năng. 
≻ Phân tích và đánh giá hiệu hoạt động của từng sản phẩm, từng bộ phận, từng Chi nhánh kinh doanh 
để có những giải pháp kinh doanh kịp thời. 
≻ Tập trung công tác dịch vụ chăm sóc khách hàng: tỷ lệ khách hàng hài lòng, sự gắn bó của khách 
hàng, tỷ lệ dịch vụ bị than phiền, tỷ lệ đáp ứng đơn hàng… 
≻ Hoàn thiện chính sách tài chính kế toán, qui trình và công cụ kiểm soát rủi ro cho toàn hệ thống. 
≻ Kiểm soát và tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn lưu động: công nợ phải thu, công nợ phải trả, hàng tồn 
kho… 
≻ Kiểm soát và cân đối cơ cấu vốn để tối đa hóa dòng tiền. 
≻ Liên tục dự báo các biến động về tình hình kinh tế vĩ mô, tài chính tiền tệ để có các giải pháp kịp thời 
về tài chính. 
≻ Tinh gọn bộ máy nhân sự, tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo đội ngũ nhân sự. 
≻ Thay đổi tư duy, thái độ hành vi ứng xử khi  giải quyết công việc. 
≻ Cải cách thủ tục hành chính đơn giản và nhanh hơn. 
≻ Xây dựng văn hoá doanh nghiệp vững chắc. 
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN 
 
Hiện nay, Việt Nam chúng ta đã hội nhập sâu vào quỹ đạo của toàn cầu hóa, các hiệp định WTO, 
AFTA sẽ gỡ bỏ hàng rào thuế quan vào năm 2018. Việt Nam đã hoàn tất gia nhập TPP cũng như tham 
gia vào các hiệp định thương mại mậu dịch tự do khác. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, Chúng tôi 
sẽ tiếp tục cũng cố nội lực, giữ vững vị thế dẫn đầu, chủ động trong việc nắm bắt các cơ hội liên kết, 
hợp tác nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, đa dạng hóa sản phẩm phục vụ cho khách hàng. Chúng 
tôi tin rằng, với những nỗ lực trong thời gian qua, đã tạo dựng được một nền tảng vững chắc cho 
toàn hệ thống Công ty phát triển một cách ổn định, chịu được sức ép ngày một gay gắt của thị 
trường, sự cạnh tranh gắt gao khi hội nhập vào sân chơi quốc tế. 

Sự phục hồi của nền kinh tế như hiện nay với các dự báo đầy lạc quan trong những năm tới , Công ty 
Siêu Thanh chúng tôi sẽ phát huy hết tiềm năng của mình để tập trung vào ổn định các nguồn lực 
trong hệ thống và bảo đảm việc sử dụng vốn một cách có hiệu quả. Tập trung phát triển thị phần sẵn 
có trong hoạt động kinh doanh chính hiện nay của mình, quảng bá thương hiệu mới đến các khách 
hàng. Bên cạnh đó, Chúng tôi cũng tiếp tục nghiên cứu đầu tư để mở rộng mạng lưới kinh doanh 
đem lại lợi nhuận tốt hơn cho chính mình và các nhà đầu tư. Chúng tôi vẫn tiếp tục phấn đấu trở 
thành một tập đoàn đa ngành, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, lấy lĩnh vực phân phối các sản phẩm 
được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng nhất và cung cấp dịch vụ tốt nhất làm nòng cốt, tập trung làm 
nhà phân phối những mặt hàng chiến lược của các tập đoàn nổi tiếng trên thế giới và trong khu vực.  

Siêu Thanh đã đạt được thành công nhất định, nhưng vẫn luôn ý thức phải tiếp tục đổi mới, không 
ngừng củng cố lợi thế trong ngành hiện tại, nâng cao năng lực cạnh tranh vượt ra khỏi những dự 
kiến hiện tại, tạo nền tảng cho sự phát triển tương lai cũng như tạo tư thế sẵn sàng mở thêm những 
công ty thành viên mới tiếp tục vào Tập đoàn trong tương lai nhằm đa dạng hóa ngành nghề, sản 
phẩm của các thương hiệu nổi tiếng mà người tiêu dùng ưa chuộng. 
 
Xuyên suốt chặng đường phát triển, Siêu Thanh luôn chuẩn bị rất kỹ càng, nhạy bén nắm bắt cơ hội, 
tranh thủ tiềm lực sẵn có để đầu tư cho tương lai, tìm kiếm cơ hội hợp tác mới, tạo sự đột phá cho 
thị trường hiện tại và gia tăng năng lực kinh doanh và chủ yếu là tập trung lĩnh vực kinh doanh cốt 
lõi. 
 
Với mục tiêu phát triển một cách bền vững từ giá trị cốt lõi, Công ty Chúng tôi tiếp tục thực hiện 
đánh giá lại để hoàn thiện chiến lược của toàn hệ thống, từ đó tiến hành xây dựng và điều chỉnh kế 
hoạch cho những năm tiếp theo phù hợp với năng lực hiện có “Sức mạnh nội lực” và triển khai hệ 
thống dự báo “Sức mạnh ngoại lực” và phòng ngừa rủi ro cho toàn Công ty.  
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CÁC MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG CỦA CÔNG TY 

ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG 

Với tinh thần hướng tới cộng đồng,  nhấn mạnh thể hiện giá trị cao nhất mà Công ty hướng tới là 
mang lại lợi ích cho cộng đồng và mang lại thành công cho tất cả mọi người, bao gồm khách hàng, cỏ 
đông, đối tác, cán bộ công nhân viên và cộng đồng. Chúng tôi chỉ thực sự thành công khi bạn hài lòng 
với sản phẩm, dịch vụ cũng như hoạt động minh bạch của Công ty: 
 

 Các cán bộ nhân viên cam kết đặt chất lượng sản phẩm uy tín của Công ty lên hàng đầu để 
mang đến cho khách hàng với sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. 

 Mang đến lợi nhuận cho nhà đầu tư tin tưởng vào tri thức và tính chính trực của chúng tôi. 
 Mang đến sự tự tin trong cuộc sống cho nhân viên thông qua sự đóng góp đầy ý nghĩa của họ. 
 Mang đến sự hài lòng cho nhà cung cấp qua các giao dịch công bằng và minh bạch. 
 Siêu Thanh chú trọng xây dựng quan hệ với các cổ đông, nhà đầu tư dựa trên cơ sở cung cấp 

thông tin về Công ty một cách kịp thời, minh bạch và thường xuyên trên Website của Công ty 
chúng tôi: www.st8.vn  hoặc thông qua các buổi làm việc trực tiếp khi các nhà đầu tư, các 
chuyên gia phân tích của các Công ty Chứng khoán, các Quỹ đầu tư, các định chế tài chính.  

 Chúng tôi luôn thực hiện công bố thông tin đúng hạn, đầy đủ theo yêu cầu của Sở Giao Dịch 
Chứng Khoán TP. Hồ Chi Minh cũng như Ủy ban chứng khoán Nhà nước. 

 Chúng tôi đã đăng tải các Báo cáo tài chính và các thông tin quan trọng khác trên website của 
Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi và đầy đủ thông tin đến cho các cổ đông và nhà đầu tư.  

 

ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG 

Tập đoàn Siêu Thanh hướng tới hình ảnh của một công ty thân thiện với môi trường. Chúng tôi tôn 
trọng, thực hiện và cam kết kiểm soát nghiêm ngặt quy trình hoạt động kinh doanh để không vi 
phạm các tiêu chuẩn về môi trường. Các lĩnh vực ô tô đã đầu tư dự án hệ thống xử lý nước thải tốt 
nhất tại các Xưởng dịch vụ. Cùng với quá trình phát triển hoạt động kinh doanh, Siêu Thanh vẫn tiếp 
tục thực hiện các biện pháp giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng tác động xấu đến môi trường. Tuân 
thủ các yêu cầu luật định và các yêu cầu khác liên quan đến các tác động môi trường của Công ty. 
Tăng cường kiểm soát, quản lý các vấn đề liên quan đến môi trường nhằm ngăn ngừa ô nhiễm, giảm 
thiểu tác động đáng kể đến môi trường bằng các biện pháp:  

 
 Tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng và nước sinh hoạt; Xử lý rác và nước thải;  
 Phát huy tinh thần sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường, khuyến khích toàn thể nhân 

viên tái sử dụng trong quá trình hoạt động dịch vụ. 
 Nâng cao nhận thức cho toàn thể nhân viên thông qua đào tạo kiến thức về công tác bảo vệ môi 

trường. Chính sách này được phổ biến rộng rãi đến toàn thể nhân viên Công ty để mọi người 
thấu hiểu và đều có trách nhiệm bảo vệ môi trường. 

 
 

 

 

 

http://www.st8.vn/
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ĐỐI VỚI CÁN BỘ NHÂN VIÊN 

Với lịch sử hình thành và phát triển lâu dài, Chúng tôi luôn luôn cải tiến và hoàn thiện về mọi mặt 
nhằm xây dựng một môi trường làm việc tốt với tác phong chuyên nghiệp. Bên cạnh việc giải quyết 
công ăn việc làm của hàng trăm lao động với chế độ đãi ngộ thỏa đáng, Chúng tôi luôn có những 
chính sách nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên thông qua các khóa bồi dưỡng kiến thức, hỗ trợ 
học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Một khía cạnh không thể thiếu trong môi trường doanh 
nghiệp của Công ty là sự hòa đồng, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, trách nhiệm trong 
công việc và sự cống hiến vì lợi ích chung toàn hệ thống luôn được chú trọng.   

Tập trung xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, trên cơ sở tập trung quy hoạch đội ngũ nhân viên  
ưu tú để bồi dưỡng chuyên môn, phẩm chất đạo đức, gắn liền bồi dưỡng truyền thống và văn hóa 
Doanh nghiệp, biết cống hiến vì lợi ích của Công ty nhằm xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực kế cận. 
Đây là cũng nhiệm vụ chủ yếu, thường xuyên và lâu dài để phát triển Công ty bền vững. 
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ĐỐI VỚI XÃ HỘI 

Trên 20 năm hình thành và phát triển, Siêu Thanh là một doanh nghiệp mà khi nhắc đến ai cũng dễ 
dàng nhận ra ngoài việc tập trung cho hoạt động kinh doanh để có được lợi nhuận mong đợi, Siêu 
Thanh cũng là một trong các Doanh nghiệp không bao giờ quên trách nhiệm của mình đối với Xã hội.  

Dựa trên nguyên tắc kinh doanh luôn đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với trách nhiệm xã 
hội, Siêu Thanh ý thức được rằng chúng tôi không chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình và đặt 
mục tiêu lợi nhuận là duy nhất. Thay vì vậy, chúng tôi còn dành một sự quan tâm sâu sắc đến những 
hành động, đóng góp của mình nhằm góp phần tạo nên những thay đổi trong cộng đồng xung quanh. 

Là một doanh nghiệp, Siêu Thanh không chỉ muốn khách hàng nhớ đến mình với tư cách một công ty 
kinh doanh mà còn là một tổ chức có trách nhiệm đối với xã hội. Vì vậy song song với hoạt động kinh 
doanh, chúng tôi luôn có những hoạt động dành cho xã hội, đặc biệt là những hoạt động hướng đến 
đối tượng là học sinh, sinh viên, các trường học, những bạn trẻ nhiệt huyết, tài năng, các trẻ em cơ 
nhở bất hạnh….  

Cho đến hiện tại, Siêu Thanh đã thực hiện được không ít các chương trình phúc lợi cho xã hội, và 
đánh dấu cho những nổ lực vì cộng đồng là sự kiện được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao 
động hạng 2 chủ Chủ tịch HĐQT và Huân chương lao động hạng 3 cho Doanh nghiệp có nhiều đóng 
góp cho các hoạt động cộng đồng, cho sự phát triển chung của xã hội. Sự kiện này cũng là động lực to 
lớn để khuyến khích Chúng tôi tiếp tục phát huy trách nhiệm của mình đối với cộng đồng xã hội. Với 
phương châm “Chúng tôi chỉ thực sự thành công khi Bạn hài lòng với sản phẩm, dịch vụ cũng như 
hoạt động minh bạch của Công ty”. 
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Không những thế, sự gắn bó của tập thể và các cá nhân trong công ty cũng nhận thức được việc làm 
này, từ các thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo và một số CBNV trong hệ thống tập đoàn Siêu Thanh luôn 
chia sẻ một phần trách nhiệm của mình đến với cộng đồng xã hội. Trong từng dấu chân của mình dù 
ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền đất nước, ý thức quan tâm đến cộng đồng vì sự phát triển chung của 
toàn xã hội luôn gắn liền cùng mọi hoạt động của Siêu Thanh. Trong giai đoạn từ 1994 đến 2015 
Siêu Thanh đã tích cực tham gia các công tác xã hội và đóng góp trên 22 tỷ đồng dành cho các 
chương trình bảo trợ cho các tổ chức từ thiện, khám chữa bệnh cho các bệnh nhân nghèo, tặng học 
bổng cho những trẻ em nghèo hiếu học & nhà tình thương, nhà tình nghĩa, tài trợ xe lăn cho người 
khuyết tật, trẻ em cơ nhỡ không nơi nương tựa…nhằm đem đến cho những người không may mắn 
trong xã hội hiện nay có một cuộc sống ấm no và tinh thần hạnh phúc tạo nên sự công bằng trong xã 
hội. 

Bên cạnh đó, nhiều năm liền Siêu Thanh được trao tặng bằng khen của Bộ tài chính về việc thực hiện 
chính sách nghĩa vụ Thuế và các nghĩa vụ khác đối với Cơ quan nhà nước. 

Một số hoạt động xã hội tiêu biểu trong năm 2015 
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CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

Bất kỳ một Công ty nào khi bắt đầu chu kỳ hoạt động kinh doanh đều gặp phải các rủi ro tiềm ẩn. Các 
rủi ro này có thể ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua đó gián tiếp ảnh 
hưởng tới giá cổ phiếu của Công ty khi niêm yết trên thị trường chứng khoán. 

Về thị trường tài chính 

Hiện nay hoạt động kinh doanh chính của Công ty là phân phối và dịch vụ các sản phẩm ô tô và thiết 
bị văn phòng, do vậy khi nền kinh tế thắt chặt sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh ngành 
nghề của Chúng tôi. Cũng như bất kỳ doanh nghiệp khác hoạt động trong nền kinh tế thị trường, bất 
kỳ biến động nào của nền kinh tế cũng đều ảnh hưởng đến Công ty, chẳng hạn, tốc độ tăng trưởng 
kinh tế sẽ thúc đẩy sự gia tăng nhu cầu xã hội. Trong một nền kinh tế phát triển thì nhu cầu về các 
sản phẩm hàng hóa, nhất là các sản phẩm cao cấp, ngày càng tăng. Ngược lại, khi kinh tế suy thoái, 
nhu cầu tiêu dùng cũng giảm hẳn làm cho hàng hóa tiêu thụ ít đi, điều này ảnh hưởng đáng kể về 
doanh thu của toàn hệ thống cho các sản phẩm mà Chúng tôi đang kinh doanh.  

• Rủi ro về Lãi suất 

Trong hoạt động kinh doanh Công ty chúng tôi không hề sử dụng bất kỳ nguồn vốn vay nào, tuy 
nhiên khi có biến động lãi suất theo chiều hướng tăng thì khách hàng của Chúng tôi những người dự 
định mua xe ô tô sẽ cân nhắc kỹ và hạn chế mua xe khi sử dụng vốn vay làm ảnh hưởng tới việc tăng 
trưởng doanh thu trong toàn tập đoàn. Vì vậy, sự biến động lãi suất ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  

• Tỷ giá hối đoái  

Theo dự báo trong năm 2016 do một số biến động của nên kinh tế thế giới giai đoạn phục hồi, sự 
phá giá đồng tiền nhân dân tệ có thể kéo theo việc VND có thể sẽ tiếp tục mất giá. 

Các mặt hàng kinh doanh của hệ thống Siêu Thanh như máy thiết bị văn phòng, vật tư, xe ô tô, phụ 
tùng lắp ráp hoặc thay thế đều nhập khẩu từ nước ngoài. Việc tỷ giá đô la Mỹ so với Viêt nam đồng 
tiếp tục tăng trong năm 2016 theo như dự báo sẽ khiến giá đầu vào sẽ tăng tương ứng. Đây được 
xem là thách thức không nhỏ đối với doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng có tính cạnh tranh cao 
như hiện nay. 

• Lạm phát  

Nhận định lạm phát năm 2016 sẽ xoay quanh mức 2.5% và tăng đến 4% trong năm tới. Tuy nhiên, 
với kịch bản lạm phát trên cao hơn mức dự báo thì lãi suất sẽ có khả năng tăng lên và dòng tiền sẽ có 
xu hướng “phòng thủ”, đổ vào ngân hàng nếu lãi suất huy động đủ hấp dẫn, còn không sẽ lại đổ vào 
thị trường vàng. Nhìn nhận từ bức tranh kinh tế, mặc dù đã có khởi sắc với tổng mức bán lẻ hàng 
hoá dịch vụ có tăng, nhưng vẫn ở mức thấp, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu và còn kỳ vọng giá 
hàng hoá tiếp tục giảm, sẽ là đe doạ sự phục hồi của sức mua. 
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Về thị trường kinh doanh 

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối, khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO 
năm 2006, và việc ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ đa dạng hóa các sản 
phẩm sẽ ồ ạt tràn về Việt Nam tạo cho người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm mình ưa thích với 
giá cả hợp lý hơn. 

Rủi ro có nguyên nhân từ môi trường pháp lý thiếu minh bạch trong cả ba lĩnh vực lập pháp, hành 
pháp và tư pháp. Đây cũng là hiểm họa của kinh doanh lành mạnh. Một hệ thống văn bản pháp luật 
được ban hành với sự tham gia có hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp, theo các tiêu chí bền vững, 
thống nhất, thân thiện, công bằng, dễ áp dụng; một hệ thống hành pháp hoạt động theo phương 
châm hỗ trợ, thúc đẩy và phục vụ kinh doanh; một hệ thống tư pháp đáng tin cậy, tôn trọng công lý, 
bảo đảm pháp luật thực thi hiệu quả cùng với một xã hội thượng tôn đạo đức, pháp luật sẽ là một 
môi trường lý tưởng để khuyến khích đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Ngược lại, nơi pháp luật 
bất nhất, mâu thuẫn, chồng chéo, thay đổi đột ngột, mờ ám, thực thi pháp luật thiếu minh bạch, công 
khai, hiệu quả, việc áp dụng pháp luật thiếu công bằng, khách quan, các quyền sở hữu tài sản, quyền 
bảo vệ hợp đồng hoặc luôn bị xâm hại hoặc chi phí quá cao... đều là nguồn gốc rủi ro, gây thiệt hại 
nặng nề cho doanh nghiệp. 

Rủi ro đến từ các đối tác, các nhà đầu tư, các khách hàng của doanh nghiệp và các rủi ro đến ngay từ 
chính trong nội bộ doanh nghiệp như thái độ của doanh nghiệp đối với rủi ro, sai lầm trong chiến 
lược kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, sự yếu kém của cán bộ quản lý và nhân viên, thiếu đạo đức 
và văn hóa kinh doanh, thiếu động cơ làm việc, thiếu đoàn kết nội bộ. Mức độ tiêu dùng, sở thích và 
nhu cầu dự trữ của khách hàng cũng làm ảnh hưởng đến việc tăng trưởng doanh thu của toàn hệ 
thống. Nếu hàng hóa rẻ và mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng thì sẽ bán được nhiều hơn. Ngược 
lại họ sẽ dự trữ tiền của họ vào hệ thống ngân hàng với hàng hóa không dồi dào và không phù hợp 
với thị hiếu tiêu dùng tạo nên việc giảm doanh số trong kinh doanh.  

Một số rủi ro khác ít có khả năng xảy ra, nhưng nếu xảy ra cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình 
hoạt động kinh doanh của Công ty như thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, động đất,... 

Chúng tôi đã xây dựng để đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế các rủi ro trên có thể xãy ra 
trong hoạt động kinh doanh của Công ty như sau: 

*  Thiết lập danh mục các kiểm soát hiện hữu, qua đó cung cấp cho cấp quản lý làm cơ sở đánh giá 
tính phù hợp, hiệu quả của hệ thống kiểm soát để quản lý rủi ro một cách hiệu quả cũng như thiết 
lập các kế hoạch hành động liên quan tới việc hoàn thành các kiểm soát một cách hợp lý. 

* Bổ sung và cập nhật kiến thức về quản trị rủi ro cho các cấp quản lý cũng như nâng cao kỹ năng 
đánh giá rủi ro thông qua các buổi đánh giá rủi ro cụ thể, với sự tham gia của bộ phận chuyên trách 
quản lý rủi ro và các bên liên quan. 

* Thông qua hoạt động kiểm soát về quản trị rủi ro này, Công ty đã mạnh dạn phát huy và kế thừa 
những điểm phù hợp và thế mạnh. Song song đó, những điểm chưa phù hợp với văn hóa, với 
phương hướng hoạt động của doanh nghiệp được ghi nhận và đưa ra các giải pháp khắc phục phù 
hợp. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA HỆ THỐNG 

Tình hình hoạt động kinh doanh 

 Đơn vị tính: tỷ đồng 

 

Doanh thu thuần qua các năm  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tình hình hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống trong năm 2015 giữ vững tính ổn định và tăng 
trưởng đều qua các năm, cụ thể: Doanh thu thuần năm 2015 đạt 92,5% so với kế hoạch, nhưng tăng 
16.3% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, doanh số của ngành ô tô vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong 5 
năm trở lại đây, với tỷ trọng 79% doanh số toàn hệ thống, trong đó thương hiệu Honda chiếm 55%, 
Chevrolet là 24%.  

 

Doanh thu về lĩnh vực ô tô tăng đáng kể nhưng lợi nhuận không cao vì hiện nay các sản phẩm đang 
kinh doanh cạnh tranh khá rõ rệt trên thị trường. Các Nhà máy Honda, GM luôn mở rộng thêm kênh 
phân phối sản phẩm của họ, tạo cho người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm tốt và giá cả Phải 
chăng. 
 
Việc kinh doanh các sản phẩm trong toàn tập đoàn về doanh thu luôn giữ ở trạng thái ổn định qua 
các năm, nhưng vẫn đem lại tốt về tỷ suất lợi nhuận sau thuế cho cổ đông và nhà đầu tư. Chúng tôi 
luôn đẩy mạnh về chất lượng dịch vụ và làm hài lòng khách hàng để giữ ổn định lượng khách hàng 
sẵn có.  
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Lợi nhuận qua các năm 

 

 

  

  

Lợi nhuận sau thuế đạt 88.4% kế hoạch, nhưng vẫn tăng trưởng 2.5% so với cùng kỳ 2014. Trong 
bối cảnh cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu ô tô và giữa các nhà phân phối trong cùng một 
hãng. Tuy doanh số chiếm tỷ trọng cao nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ chiếm tỷ trọng 27% trong tổng 
lợi nhuận của toàn tập đoàn, trong đó thương hiệu Honda là chiếm 16%, thương hiệu Chevrolet 
chiếm 11%. 

Ngành thiết bị văn phòng vẫn giữ vai trò chủ lực đóng góp tỷ trọng lớn trong tổng lợi nhuận của toàn 
hệ thống với mức tỷ trọng 73%. Với thế mạnh là nhà phân phối độc quyền sản phẩm Ricoh, chế độ 
hậu mãi tốt, với phương châm chất lượng dịch vụ làm tiêu chí hàng đầu là yếu tố quan trọng cho sự 
phát triển bền vững qua các năm. 

 

Tình hình tài chính 

  Đơn vị tính: tỷ đồng 
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Kết cấu tài sản 

So với năm 2014, tổng tài sản tăng 13%, trong 
đó, Tài sản ngắn hạn tăng 22% và Tài sản dài 
hạn giảm 4%, cụ thể như sau: Tài sản ngắn 
hạn tăng 57,1 tỷ tương đương tăng 22% làm 
cho tổng tài sản tăng 15%, trong đó:  

Hàng tồn kho tăng 13,9 tỷ tương đương tăng 

14% làm tổng tài sản tăng 4% so với cùng kỳ. 

Tiền và khoản tương đương tiền tăng 55,3 tỷ 

tương đương tăng 59% làm tổng tài sản tăng 

14%. 

 

Tài sản dài hạn giảm 4,9 tỷ tương đương giảm 

4%, do trong năm 2015 có chuyển đổi tài sản 

cố định sang bất động sản đầu tư và chờ bán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết cấu nguồn vốn 

 

Vốn  đầu tư của Chủ sở hữu chiếm 84.6% trong 
tổng nguồn vốn, tăng 14.6% so với năm 2014. 
Tỷ lệ nợ ngắn hạn chiếm 15.1%, nợ dài hạn 
0.3%. Các khoản nợ ngắn hạn tập trung vào các 
khoản nợ nhà cung cấp chưa đến hạn, các 
khoản thuế phải nộp. Đặc  biệt công ty không 
vay nợ từ các tổ chức tín dụng, cá nhân. 

 



  CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH           Hướng đến chất lượng toàn diện 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015      Page 43 

 

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

Công ty Cổ Phần Siêu Thanh đang hoạt động theo mô hình Holdings cơ cấu tổ chức theo hình thức 
Công ty Mẹ và các Công ty con. Hiện nay đang có 1 Công ty Mẹ  và 4 Công ty Con. Cụ thể như sau: 

Công ty CP Siêu Thanh là Công ty Mẹ có cơ cấu ban điều hành là HĐQT và Ban Tổng giám đốc và các 
Phòng ban chức năng để quản lý và điều hành toàn bộ hệ thống. 

Các Công ty Con: Công ty Cổ phần Thiết bị văn phòng Siêu Thanh, Công Ty Cổ phần Ô Tô Kim Thanh 
và Công ty Cổ Phần ô tô Cường Thanh, Công ty Cổ Phần Nam Thanh Sài Gòn. Các Công ty con hoạt 
động theo cơ cấu điều hành là Ban Giám đốc và các Phòng ban chức năng thực hiện theo đúng nhiệm 
vụ của mình. 

 

 

 

Công ty CP Nam Thanh Sài Gòn chính thức đi vào hoạt động năm 2016 với đội ngủ nhân sự ban đầu 
là 11 người. Số lượng nhân sự sẽ tiếp tục gia tăng khi triển vọng phát triên của ngành máy lạnh, 
thang máy, máy phát điện là rất lớn. 

Tổng số lao động của toàn hệ thống đến thời điểm hiện nay khoảng 738 lao động với mức thu nhập 
bình quân của cấp quản lý là 25 triệu đồng/người và nhân viên là 8,5 triệu đồng/người. 

 

Chính sách nhân sự 

Chế độ làm việc: Làm việc 5 ngày/tuần, từ 8h đến 17h mỗi ngày trong tuần và sáng ngày thứ 7 của 
tuần cuối mỗi tháng. 

Nghỉ phép, lễ, tết: Nhân viên được nghỉ lễ và tết 9 ngày theo quy định của Bộ luật lao động và được 
hưởng nguyên lương.  

Điều kiện làm việc: Công ty đầu tư các trang thiết bị hiện đại, trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn lao 
động để phục vụ cho công việc của CBCNV. 

Chế độ lương: Thực hiện chế độ nâng lương cho CBCNV mỗi hai năm và có sự quan tâm thường 
xuyên đến thu nhập, đời sống CBCNV. 
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Chế độ thưởng: Công ty có chính sách thưởng thiết thực để khuyến khích động viên CB NV và phát 
huy tinh thần sáng kiến cải tiến, nâng cao hiệu quả trong công việc, nhằm tiết giảm chi phí, tăng tính 
cạnh tranh trên thị trường lao động. 

Bảo hiểm và phúc lợi: Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, BH thất nghiệp cho 
tất cả CBCNV. Hàng năm công ty hỗ trợ khám sức khỏe cho tất cả CBCNV làm việc tại Công ty. 

Chính sách tạo nguồn nhân lực 

Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút nhân sự có năng lực vào làm việc tại Công 
ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng mạng lưới kinh doanh cho toàn hệ thống.  

Đào tạo: Công ty luôn luôn coi trọng con người là tài sản qúy giá của doanh nghiệp và để phát huy 
hiệu quả nguồn vốn quý này, kết hợp chặt chẽ đến vấn đề đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất 
lượng cao và phù hợp, luôn tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khoá huấn luyện nội bộ và bên 
ngoài để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. 

Siêu Thanh cam kết các chính sách đối với người lao động trong Công ty là nhất quán và luôn hướng 
tới người lao động để tạo một nguồn nhân lực được phát triển toàn diện, chuyên nghiệp và gắn bó 
lâu dài vì mục tiêu chung của toàn hệ thống Công ty. 

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Họ Tên Chức vụ 

Ông Yung Cam Meng Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

Ông David Cam Hao Ong Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ khối thiết bị văn phòng 

Ông Võ Văn Chính Thành viên HĐQT 

Ông Lê Văn Hà Thành viên HĐQT 

Ông Nguyễn Hữu Nam Thành viên HĐQT 

Ông Nguyễn Đình Nhu Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ khối Ô tô 

Bà Đinh Thị Hồng Vân Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ tài chính 

Bà Phạm Thị Thanh Hường  Trưởng Ban Kiểm soát 

Bà Cái Kim Thoa Thành viên Ban Kiẻm soát 

Bà Nguyễn Hồng Cúc Phương Thành viên Ban Kiẻm soát 

Bà Đinh Thị Hồng Vân Kế toán trưởng 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Họ tên   Chức vụ   Ngày bổ nhiệm  

Yung Cam Meng Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ  18 tháng 04 năm 2013  

David Cam Hao Ong Phó CT HĐQT kiêm Phó TGĐ  18 tháng 04 năm 2013 

Võ Văn Chính Thành viên HĐQT  26 tháng 09 năm 2014  

Đinh Thị Hồng Vân Thành viên HĐQT kiêm phó TGĐ  26 tháng 09 năm 2014  

Nguyễn Đình Nhu Thành viên HĐQT kiêm phó TGĐ  28 tháng 04 năm 2014  

Lê Văn Hà Thành viên HĐQT  28 tháng 04 năm 2014  

Nguyễn Hữu Nam Thành viên HĐQT  28 tháng 04 năm 2014  

 

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Họ Tên Chức vụ 

Ông Yung Cam Meng Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

Ông David Cam Hao Ong Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ khối thiết bị văn phòng 

Ông Nguyễn Đình Nhu Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ khối Ô tô 

Bà Đinh Thị Hồng Vân Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ tài chính 
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DANH SÁCH LÝ LỊCH THÀNH VIÊN HĐQT 

THÀNH  VIÊN  HĐQT  ĐIỀU  HÀNH 

 
 
 

                    Ông YUNG CAM MENG 
                    Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám Đốc 
 

Họ và tên YUNG CAM MENG 

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 13/06/1955 

Nơi sinh  Việt Nam 

Quốc tịch Hong Kong – Trung Quốc 

Dân tộc Hoa 

Quê quán Trung Quốc 

Địa chỉ thường trú 1105 Chu Wu House, Ko Chun Court, 23 Ko Chia, 
HongKong 

Số ĐT liên lạc ở cơ quan 08.6262.6688 

Trình độ văn hóa 12/12 

Trình độ chuyên môn   

Quá trình công tác 
 

Từ 1996 đến nay: Cổ đông sáng lập - Chủ tịch HĐQT-
Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Siêu 
Thanh 
Từ 2014 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Siêu Thanh 

Chức vụ công tác hiện nay Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật - Tổng 
Giám đốc Công ty Cổ phần Siêu Thanh 

Hành vi vi phạm pháp luật Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không 

Cổ phần những người có liên quan 
đang nắm giữ 

David Cam Hao Ong (em ruột): sở hữu 4,116,518  cổ 
phiếu chiếm tỷ lệ 24.9% 
Phạm Thị Mai Duyên (vợ): sở hữu 3,428,092 cổ phiếu 
chiếm tỷ lệ 20.7% 

Số cổ phần đang nắm giữ 3,919,084 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 23.7% 
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                   Ông DAVID CAM HAO ONG 
                   Phó Chủ tịch HĐQT – Phó TGĐ 
 

Họ và tên DAVID CAM HAO ONG 

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 24/06/1957 

Nơi sinh Việt Nam 

Quốc tịch Úc 

Dân tộc Hoa 

Quê quán Trung Quốc 

Địa chỉ thường trú 45 Bombay St., Lidcombe NSW 2141 Australia 

Số ĐT liên lạc ở cơ quan 08.6262.6688 

Trình độ văn hóa 12/12 

Trình độ chuyên môn   

Quá trình công tác 
 

Từ 04/1999 đến 01/2007: Cổ đông sáng lập, Phó Chủ tịch 
HĐQT Công ty Cổ phần Siêu Thanh 
Từ 01/2007 đến 04/2014: Tổng Giám đốc Công ty Cổ 
phần Siêu Thanh 
Từ tháng 03/2015 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT – Phó 
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Siêu Thanh 

Chức vụ công tác hiện nay  Phó Chủ tịch HĐQT -  Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ 
phần Siêu Thanh 

Hành vi vi phạm pháp luật Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không 

Cổ phần những người có liên quan 
đang nắm giữ 

Yung Cam Meng (anh ruột) sở hữu 3,919,084 cổ phiếu 
chiếm tỷ lệ 23.7% 

Số cổ phần đang nắm giữ 4,116,518 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 24.9% 
 
 
 
 
 
 



  CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH           Hướng đến chất lượng toàn diện 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015      Page 48 

 
 
 
 

 
             Ông NGUYỄN ĐÌNH NHU 
             Thành viên HĐQT – Phó TGĐ 

 

 

 

Họ và tên NGUYỄN ĐÌNH NHU 

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 05/01/1967 

Nơi sinh  Tp. Hồ Chí Minh 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán Tp. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ thường trú 118 Khu A, Khu đô thị An Phú An Khánh, Phường 
An Phú, Quận 2, Tp. HCM 

Số ĐT liên lạc ở cơ quan 08.6262.6688 – 0903.630.888 

Trình độ văn hóa 12/12 

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác  Từ 1999 đến 2006: Trợ lý Chủ tịch HĐQT – Công ty 
Cổ phần Siêu Thanh 
Từ 2006 đến nay: Tổng Giám đốc – Công ty Cổ 
phần Ô tô Kim Thanh 
Từ 2014 đến 2015: Thành viên HĐQT Công ty Cổ 
phần Siêu Thanh 
Từ 2015 đến nay: Thành viên HĐQT – Phó Tổng 
Giám đốc Công ty Cổ phần Siêu Thanh 

Chức vụ công tác hiện nay Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc CTy CP 
Siêu Thanh 

Hành vi vi phạm pháp luật Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không 

Cổ phần những người có liên quan 
đang nắm giữ 

Không có 

Số cổ phần đang nắm giữ 295,425 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 1.8% 
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                     Bà ĐINH THỊ HỒNG VÂN 
                     Thành viên HĐQT – Phó TGĐ 
 
 
 
 
 

 
Họ và tên ĐINH THỊ HỒNG VÂN 

Giới tính Nữ 

Ngày tháng năm sinh 20/09/1975 

Nơi sinh  Ninh Thuận 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán Ninh Thuận 

Địa chỉ thường trú 480/68 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, Tp. 
HCM 

Số ĐT liên lạc ở cơ quan 08.6262.8888 

Trình độ văn hóa 12/12 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính-Ngân hàng 

Quá trình công tác 
 

Từ năm 1997 đến 2001: Kế toán TH - Nhà Máy Thuỷ 
Tinh Phú Thọ- Tổng Công Ty Rượu Bia NGK Sài Gòn 
Từ năm 2001 đến 05/2006: Kế Toán Trưởng CTy TNHH 
TMDV Huy Phát 
Từ 06/2006 đến 09/2011: Kế Toán Trưởng Công ty CP 
Ô Tô Kim Thanh 
Từ 10/2011 đến 2014: Kế Toán Trưởng Công ty Cổ phần 
Siêu Thanh 
Từ 2014 đến 2015: Thành viên HĐQT - Giám đốc tài 
chính – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Siêu Thanh 
Từ 2015 đến nay: Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám 
đốc Công ty Cổ phần Siêu Thanh 

Chức vụ công tác hiện nay Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc CTy CP Siêu 
Thanh 

Hành vi vi phạm pháp luật Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không 

Cổ phần những người có liên quan 

đang nắm giữ 

Không có 

Số cổ phần đang nắm giữ 50,683 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0.3% 
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THÀNH  VI ÊN HĐ QT  Đ ỘC  LẬ P  

 
 
 
 
 

    Ông VÕ VĂN CHÍNH 
    Thành viên HĐQT  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Họ và tên VÕ VĂN CHÍNH   

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 24/04/1963 

Nơi sinh Khánh Hòa 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán Tp. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ thường trú 57 Đường 17 Khu phố Mỹ Thái Số 2, Phường 

Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM 

Số ĐT liên lạc ở cơ quan 08.6262.6688 

Trình độ văn hóa 12/12 

Trình độ chuyên môn Kinh doanh tự do 

Quá trình công tác 
 

Từ 2005 đến 2008: Giám đốc Công ty TNHH 
DV TMVT Hồng Phúc 
Từ 2008 đến 2011: Chủ tịch Hội đồng thành 
viên Công ty  TNHH DV TMVT Hồng Phúc 
Từ 2011 đến nay: Kinh doanh tự do 
Từ 2014 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty 
Cổ phần Siêu Thanh 

Chức vụ công tác hiện nay Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Siêu 

Thanh 

Hành vi vi phạm pháp luật Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không 

Cổ phần những người có liên 

quan đang nắm giữ 

Không 

 

Số cổ phần đang nắm giữ 1,018,212 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 6.15% 
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       Ông LÊ VĂN HÀ 
       Thành viên HĐQT 

 
 
 
 

Họ và tên LÊ VĂN HÀ 

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 30/12/1960 

Nơi sinh Hà Nội 

Quốc tịch Viĕ̂t Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán Hà Nội 

Địa chỉ thường trú 234 đường Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn, Quận 
Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội 

Số ĐT liên lạc ở cơ quan 04.3554.1888 

Trình độ văn hóa 12/12 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Triết học và Kỹ sư Tin học  

Quá trình công tác 
  

Từ 1983 – 1993: Sinh viên và Giáo viên khoa Triết – 
Đại học Tổng hợp Hà Nội 
Từ 1993 – 1997: Kinh doanh tự do 
Từ 1997 – 2000: Trưởng Chi nhánh Hà Tây – Công ty 
TNHH Siêu Thanh Hà Nội 
Từ 2000 – 2001: Giám đốc Công ty TNHH Thương mại 
Thanh Nam 
Từ 2001 – nay: Giám đốc Công ty TNHH Thương mại  
Kỹ thuật Phú Hà 
Từ 2014 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần 
Siêu Thanh 

Chức vụ công tác hiện nay  Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Siêu Thanh 

Hành vi vi phạm pháp luật Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không 

Cổ phần những người có liên 
quan đang nắm giữ 

Không 

Số cổ phần đang nắm giữ 165,000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 1.0% 
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      Ông Nguyễn Hữu Nam 

    Thành viên HĐQT 
 
 
 

 
Họ và tên NGUYỄN HỮU NAM 

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 22/05/1967 

Nơi sinh Tp. Hồ Chí Minh 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán Tp. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ thường trú A26 Nam Thông 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, 

Quận 7, Tp. HCM 

Số ĐT liên lạc ở cơ quan 0933.819.888 

Trình độ văn hóa 12/12 

Trình độ chuyên môn Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác Từ 03/1992 đến 12/1995: GĐ phát triển kinh doanh 
– Văn phòng đại diện Sumitomo Corporation  
Từ 03/1996 đến 11/1998: Tobacco Vietnam 
Từ 07/1998 đến 06/2005: GĐ hoạch định chiến lược 
– British American  
Từ 04/2005 đến 03/2006: Phó Chủ tịch dự khuyết 
Citibank Vietnam 
Từ 04/2006 đến 07/2007: Tổng GĐ Cty CPCK 
Tp.HCM (HSC) 
Từ 07/2007 đến nay: Phó Chủ tịch thường trực – KIS 
Việt Nam 
Giảng viên thỉnh giảng – Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM 
Từ 2014 đến nay: Thành viên HĐQT – Công ty Cổ 
phần Siêu Thanh 

Chức vụ công tác hiện nay Thành viên HĐQT – Cty CP Siêu Thanh 

Hành vi vi phạm pháp luật Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không 

Cổ phần những người có 
liên quan đang nắm giữ 

Không 

 

Số cổ phần đang nắm giữ  165,000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 1.0% 
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BAN  KIỂM  SOÁT  

 
 
  

 
Bà Phạm Thị Thanh Hường 

 Trưởng Ban Kiểm soát 
 
 
 
 
  

Họ và tên PHẠM THĬ THANH HƯỜNG 

Giới tính Nữ 

Ngày tháng năm sinh 11/08/1975 

Nơi sinh Viĕ̂t Nam 

Quốc tịch Viĕ̂t Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán Hải Phòng 

Địa chỉ 69/4 Lê Hòng Phong, P7, Tp. Vũng Tàu 

Số ĐT liên lạc ở cơ quan 08.6262.8888 

Trình độ văn hóa 12/12 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Quản trị Kinh doanh  

Quá trình công tác  - Từ năm 1998 đến 2008: Công ty DVDL 
Quóc Té BRVT 

- Từ năm 2008 đến 2009: Công ty Cỏ phàn 
TBVP Minh Thanh 

- Từ năm 2009 đến nay: Công ty Cỏ phàn 
Siêu Thanh 

Chức vụ công tác hiện nay Trưởng BKS 

Hành vi vi phạm pháp luật Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không 

Cổ phần những người có liên 
quan đang nắm giữ 

Không 

Số cổ phần đang nắm giữ 6,870 cổ phiếu  
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                  Bà Cái Kim Thoa 
                  Thành viên Ban Kiểm soát 
 

 

 

 

Họ và tên CÁI KIM THOA 

Giới tính Nữ 

Ngày tháng năm sinh 29/04/1986 

Nơi sinh Bạc Liêu 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán Bạc Liêu 

Địa chỉ  14B Thống Nhất, Phường Bình Thọ, Quận Thủ 
Đức, Tp. HCM 

Số ĐT liên lạc ở cơ quan 08.6683.2828 

Trình độ văn hóa 12/12 

Trình độ chuyên môn  Cử nhân kế toán Doanh Nghiệp  

Quá trình công tác  - Từ 2007 – 2008: Công tác tại SaigonTime 
Foundation 

- Từ 2008 đến 2014: Công ty CP ô Tô Kim 
Thanh 

- Từ 2014 đến nay: Công ty TNHH BĐS Mỹ 
Khang 

Chức vụ công tác hiện nay Thành viên BKS 

Hành vi vi phạm pháp luật Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không 

Cổ phần những người có liên 
quan đang nắm giữ 

Không 

Số cổ phần đang nắm giữ  10 cổ phiếu 
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       Bà Nguyễn Hồng Cúc Phương 
                 Thành viên Ban Kiểm soát 
 

 

 

Họ và tên NGUYỄN HỒNG CÚC PHƯƠNG 

Giới tính Nữ 

Ngày tháng năm sinh 03/04/1986 

Nơi sinh Tp. Hồ Chí Minh 

Quốc tịch Viĕ̂t Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán Tp. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ 11/12 Tản Đà, Phường 10, Quận 5, Tp. HCM 

Số ĐT liên lạc ở cơ quan 08.3983.2222 

Trình độ văn hóa 12/12 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Ké toán Doanh Nghiệp  

Quá trình công tác  - Từ 2007 – nay: Công ty Cỏ phàn Ô Tô 
Cường Thanh 

Chức vụ công tác hiện nay Ké toán viên 

Hành vi vi phạm pháp luật Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không 

Cổ phần những người có liên 
quan đang nắm giữ 

Không 

Số cổ phần đang nắm giữ  0 cổ phiếu 
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Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án 
 
Trong năm qua, hoạt động kinh doanh của Công ty thực hiện theo mô hình Holdings là mô hình theo 
cơ cấu tổ chức theo xu hướng chung phù hợp với bối cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay và trong tương 
lai, hội nhập nền kinh tế thế giới nhằm chuyên môn hóa ngành nghề kinh doanh cho toàn hệ thống. 
 
Để tạo kích thích việc tăng trưởng doanh thu cho toàn hệ thống Công ty để mở rộng hoạt động kinh 
doanh, Chúng tôi phát triển rộng hệ thống mạng lưới Chi nhánh bao phủ trên toàn quốc, phát triển 
các đại lý khu vực trên các tỉnh thành tại Việt Nam. 
 
Công ty đã hoàn thành việc thành lập Công ty con là Công ty Cổ Phần Nam Thanh Sài Gòn vào tháng  
11 năm 2015 và chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2016 đã mang đến sự lựa chọn tốt nhất cho 
các khách hàng về đa dạng hóa sản phẩm tạo tiền đề phát triển cho những năm sắp tới trong tiến 
trình hội nhập chung của nền kinh tế. 

Công Ty Cổ Phần Nam Thanh Sài Gòn đã xác định chọn thương hiệu MITSUBISHI ELECTRIC làm 
đối tác cung cấp máy điều hòa không khí & thang máy cho các khách hàng dự án của mình và Chúng 
tôi tin rằng chất lượng của thương hiệu MITSUBISHI ELECTRIC cùng với dịch vụ hậu mãi do Nam 
Thanh Sài Gòn mong muốn đem đến cho khách hàng có nhiều sự chọn lựa để đáp ứng nhu cầu cần 
thiết của mình. 

 
Hiện nay Công ty Mẹ thực hiện chức năng chính là quản lý đầu tư các Công ty con và sẽ phát triển 
mở rộng thêm các sản phẩm với đa dạng thương hiệu nổi tiếng khác với ngành nghề kinh doanh phù 
hợp với năng lực hiện tại và với thị trường chung của nền kinh tế với mục tiêu phải mang lại tỷ suất 
lợi nhuận tốt nhất cho các bên liên quan. 
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

  

 

 

 

 

 

 

Danh sách cổ đông chốt ngày 15/01/2016 của Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN HCM 
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Thông tin cổ đông sáng lập 
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Thông tin cổ đông nội bộ 
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TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

Năm 2015, Công ty cổ phần Siêu Thanh đã phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho các cổ đông hiện 
hữu theo tỷ lệ 10:02 (cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phẩn được nhận 02 cổ phiếu phát hành thêm) 
theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 42/NQ-ĐHĐCĐ/ST ngày 18 tháng 4 năm 2015 và Nghị 
quyết Hội đồng quản trị số 60A/NQ-HĐQT-ST8 ngày 25 tháng 04 năm 2015. Trên cơ sở đó, Công ty 
cổ phần Siêu Thanh đã ghi nhận tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu và giảm lợi nhuận sau thuế chưa 
phân phối 27.478.240.000 đồng. Công ty cổ phần Siêu Thanh đã hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ 
lên 165.492.090.000 đồng. 

 

 

 

LỊCH SỬ TRẢ CỔ TỨC 
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 

                                                                         Đơn vị tính: tỷ đồng 

 

Doanh thu thuần hợp nhất 

 

 

 

 

 

 

 

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 
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Năm 2015 hoạt động kinh doanh của Công ty không đạt được kế họach như dự kiến về các chỉ tiêu 
doanh thu và lợi nhuận do HĐQT đã đề ra. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước các chỉ tiêu này cũng 
tăng trưởng cả về doanh thu là 16.3% và về lợi nhuận là 2.5% Do trong năm đầu tiên nhận chuyển 
giao hoạt  động kinh doanh từ Công ty Mẹ nên lợi nhuận sau thuế về ngành thiết bị văn phòng có 
giảm với tỷ lệ không đáng kể nhưng về doanh thu lại tăng cao so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, ngành ô 
tô tăng trưởng doanh số một cách đáng kể là do chính sách vĩ mô về lãi suất, thuế, phí,…  của Chính 
phủ có sự thay đổi tạo việc tăng doanh số bán ra của các đơn vị kinh doanh xe ô tô nói chung và hệ 
thống chúng tôi nói riêng. Ngoài ra, sản phẩm của Thương hiệu ô tô cũng đa dạng hóa sản phẩm hơn 
trước đây, điều này dễ dàng cho khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm mà mình thích nhất với 
khả năng tài chính của mình. 

Nhằm hướng đến giảm thiẻu tói đa những tổn thát vè hiệu quả hoăt đŏ̂ng và tă̂p trung phát triẻn bèn 
vững, Ban Giám Đốc và toàn thể CB NV Công ty nỗ lực và quyết tâm triẻn khai thư̆c hiện mŏ̂t só định 
hướng chiến lược được Hŏ̂i đồng Quản trị giao ngay từ đàu năm và đã đạt được kết quả như mong 
muốn như trên. Điều này được thể hiện cụ thể sau: 

 So với cùng kỳ năm 2014, Doanh thu thuần tăng 186 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 16,3%, 
nhưng về lợi nhuận sau thuế chỉ tăng lên 1,5 tỷ đồng với tỷ lệ là 2,5%. 

  Cụ thể tổng doanh thu trong lĩnh vực kinh doanh Thiết bị văn phòng tăng 25,3 tỷ đồng với tỷ lệ 
10% so với năm 2014. Ngược lại, tổng doanh thu trong lĩnh vực kinh doanh ô tô tăng 160,3 tỷ 
đồng tương ứng tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.  

Về ngành thiết bị văn phòng, trong năm 2015 đã hoàn tất nhận chuyển giao hoạt động kinh doanh 
theo mô hình Holdings từ Công ty Mẹ. Điều này làm cho doanh thu và lợi nhuận của lĩnh vực văn 
phòng có xu hướng ổn định hơn trong thời gian này, làm lợi nhuận của toàn Công ty không đạt được 
kế hoạch 2015. 

Ban điều hành cũng đã chủ động giám sát chặt chẽ trong việc quản lý hoạt động kinh doanh của từng 
bộ phận để nâng cao hiệu quả tốt nhất trong hoạt động kinh doanh của mình, bằng cách: Cắt giảm 
các chi phí không hiệu quả, cắt giảm nhân sự trung gian và hạn chế các khoản mục quảng cáo chưa 
đem lại hiệu quả  ngay, tăng cường kiểm tra giám sát  và có biện pháp xử lý cụ thể nhằm tối ưu hóa 
lợi nhuận. 

Tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2015 mặc dù không đạt các chỉ tiêu kế hoạch của HĐQT 
đề ra nhưng vẫn duy trì ổn định và tăng trưởng so với năm 2014 cụ thể Doanh thu đạt 1.327,7 tỷ 
đồng, tăng 16.3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 61,9 tỷ đồng, tăng 2.5% so với 
cùng kỳ. Đó cũng là sự nổ lực của toàn thể Ban điều hành và các CBNV Công ty trong việc quản lý 
hoạt động kinh doanh trong thời kỳ kinh tế thị trường cạnh tranh như hiện nay.  
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Kết cấu tài sản 

Siêu Thanh luôn kiểm soát tốt tình hình tài sản 
và nguôn vốn, duy trì và tăng tỷ lệ Tài sản ngắn 
hạn luôn cao hơn Tài sản dài hạn, cụ thể trong 
năm 2015 Tài sản ngắn hạn chiếm 73%, Tài sản 
dài hạn chiếm 27%. Hệ số thanh toán ngắn hạn 
4.8, hệ số thanh toán nhanh 3.1 đã thể hiện được 
năng lực tài chính mạnh mẽ của Công ty trong 
quá trình kinh doanh. 

 

 

Kết cấu tài sản ngắn hạn Kết cấu tài sản dài hạn 

 

 

 

So với năm 2014, tổng tài sản tăng 13%, trong đó, Tài sản ngắn hạn tăng 22% và Tài sản dài hạn 
giảm 4%, cụ thể như sau: Tài sản ngắn hạn tăng 57,1 tỷ tương đương tăng 22% làm cho tổng tài sản 
tăng 15%, trong đó:  

- Hàng tồn kho tăng 13,9 tỷ tương đương tăng 14% làm tổng tài sản tăng 4% so với cùng kỳ. 

- Tiền và tương đương tiền tăng 55,3 tỷ tương đương tăng 59% làm tổng tài sản tăng 14%. 

- Tài sản dài hạn giảm 4,9 tỷ tương đương giảm 4%, do trong năm 2015 có chuyển đổi tài sản cố 

định sang bất động sản đầu tư chờ bán. 
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Danh sách tài sản là Bất động sản đầu tư 

 

 

Bất động sản đầu tư hiện đang được cho thuê 

 

 

Kết cấu nguồn vốn 

 

Vốn chủ sở hữu chiếm 85% trong tổng nguồn vốn kinh doanh, tỷ lệ này của năm 2014 là 70%, nợ 
phải trả chiếm 15%. Đặc biệt, Công ty không có nợ vay từ các tổ chức tín dụng, cá nhân, mà chủ yếu 
là các khoản thuế phải nộp, phải trả người bán chưa đến hạn thanh toán. Cơ cấu vốn chủ sở hữu hiện 
nay của Công ty là một tỷ lệ khá an toàn trong tình hình hoạt động kinh doanh.  
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Dòng tiền các hoạt động                                                    Hiệu quả hoạt động  

 

Các chỉ số về hiệu quả hoạt động đều rất tốt và tăng dần qua các năm, chứng tỏ hiệu quả quản lý 
hàng tồn kho, các khoản phải thu, quản lý tài sản của Công ty là rất tốt. 

 

Hiệu quả quản lý 

Tỷ suất ROE các năm gần đây luôn ổn định ở 
mức trên 20%. ROE trong năm 2015 có giảm 
nhẹ so với 2014 là do trong năm Công ty đã 
chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng Vốn cổ 
phần thêm 20%.  

Lợi nhuận biên có giảm nhẹ so với 2014 là do 
đặc thù kinh doanh Ô tô với tỷ suất lợi nhuận 
thấp. Tuy tỷ lệ lợi nhuận mang lại là thấp 
nhưng nhìn chung tình hình kinh doanh của 
khối Ô tô trong năm 2015 với tỷ lệ lợi nhuận 
tăng 37% là kết quả rất tốt. 

 

 

Năng lực tài chính 

Các hệ số về năng lực tài chính luôn ổn định 
qua các năm, cụ thể Hệ số thanh toán ngắn hạn 
là 4.85, hệ số thanh toán nhanh là 3.1 cho thấy 
năng lực tài chính của Công ty là rất tốt. 
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ 

 

Giai đoạn 2011-2015, kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn do những vấn đề nội tại của nền 

kinh tế và chịu tác động không nhỏ của sự suy thoái kinh tế toàn cầu. Từ năm 2013 cho đến nay, với 

nỗ lực điều hành chính sách, tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế đồng thời nhờ những tác động tích 

cực của sự phục hồi kinh tế thế giới, kinh tế trong nước bắt đầu có sự cải thiện đặc biệt ghi nhận 

mức tăng trưởng đột phá trong năm 2015.  

Trong bối cảnh đó, Siêu Thanh vẫn có mức tăng trưởng bền vững và ổn định. Doanh thu, lợi nhuận 

của Công ty và thu nhập của người lao động ngày càng tăng. Đặc biệt năm 2015 thương hiệu Ricoh, 

Honda, Chevrolet tiếp tục khẳng định và sự tin tưởng của Khách hàng dành cho Siêu Thanh không 

ngừng được nâng cao.  

Để đạt được thành công trên, HĐQT và Ban TGĐ đã có định hướng đúng đắn trong chiến lược hoạt 

động kinh doanh cũng như không ngừng cải tiến hệ thống quản lý, phù hợp với từng thời kỳ phát 

triển của Công ty. Cụ thể: 

- Triẻn khai phát triển đàu tư thêm các chi nhánh tại các tỉnh thành mới và mở rộng kênh phân 
phói sản phảm cho hệ thóng đăi lý của công ty trên toàn quóc để góp phần tăng trưởng thị phàn 
trong nước.  
 

- Từng bước phát triển thêm các thương hiệu mới để tăng tính đa dạng sản phẩm cho các khách 
hàng. 
 

- Đŏ̂i ngũ nhân viên kinh doanh được liên tŭc tham dư̆ các khóa đào tăo như: Kỹ năng bán hàng, 
tiêu chuản kỹ thuă̂t sản phảm, … 
 

-  Hoạt động dịch vụ: luôn quan tâm chất lượng dịch vụ và hỗ trợ chăm sóc khách hàng, duy tri,̀ 
hoàn  thiện và nâng cao dịch vŭ chăm sóc khách hàng. 
 

-  Chuản hóa lăi các quy trình hoăt đŏ̂ng chính và các qui trình hỗ trợ đẻ nâng cao chát lượng phŭc 
vŭ khách hàng nŏ̂i tại. Duy trì hiệu quả hệ thóng quản trị chát lượng.  
 

- Quản trị và kiểm soát hiệu quả các khoản chi phí, các khoản phải thu, phải trả tạo nên quản trị tốt 
dòng tiền trong hoạt động kinh doanh. 
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 

Nền kinh tế Việt Nam bước vào năm 2016 với khá 
nhiều tín hiệu lạc quan như kinh tế vĩ mô ổn định, 
tăng trưởng kinh tế phục hồi nhanh. Bên cạnh đó, 
quá trình hội nhập kinh tế quốc tế vẫn diễn ra sâu 
rộng. Việt Nam đã ký kết và thực hiện các hiệp định 
thương mại (FTA) quan trọng với Hàn Quốc, Liên 
minh kinh tế Á - Âu trong năm 2015. Cộng đồng kinh 
tế ASEAN (AEC) cũng đã được thành lập vào cuối 
năm 2015 và đặc biệt, việc hoàn tất đàm phán FTA 
với EU và ký kết hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 
Dương (TPP) là những bước ngoặt quan trọng đối 
với cải cách ở Việt Nam. 
Dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2016 của Việt Nam 
sẽ đạt khoảng 6,82%, tiếp tụ hạ lãi suất cho vay, mức 
tăng giá tiêu dùng là khoảng 4,37%.  

 
Do vậy, để chuẩn bị cơ sở nền tảng cho sự hội nhập với xu hương chung của Thế giới và giữ vững vị 
thế tại Việt Nam, Siêu Thanh sẽ tiếp tục phát huy tối đa hiệu quả của mô hình Holdings, phát triển 
thương hiệu cốt lõi và mở rộng sang các thương hiệu mới với sự chuyên môn hóa cao để tạo tiền đề 
cho sự phát triển bền vững và tăng trưởng ổn định trong tương lai. 
  
Đối với Công ty CP Thiết Bị Văn Phòng Siêu Thanh: Tiếp tục phát triển các Chi nhánh và các Đại lý 
hiện có bằng các chính sách và chương trình đáp ứng nhu cầu chăm sóc và phục vụ các khách hàng 
tại từng địa phương trong từng thời điểm. Tìm kiếm các công ty có tiềm lực để phát triên kênh đại lý 
phân phối sản phẩm Ricoh rộng khắp cả nước. 
 
Đối với khối kinh doanh Ô tô: Tăng cường mở rộng đầu xe dịch vụ, mở rộng nhà xưởng và năng lực 
dịch vụ, nâng cao chỉ số hài lòng khách hàng, nhằm tạo doanh thu và lợi nhuận ổn định. Hoàn thiện 
và phát triển thêm chuỗi hệ thống phân phối các dòng xe ô tô có thương hiệu khác tại thị trường Việt 
Nam. 
 
Đối với Công ty CP Nam Thanh Sài Gòn: Với phương châm phát triển “ Hướng đến giải pháp chất 
lượng toàn diện”, Nam Thanh Sài Gòn cam kết mang lại những sản phẩm và dịch vụ hiệu quả, tiết 
kiệm nhất cho khách hàng, đồng thời phấn đấu trở thành một Công ty vững mạnh, có uy tín trên thị 
trường trong vòng 5 năm tới. 
 
Tập trung xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, với đội ngũ nhân viên trẻ, ưu tú, nhiệt tình để bồi 
dưỡng chuyên môn, phẩm chất đạo đức, gắn liền bồi dưỡng truyền thống và văn hóa Doanh nghiệp, 
đặt lợi ích chung lên hàng đầu. Đây là nhiệm vụ chủ yếu, thường xuyên và lâu dài cho sự phát triển 
bền vững bền vững cho Công ty. 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 

Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty 
 
Nhận định chung về nền kinh tế Việt Nam trong năm 2015 có sự phục hồi và tăng trưởng vượt bậc, 
với các chính sách kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh. Nền kinh 
tế vĩ mô tiếp tục có xu hướng phục hồi, lạm phát được kiểm soát ở mức cơ bản. Giá dầu thế giới giảm 
mạnh và giữ nguyên ở mức thấp, giá lương thực, thực phẩm cũng thấp và ổn định. Đây là những cú 
sốc tích cực lên tổng cung và nó giúp làm tăng sản lượng và giảm tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế. 
 
Bên cạnh những nhân tố khởi sắc, kinh tế đất nước cũng bộc lộ rõ những yếu kém và mất cân đối 
mới khi nền kinh tế đang cơ cấu lại, những vấn đề tồn đọng có thể gây nên những bất ổn kinh tế vĩ 
mô. 
 
Trong bối cảnh trên, HĐQT chúng tôi đã hết sức nỗ lực triển khai và thực thi các Nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông đã thông qua; xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh theo xu hướng phát triển 
ổn định bền vững trong mọi hoạt động kinh doanh, cụ thể: 

 Ổn định và tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động kinh doanh cốt lõi. 
 

 Theo dõi và giám sát các hoạt động kinh doanh của Ban điều hành Công ty một cách thiết thực 
và quyết định xử lý theo đúng quyền hạn của HĐQT đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 
 Duy trì và phát triển hệ thống Quản trị và các công cụ kiểm soát rủi ro nhằm phát hiện các sai 

sót, chỉ đạo phương án xử lý phù hợp. 
 
Mặt dù không đạt được kế hoạch năm 2015, nhưng nhìn chung tình hình hoạt động kinh doanh năm 
2015 của Công ty vẫn duy trì ổn định tỷ suất lợi nhuận đều qua các năm. Và cũng tăng trưởng so với 
cùng kỳ năm 2014, cụ thể về doanh số tăng 16.3% và về lợi nhuận tăng 2.5%.  

Đơn vị tính: tỷ đồng 

 
Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty 

Với chỉ tiêu kế hoạch HĐQT đã giao cho toàn hệ thống, dù không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhưng 
tình hình kinh doanh toàn hệ thống vẫn tăng trưởng so với năm 2014, cụ thể doanh thu tăng 16.3%, 
lợi nhuận tăng 2.5%. Điều này rất đáng trân trọng cho những nổ lực của Ban điều hành trong năm 
qua để mang lợi lợi nhuận cho Công ty trong bối cảnh nền kinh tế bắt đầu phục hồi và còn ẩn chứa 
nhiều rủi ro như hiện nay. Kết quả đạt được của hôm nay là cả một sự quyết tâm cao độ, nổ lực hết 
mình và sự nhạy bén trong kinh doanh, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành được thể hiện qua các 
điểm nổi bậc sau: 
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 Công tác quản lý ngày càng kỷ cương, kỷ luật và nề nếp hơn: HĐQT đã chú trọng hơn công tác 
kiểm soát, thành lập các đoàn kiểm tra để rà soát, đánh giá thực trạng của một số Công ty 
trong hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời các mặt còn tồn tại, yếu kém.  
 

 Chất lượng các công tác: hạch toán kế toán, tuyển dụng đào tạo nhân sự được nâng cao; tài 
chính của hệ thống tương đối lành mạnh, chú trọng công tác quản lý  công nợ, hạn chế  xảy ra 
tình trạng nợ quá hạn.  

 Tuân thủ tốt các qui định về công bố thông tin và qui định hiện hành đối với công tác về lĩnh 
vực kế toán thuế. 
 

 Áp dụng tốt  “Qui chế phối hợp chung, quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh của hệ thống 
các doanh nghiệp ” nhằm tập trung và phát huy sức mạnh nội lực, tăng cường sự hợp tác, phối 
hợp và hỗ trợ giữa các Công ty trong hệ thống, đảm bảo sự xuyên suốt về định hướng phát 
triển.  

 

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Nền kinh tế Việt Nam bước vào năm 2016 với khá nhiều tín hiệu lạc quan như kinh tế vĩ mô ổn định, 
tăng trưởng kinh tế phục hồi nhanh, chính sách của Nhà nước đã mở rộng tính hỗ trợ cạnh tranh. 
Theo dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng tưởng so với năm 2015, đặc biệt hơn khi Việt 
Nam đã ký kết hiệp định thương mại tự do TPP để trở thành một trong 12 thành viên đầu tiên đã mở 
ra nhiều triển vọng mới cho nên kinh tế. Những dấu hiệu trên là cơ hội để Chúng ta tiếp cận với các 
đối tác lớn, dự án lớn, làm tiền đề cho hoạt động kinh doanh của các năm tiếp theo. 

Trước tình hình nêu trên, để duy trì tính ổn định bền vững cho toàn hệ thống, và phát triển mở rộng 
các lĩnh vực sản phẩm khác với hệ thống dịch vụ chất lượng cao từ cơ sở các nguồn lực sẵn có. Hội 
đồng quản trị Công ty cổ phần Siêu thanh xây dựng kế hoạch năm 2016 với những mục tiêu và 
nhiệm vụ cụ thể như sau: 

 Đơn vị tính: Tỷ đồng 

 

*Theo dõi sát diễn biến tình hình, kịp thời cập nhật để có những định hướng, chính sách phù hợp 
phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nội lực của mỗi đơn vị trong hệ thống nhằm thực hiện tốt mục tiêu 
phát triển. 

* Kiên trì thực hiện các mục tiêu theo định hướng của Hội đồng quản trị, tuy nhiên có xem xét, điều 
chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể: tiếp tục ổn định hoạt động kinh doanh, đảm bảo 
mức cổ tức hợp lý, đảm bảo đời sống cho cán bộ CNV làm mục tiêu xuyên suốt. 
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* Tăng cường giám sát, kiểm tra các Công ty con để phản ánh kịp thời hiệu quả hoạt động của các 
Công ty, xây dựng chế tài cần xử lý đối với các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm 
các quy định, quy chế quản lý. 

* Đảm bảo tài chính lành mạnh của cả hệ thống, chi trả kịp thời các nghĩa vụ thuế, tiền lương, cổ tức, 
bảo hiểm, các khoản công nợ, quan hệ tín dụng tốt. 

* Tăng cường đánh giá chất lượng lao động trong toàn hệ thống; Kiên quyết định biên, giảm biên chế 
đối với những nhân lực không phù hợp để toàn hệ thống có được nguồn nhân lực có chất lượng ngày 
càng được cải thiện. 

* Tăng cường hiệu quả hoạt động của người đại diện phần vốn tại các công ty con, công ty liên kết; 
và các mặt hoạt động của các đơn vị thành viên. 

* Các đơn vị trong toàn hệ thống chủ động xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, thực hiện tiết 
giảm chi phí quản lý trong điều hành hoạt động kinh doanh năm 2016. 
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 

Đại hội đồng cổ đông: Đăi hŏ̂i đồng cổ đông “ĐHĐCĐ” là cơ quan có thảm quyèn cao nhát của 
Công ty, quyết định những ván đè quan trŏng của Công ty theo Luă̂t doanh nghiệp và theo Đièu lệ 
Công ty Cổ phàn Siêu Thanh.  

Hội đồng Quản trị: Hŏ̂i đồng Quản trị “HĐQT” do ĐHĐCĐ bàu ra, là cơ quan chịu trách nhiệm 
trước pháp luă̂t và trước ĐHĐCĐ trong việc quản trị Công ty, có toàn quyèn nhân danh Công ty 
đẻ quyết định các ván đè liên quan đến mŭc đích, quyèn lợi của Công ty, trừ những ván đè thuŏ̂c 
thảm quyèn ĐHĐCĐ. HĐQT thư̆c hiện quyèn và nhiệm vŭ theo qui định của Luă̂t doanh nghiệp và 
Đièu lệ Công ty Cổ phàn Siêu Thanh. 

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Siêu Thanh có 7 thành viên gồm những thành viên sau: 

 

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị 

HĐQT có 2 tiểu ban là Tiểu ban lương thưởng và Tiểu ban nhân sự. Hai tiểu ban này thay mặt 
HĐQT xây dựng ban hành, theo dõi và giám sát các mặt về các chính sách lương thưởng, và chế 
độ đãi ngộ nhân sự trong Công ty. 

 

Hoạt động của Hội đồng Quản trị 

Hầu như các cuộc họp của HĐQT đều có đầy đủ các thành viên tham dự. Được Cụ thể qua các 
nghị quyết thông qua sau: 
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Các Nghị Quyết/Quyết định của Hội Đồng Quản Trị 
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BAN KIỂM SOÁT 

Ban Kiẻm soát do ĐHĐCĐ bàu ra, thay ma ̆ t cổ đông đẻ kiẻm soát mŏi hoăt đŏ̂ng quản trị và đièu 
hành sản xuát kinh doanh của Công ty. Ban Kiẻm soát thư̆c hiện quyèn và nhiệm vŭ theo qui định 
của Luă̂t doanh nghiệp và Đièu lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh. Ban kiểm soát hiện nay của Công 
ty có 03 người, trong BKS có 1  người có chuyên môn về kế toán do ĐHĐCĐ bầu ra. Nhiệm kỳ của 
BKS cùng nhiệm kỳ của HĐQT. BKS bầu 1 người làm Trưởng ban, Trưởng BKS  phải là cổ đông 
hoặc là người đại diện của cổ đông. Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ Phần Siêu Thanh 
hiện nay bao gồm: 

 

 
Hoạt động của Ban kiểm soát: 

Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tốt việc phối hợp giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh cũng 
như từng bước nâng cao, cải tiến phương pháp, nội dung làm việc nhằm hoàn thiện tốt hơn công 
tác kiểm soát. Cụ thể trong năm 2015, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau: 

- Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT cũng như tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề 
cần lưu ý trong hoạt động SXKD của Công ty. 

- Đòng ý với đè xuát của HĐQT vè viĕ̂c chŏn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị 
kiểm toán cho toàn bộ hệ thống các công ty con và chi nhánh trong hệ thống. 

- Xem xét các báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá kịp thời tính chính xác và hợp lý 
của các số liệu tài chính. 

- Giám sát, đánh giá thường xuyên hoạt động của Ban TGĐ và Hội Đồng Quản Trị trong việc thực 
hiện Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và các Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị. 

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị Quyết, Quyết Định của Hội Đồng Quản 
Trị và Ban TGĐ theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của công ty. 

- Thực hiện các công tác khác theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát. 

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo quy định của điều lệ công ty, trong năm 2015, Ban Kiểm Soát 
đã tiến hành giám sát các hoạt động cụ thể như sau:  

 

Hoạt động của Hội đồng Quản trị 

- HĐQT đã hoàn tất triển khai mô hình Holding Company, với mục tiêu mở rộng thị trường, tạo 
thêm sự phong phú và đa dạng sản phẩm trong các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh mới, Hội 
Đồng Quản Trị đã không ngừng sáng tạo, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, hiệu quả hoạt 
động kinh doanh và kết quả đó đã được đánh dấu bằng sự ra đời của Công ty Cổ Phần Nam 
Thanh Sài Gòn. 
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- HĐQT đã chủ động đánh giá thị trường, căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty để ban hành 
các Nghị quyết, Quyết định đúng với thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ 
công ty để định hướng hoạt động quản lý cho Ban TGĐ về hoạt động kinh doanh cho Công ty. 

- HĐQT luôn giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban TGĐ trong hoạt động điều hành sản xuất 
kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã được thông qua. 

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp đột xuất và định kỳ triển khai công tác giám sát và định hướng 
hoạt động kinh doanh của Công ty. 

- HĐQT phối hợp cùng Ban TGĐ luôn theo sát và nắm rõ tình hình kinh doanh, tài chính, tổ chức 
hành chính… từ đó đề ra phương hướng hoạt động, đồng thời đưa ra những giải pháp hiệu quả 
nhằm khắc phục kịp thời những khó khăn, vướng mắc. 

Hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc 

- Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, sự cạnh tranh gay gắt của thị trường, Ban TGĐ 
vẫn không ngừng nỗ lực, từng bước xây dựng và giữ vững thương hiệu, hoàn thành tốt các chỉ 
tiêu kế hoạch đã đề ra. 

- Ban TGĐ tiếp tục triển khai tái cơ cấu bộ máy quản lý theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả và tiết giảm 
chi phí quản lý; nâng cao trình độ, tay nghề và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công nhân 
viên Công ty. 

- Quyền lợi và các chế độ của người lao động luôn được bảo đảm tuân thủ theo Luật lao động, 
điều lệ Công ty và quy định của Nhà nước. 

- Ban TGĐ đã triển khai thực hiện kịp thời và đầy đủ các Quyết định của HĐQT, luôn bám sát 
Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, 
chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với 
Nhà nước, phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty. 

- Tình hình tài chính của Công ty được quản lý chặt chẽ và minh bạch, các số liệu kế toán phản 
ánh chính xác và trung thực tình hình thực tế, công tác kế toán luôn tuân thủ chế độ và quy định 
của Bộ tài chính, Cơ quan thuế và pháp luật. 

Ban kiểm soát nhận định HĐQT và Ban TGĐ, trong năm 2015 đã hoàn thành tốt chức trách, 
nhiệm vụ điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý hiện hành và luôn tạo điều kiện tốt nhất 
để Ban Kiểm Soát hoàn thành có hiệu quả vai trò của mình. 

Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 

Căn cứ theo số liệu báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi TNHH Ernst & Young Việt 
Nam, chúng tôi nhận thấy số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, 
kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ Kế toán Việt 
Nam. 

Doanh thu thuần năm 2015 là 1.327,7 tỷ đồng đạt 92,5% so với kế hoạch, tăng trưởng 16,3% so 
với năm 2014. 

Lợi nhuận sau thuế đạt 61,9 tỷ đồng đạt 88,4% so với kế hoạch, đạt mức tăng trưởng so với năm 
2014 là 2,5%. 

Trong năm 2015, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Công ty là 17,5%. 
Tuy có giảm so với năm 2014 nhưng đây vẫn được xem là một trong những nỗ lực đáng khích lệ 
của Công ty trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn nhiều biến động đầy thử thách đối với các 
doanh nghiệp trong nước và Công ty cũng không là ngoại lệ. 
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Đơn vị tính: Tỷ đồng 

 

 Đơn vị tính: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Chênh lệch Tỷ lệ (%) 

Tài sản ngắn hạn 263,6  320,8 57,2 21,7 

Tài sản dài hạn 124,7  119,8 (4,9) (3,9) 

Tổng tài sản 388,3  440,6 52,3 13,5 

Nợ ngắn hạn 51,3  66,6 15,3 29,7 

Nợ dài hạn 1,8  1,3 (0,5) (25,1) 

Tổng nợ 53,1  67,9 14,8 27,8 

Vốn chủ sở hữu 288,0  373,0 85,0 29,5 

Lợi ích của cổ đông thiểu số 47,5  48,4 0,9 1,8 

 Tổng nguồn vốn  388,3  440,6 52,3 13,5 

 

       Đơn vị tính: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Chênh lệch 
Tỷ lệ 
(%) 

    Dòng tiền HĐKD               14.9                  70.1                55.28  372% 

    Dòng tiền HĐ đầu tư               15.4                     9.6                (5.80) -38% 

    Dòng tiền HĐ tài chính            (19.8)               (24.4)               (4.69) 24% 

    Tiền và Tương đương tiền cuối kỳ              94.3                149.6                 55.32  59% 
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Tổng tài sản của công ty tăng 52,3 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 13,5%, trong đó tài sản 
ngắn hạn tăng 57,2 tỷ đồng và tài sản dài hạn giảm 4,9 tỷ đồng. Số liệu này cho thấy việc quản lý 
dòng tiền, công tác thu hồi nợ, dự trữ hàng tồn kho và sử dụng các tài sản khác được Công ty 
thực hiện khá hợp lý và hiệu quả. 

So với năm 2014, tổng tài sản tăng 13%, trong đó, Tài sản ngắn hạn tăng 22% và Tài sản dài hạn 
giảm 4%, cụ thể như sau:  

Tài sản ngắn hạn tăng 57,1 tỷ tương đương tăng 22% làm cho tổng tài sản tăng 15%, trong đó:  

- Hàng tồn kho tăng 13,9 tỷ tương đương tăng 14% làm tổng tài sản tăng 4% so với cùng 

kỳ. 

- Tiền và khoản tương đương tiền tăng 55,3 tỷ tương đương tăng 59% làm tổng tài sản 

tăng 13%. 

Tài sản dài hạn giảm 4,9 tỷ tương đương giảm 4%, do trong năm 2015 có chuyển đổi tài sản cố 
định sang bất động sản đầu tư chờ tăng giá. 

Theo đánh giá chung, tình hình tài chính của Công ty vẫn duy trì tương đối tốt; Công ty luôn chủ 
động về mặt tài chính, bảo toàn và phát triển vốn; các chỉ số tài chính đều khả quan so với mặt 
bằng chung các doanh nghiệp. Đây là kết quả tất yếu của cả quá trình hoạt động kinh doanh hiệu 
quả và quản lý chặt chẽ của Ban lãnh đạo Công ty trong năm 2015. 

Đánh giá và kiến nghị 
 

- HĐQT cùng với Ban TGĐ của Công ty đã có những giải pháp hiệu quả, phù hợp với mục 

tiêu chiến lược lâu dài nhằm ổn định tình kinh doanh, tối đa hóa lợi nhuận, hoàn thành tốt 

mục tiêu kế hoạch đã đề ra. 

- Các Quyết định, Nghị quyết của Công ty  đều được ban hành và thực thi đúng trình tự, 

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quy chế của Công ty và quy định của pháp luật. 

- Công ty vẫn duy trì tốt  công tác quản trị và kiểm soát nội bộ, quyền lợi của người lao 

động luôn được đảm bảo, các hoạt động từ thiện vẫn tiếp tục được phát huy. 

- Công ty luôn tuân thủ quy định của Sở GDCK, UBCKNN và thực hiện nghiêm túc Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. 

Năm 2016 cũng sẽ là năm với nhiều thách thức khó khăn, thị trường cạnh tranh ngày càng 

gay gắt, nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống Siêu Thanh không ngừng 

vững mạnh và phát triển, Ban kiểm soát có các kiến nghị sau với HĐQT và Ban TGĐ: 

- Tích cực tăng cường công tác quản trị và điều hành, tạo điều kiện để tình hình sản xuất kinh 

doanh của Công ty luôn ổn định, đạt hiệu quả cao, hoàn thành tốt các chỉ tiêu  kế hoạch đã 

đề ra. 

- Đẩy mạnh nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để có thể cạnh tranh lành mạnh trong 

thị trường có nhiều biến động như hiện nay. 

- Lập kế hoạch cụ thể về nguồn vốn và dòng tiền đảm bảo cho việc thực thi có hiệu quả các 

chiến lược đầu tư kinh doanh mới của Công ty trong năm 2016. 
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Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2016 
 

- Tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ, về tình 

hình kinh doanh của Công ty, tăng cường giám soát các thông tin về quản lý vốn góp và 

các hoạt động liên quan đến cổ đông, cổ phiếu. 

- Thẩm định báo cáo tài chính, giám sát chặt chẽ công tác kế toán cũng như các hoạt động 

tài chính liên quan. 

- Đảm bảo các Nghị quyết, Quyết định do Công ty ban hành luôn tuân thủ pháp luật hiện 

hành, phù hợp quy chế Công ty và giám sát việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định 

đó/Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và ban TGĐ 

trong công tác quản lý và điều hành công ty. 

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp và duy trì công tác kiểm soát định kỳ theo điều lệ Công ty 

và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 

- Chủ động nghiên cứu và cập nhật các thay đổi về quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, 

nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BAN TGĐ VÀ BKS 
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GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 
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Giao dịch các bên liên quan 

Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân liên quan 

Các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan gồm: các thành viên Hội đồng quản 
trị, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng và các thành viên mật thiết trong gia đình các cá nhân 
này. 

Giao dịch với các bên liên quan khác 

 
 

Các bên liên quan khác với Công ty gồm: 
 

Bên liên quan Mối quan hệ 

Công ty cổ phần ô tô Kim Thanh Công ty con 
Công ty cổ phần ô tô Cường Thanh Công ty con 

Công ty cổ phần thiết bị văn phòng Siêu Thanh Công ty con 
 

STT Bên liên quan Quan hệ Giao dịch   Phát sinh   

1 
Công ty cổ phần ô tô Kim 
Thanh 

Công ty con 

Cho vay 
       

9,000,000,000  

Cổ tức 
       

8,841,200,000  

Mua tài sản cố định   

          

2 
Công ty cổ phần ô tô Cường 
Thanh 

Công ty con 

Cho vay 
     

70,000,000,000  

Cho thuê văn phòng 
       

3,905,454,540  

          

3 
Công ty cổ phần thiết bị văn 
phòng Siêu Thanh 

Công ty con 

Cổ tức 
     

31,680,000,000  

Cho vay 
     

10,200,000,000  

Cho thuê văn phòng 
       

2,324,181,816  

Mua hàng hóa và dịch 
vụ 

          
803,625,511  

Thuê máy móc 
             

497,074,837  

          

 

 

 

 


























































































































