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TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

VISION – MISSION – CORE VALUES 
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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT – MESSAGE FROM THE CHAIRMAN 

 

 

Trong năm 2019, các ngành nghề kinh doanh của chúng tôi vận 

hành trong sự cạnh tranh quyết liệt từ những doanh nghiệp đối 

thủ cùng ngành càng lúc càng nhiều. Bên cạnh đó thị trường lại 

không ổn định do những bất ổn và căng thẳng của nền kinh tế 

toàn cầu. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng 

trưởng chậm lại, căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và 

vấn đề địa chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ 

thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm 

tin kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu. Sự 

biến động khó lường trên thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế 

tác động đến tăng trưởng tín dụng, tâm lý và kỳ vọng thị trường.  

Ngược với chiều hướng chung,  kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng cao, duy trì được sự ổn định, 

thuận lợi hơn cho sản xuất kinh doanh. Kết quả tăng trưởng GDP 7,02% khẳng định tính kịp thời và 

hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; nhờ sự nỗ lực, quyết tâm 

cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay đóng góp cho sự phát triển 

kinh tế. 

Năm 2019, hoạt động kinh doanh của hệ thống Siêu Thanh chúng tôi chưa đạt được kỳ vọng của 

các cổ đông và nhà đầu tư. Mặc dù, HĐQT đã triển khai chiến lược kinh doanh cho Ban điều hành 

cùng với các chính sách phù hợp với nền kinh tế thị trường, xây dựng kế hoạch chương trình cho 

từng lĩnh vực kinh doanh với tinh thần quyết tâm cao của tất cả cán bộ nhân viên trong toàn hệ 

thống nhưng cũng vẫn không đạt được chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh năm 2019 đã được Đại hội 

đồng cổ đông thường niên đã thông qua.  

 Doanh thu thuần là 1.617,6 tỷ đồng đạt 85,4% so với năm 2018; 

 Lợi nhuận sau thuế là 24,8 tỷ đồng đạt 56% so với năm 2018 

 Vốn cổ phần hiện nay là 257 tỷ đồng. 

 Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2019 là 345 tỷ đồng. 

Do vậy, HĐQT và Ban điều hành nên tập trung vào những vấn đề mang tính bền vững như nâng 

cao chất lượng dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực để nâng cao hiệu quả công việc và hỗ trợ sự tăng 

trưởng của Công ty tạo sự ổn định cho hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống. 

Với kỳ vọng đạt được kết quả tốt cho toàn hệ thống, Chúng tôi luôn xây dựng các mục tiêu tối đa 

hóa lợi nhuận cho tất cả Các cổ đông. Do vậy, HĐQT Siêu Thanh vẫn luôn tin tưởng vào các định 

hướng chiến lược đặt ra và khẳng định vào niềm tin đó bởi vì luôn nghĩ rằng trong mọi khó khăn 

vẫn còn có những cơ hội.  

Năm 2020, Tình hình kinh tế Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn do đại dịch, sự bùng phát của 

dịch bệnh đã leo thang lên một giai đoạn mới vào tháng 3, tác động mạnh đến tất cả các đối tác 

thương mại và đầu tư quan trọng của Việt Nam, hình thành các cú sốc đối với cả phía cung và cầu ở 

hầu hết mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Do vậy, HĐQT đã cân nhắc đưa ra chỉ tiêu kế hoạch hoạt 

động kinh doanh cho toàn hệ thống năm 2020 
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TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH –  

OVERVIEW OF SIEU THANH JSC  

THÔNG TIN KHÁI QUÁT – GENERAL INFORMATION 

 

Tên giao dịch/Trading name    : Công Ty Cổ Phần Siêu Thanh 

Tên tiếng Anh/English name    : Sieu Thanh Joint Stock Corporation 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số/  : 0302563707 

Certificate of business registration No. 

Vốn điều lệ/ Charter capital    : 257.209.020.000 đồng 

Vốn chủ sở hữu/Owner’s capital   : 345 tỷ đồng 

Địa chỉ/Address : A20 Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ,  

                     P. Tân Phong, Quận 7, TP.HCM 

Số điện thoại/Telephone    : 6262 6688 – 6262 8888 

Fax       : 6262 6777 – 6262 5888 

Email       : info@st8.vn     

Website      : www.st8.vn 

Mã cổ phiếu/Security code    : ST8 

 

 

mailto:info@st8.vn
http://www.st8.vn/
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THÔNG TIN TÀI CHÍNH CƠ BẢN – BASIC FINANCIAL INFORMATION 

 

 
 

 

 

TỔNG DOANH THU     LỢI NHUẬN SAU THUẾ 

 

 

KẾT CẤU TÀI SẢN            KẾT CẤU NGUỒN VỐN VÀ NỢ PHẢI TRẢ 
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CÁC CHẶNG ĐƯỜNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN – 

INCORPORATION AND DEVELOPMENT PROCESS 

 

 

 

MÔ HÌNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH 

SIEU THANH HOLDINGS MODEL 

 

 

HỆ THỐNG CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VĂN PHÒNG SIÊU THANH 
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MÔ HÌNH CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH 

SIEU THANH HOLDINGS MODEL 
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HỆ THỐNG CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VĂN PHÒNG SIÊU THANH 

SIEU THANH OFFICE EQUIPMENT JSC’S SYSTEM 
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CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG – LINES OF THE BUSINESS 

LĨNH VỰC THIẾT BỊ VĂN PHÒNG – OFFICE EQUIPMENT SECTION 

Với bề dày lịch sử hoạt động trên 26 năm về lĩnh vực thiết bị văn phòng, Chúng tôi luôn giữ vững 

tư tưởng trong việc xây dựng và phát triển nhãn hiệu Ricoh là thương hiệu hàng đầu của dịch vụ 

cung cấp giải pháp thiết bị văn phòng Ricoh tại thị trường Việt nam.   

Trụ sở chính đặt tại thành phố Hồ Chí Minh cùng hệ thống 15 chi nhánh trực thuộc bao phủ khắp 

64 tỉnh thành trên toàn quốc. Với mục tiêu kinh doanh là phân phối sản phẩm và dịch vụ hậu mãi đi 

kèm sử dụng các dòng máy phổ biến là việc dễ sửa chữa và dễ tìm linh kiện, Chúng tôi mong muốn 

đưa sản phẩm, dịch vụ đến tận tay người tiêu dùng bằng các gói giải pháp tối ưu và tiết kiệm chi 

phí theo xu hướng kinh doanh hàng chính hãng nhằm bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng và môi 

trường là tiêu chí kinh doanh hàng đầu của công ty chúng tôi. 
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LĨNH VỰC Ô TÔ – AUTOMOBILE SECTION 

 

Với lĩnh vực kinh doanh ngành thiết bị văn phòng mang lại hiệu quả kinh doanh một cách ổn định 

và bền vững trong nhiều năm qua, Chúng tôi đã mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh sang lĩnh 

vực phân phối và dịch vụ sửa chữa bảo hành các thương hiệu ô tô nổi tiếng trên thế giới, đặc biệt tại 

Việt Nam chúng tôi đang kinh doanh nhãn hiệu ô tô Honda lắp ráp tại Việt Nam của Công ty 

Honda Việt Nam với tên hiệu kinh doanh HONDA Ô TÔ KIM THANH và nhãn hiệu ô tô thứ 2 là 

Vinfast Chevrolet với tên hiệu kinh doanh VINFAST CHEVROLET SÀI GÒN. Địa điểm kinh 

doanh của 2 nhãn hiệu này nằm ngay trung tâm của Quận 11 và Quận 8 tại TP.HCM rất thuận lợi 

và dễ dàng đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng. 

  

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 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 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: Sales-Service-Spare parts-Safety driving-Social responsibility. 

Mỗi khách hàng đến thăm phòng trưng bày ô tô của chúng tôi đều được các nhân viên tư vấn sản 

phẩm giới thiệu chu đáo các đặc tính kỹ thuật và tiện nghi hoàn hảo của thương hiệu ô tô Honda. 

Đội ngũ nhân viên tư vấn sản phẩm được huấn luyện theo phong cách chuyên nghiệp nhằm giúp 

quý khách lựa chọn một chiếc xe ưng ý nhất . 

Phòng dịch vụ sẵn sàng tiếp đón và đáp ứng tốt nhất các nhu cầu bảo dưỡng sửa chữa xe của khách 

hàng theo tiêu chí " Chất lượng hoàn hảo - Giao xe đúng hẹn - Chi phí hợp lý".  

Phòng khách, nơi quý khách có thể tận dụng khoảng thời gian rãnh rỗi hiếm có của mình để "ON 

LINE" với góc Internet và thưởng thức các loại nước giải khát hoàn toàn miễn phí.  
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VINFAST CHEVROLET SÀI GÒN là đại lý sang trọng, chuyên nghiệp và hiện đại theo tiêu 

chuẩn của VinFast. Là một trong những đại lý 3S chính hãng hiện đại nhất của Vinfast tại TP. Hồ 

Chí Minh & khu vực miền Nam, 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.  

Mục tiêu của chúng tôi là dẫn đầu lĩnh vực chăm sóc khách hàng trong phân khúc thị trường ô tô 

trung cao cấp. Đó là lý do tại sao cách bố trí thiết kế, trang thiết bị cũng như đội ngũ nhân viên 

được đào tạo chuyên nghiệp đều hướng đến cho khách hàng sự thoải mái và yên tâm nhất với dịch 

vụ. Do vậy Chúng tôi sẽ đem đến cho các khách hàng nhiều sự chọn lựa về sản phẩm với giá cả 

hợp lý hơn. 
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LĨNH VỰC CƠ ĐIỆN LẠNH – AIR CONDITIONER & ELEVATOR SECTION 

Dựa trên thế mạnh về nền tảng kinh doanh về phân phối và dịch vụ hậu mãi của toàn hệ thống, 

Chúng tôi luôn không ngừng phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh thêm nhãn hiệu mới hệ 

thống cơ điện lạnh Mitsubishi Nhật bản và hệ thống thang máy Modeun Hàn Quốc với Thương 

hiệu kinh doanh Công ty Cổ Phần Nam Thanh Sài Gòn và chính thức đi vào hoạt động 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.  

Đi đôi với chất lượng 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. 

Bên cạnh đó thang máy Modeun cũng là một hãng uy tín với chất lượng cao theo hệ thống tiêu 

chuẩn nội địa, hình thành và phát triển hơn 25 năm tại Hàn Quốc với khả năng cung cấp hàng nghìn 

thang máy một năm. Mọi bộ phận, chi tiết của thiết bị đều được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu, 

với công nghệ hiện đại và tính thẩm mỹ cao. 

Và chúng tôi cũng hiểu được rằng doanh nghiệp nào cung cấp sản phẩm có chất lượng tốt, chế độ 

hậu mãi uy tín sẽ chiếm được thị phần và tạo được thương hiệu vững mạnh để phát triển bền vững. 

Vì thế 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. 
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ – 

INFORMATION ABOUT GOVERNANCE MODEL, BUSINESS ORGANIZATION AND 

MANAGERIAL APPARATUS  

 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ - GOVERNANCE MODEL 

Siêu Thanh Holdings hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, có cơ cấu tổ chức: Đại hội đồng cổ 

đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ. 

Quản trị công ty xây dựng các nguyên tắc và quy trình, thủ tục ra quyết định trong công ty, qua đó, 

ngăn chặn sự lạm dụng quyền lực và chức vụ, giảm thiểu những rủi ro liên quan đến hoặc có nguồn 

gốc từ những giao dịch với các bên có liên quan, những xung đột lợi ích tiềm năng và từ việc không 

có tiêu chuẩn rõ ràng hoặc không tuân thủ các quy định về công bố thông tin và không minh bạch. 

Do vậy, quản trị công ty có vai trò rất quan trọng đối với sự thành công của một doanh nghiệp. 

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đứng đầu và thay mặt cho Hội đồng quản trị, được ủy quyền từ 

Đại hội đồng cổ đông, có nhiệm vụ giao chiến lược hoạt động Kinh doanh cho Ban điều hành hay 

còn gọi là Ban Tổng giám đốc. Một trong những vai trò chính của Tổng Giám đốc là Điều hành, 

giám sát hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Công ty được điều hành theo phương hướng đặt ra 

phù hợp với mục tiêu của cổ đông. Do đó Cơ cấu quản trị của Công ty đã thay đổi theo xu hướng 

quản trị mới là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc sẽ được tách biệt ra nhằm tăng thêm sự minh 

bạch cho Công ty. Vì thế vào ngày 28/08/2019 Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm Ông Phạm 

Vĩnh Phú đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc thay thế cho Ông Yung Cam Meng chỉ đảm nhiệm 

một chức danh còn lại là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Ban điều hành thực hiện các chức 

năng và nhiệm vụ điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước 

pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. 

Công ty như một cỗ máy thì CEO là người vận hành, sửa chữa, bảo trì, nâng cấp để bộ máy ấy luôn 

hoạt động một cách hoàn hảo và hướng đến chỉ số hiệu suất cao nhất. 

Những biện pháp quản trị công ty hiệu quả sẽ góp phần làm nên và nâng cao uy tín của công ty. Lý do 

là để thực hiện quản trị công ty tốt, doanh nghiệp luôn phải tôn trọng quyền lợi của các cổ đông và các 

chủ nợ và việc đảm bảo tính minh bạch về tài chính sẽ được xem như là một trong những yếu tố quan 

trọng trong việc giành được niềm tin cho nhà đầu, từ đó nâng cao hình ảnh, uy tín và thương hiệu của 
doanh nghiệp. 
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CƠ CẤU TỔ CHỨC –  MANAGEMENT STRUCTURE 
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VĂN HÓA DOANH NGHIỆP – BUSINESS CULTURE 

Nếu cơ sở vật chất và trang thiết bị là “phần xác” của doanh nghiệp, thì văn hóa doanh nghiệp là 

“phần hồn” của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hình của doanh nghiệp, góp phần 

tạo nên sức mạnh lớn lao của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp ăn sâu vào niềm tin nên có vai 

trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức. Tầm quan trọng của văn hoá 

doanh nghiệp là tạo nên sức mạnh từ bên trong tập thể, bên trong mỗi cá nhân. 

Môi trường văn hoá của doanh nghiệp còn có ý nghĩa tác 

động quyết định đến tinh thần, thái độ, động cơ lao động 

của các thành viên và việc sử dụng đội ngũ lao động và 

các yếu tố khác, giúp cho doanh nghiệp trở thành một 

cộng đồng làm việc trên tinh thần hợp tác, tin cậy, gắn 

bó, thân thiện và tiến thủ. Trên cơ sở đó hình thành tâm 

lý chung và lòng tin vào sự thành công của doanh nghiệp. 

Do đó, xây dựng một nề nếp văn hoá lành mạnh tiến bộ 

trong tổ chức, đảm bảo sự phát triển của mỗi cá nhân 

trong doanh nghiệp, thu hút nhân tài, tăng cường sự gắn 

bó người lao động, tạo ra khả năng phát triển bền vững, 

văn hoá doanh nghiệp là tài sản tinh thần của doanh 

nghiệp và phân biệt doanh nghiệp với các doanh nghiệp 

khác tạo nên bản sắc (phong thái, sắc thái, nề nếp, tập tục) của doanh nghiệp, là nền tảng cốt lõi của 

mọi doanh nghiệp, góp phần tạo dựng ra các giá trị, sự tin tưởng cho xã hội. 

 

Với phong cách gần gũi, thân thiện, chuyên nghiệp, nhân viên 

được tận tình chỉ bảo và hướng dẫn. Công ty luôn thể hiện sự 

quan tâm và giúp đỡ, những hành động khiến cho nhân viên 

cảm thấy có giá trị. Đảm bảo thực thi đầy đủ phúc lợi xã hội cho 

nhân viên tạo sự gắn bó, yên tâm làm việc từ đó thúc đẩy năng 

lực làm việc tốt. Ngoài ra, Công ty chú trọng vào công tác đào 

tạo, cập nhật chuyên môn, kiến thức pháp luật. Tạo môi trường 

làm việc tốt và lành mạnh. Công ty đã truyền những tầm nhìn và 

mục tiêu vào nhân viên, để họ hiểu được giá trị họ mang lại cho 

khách hàng, nhân viên sẽ đem đến thái độ phục vụ tốt  để khách 

hàng cảm thấy hạnh phúc, đạt được chiến lược văn hóa của công 

ty để lại dấu ấn trong hàng triệu trái tim khách hàng bằng sản 

phẩm và dịch vụ của mình.  

 

Xây dựng 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, 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. 
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THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT  

INFORMATION OF SUBSIDIARY, AFFILIATE COMPANIES 

 

CÁC CÔNG TY CON – SUBSIDIARY COMPANIES 

 

Công ty Cổ phần Thiết bị Văn Phòng Siêu Thanh – Sieu Thanh Office Equipment JSC 

 

A20 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

ĐT: 028.6262. 8888   - Fax: 028.6262. 5888    

Email: sieuthanh@sieuthanhricoh.vn  Mã số thuế: 0312992783 

 

 Vốn điều lệ của Công ty CP Thiết Bị VP Siêu Thanh: 88.000.000.000 đồng. 

 Vốn góp của ST8 tại TBVP Siêu Thanh là: 79.200.000.000 đồng tỷ lệ 90% vốn điều lệ. 

Công ty CP Thiết Bị VP Siêu Thanh 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 đã có nền tảng hơn 25 năm, 

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 nhằm khẳng 

định giá trị thương hiệu Siêu Thanh – Ricoh tại thị trường Việt nam. 

Chúng tôi luôn dẫn đầu trong hoạt động cung cấp các dịch vụ hậu mãi với chất lượng cao dựa vào 

năng lực sẵn có từ lâu chẳng hạn: Hơn 200 kỹ thuật viên và kỹ sư được đào tạo chính hãng và 

truyền đạt cùng với kinh nghiệm kinh doanh dịch vụ phục vụ khách hàng toàn quốc của hệ thống 

phân phối Siêu Thanh rộng khắp cả nước, đội ngũ nhân lực kỹ thuật tay nghề cao, nhiều năm kinh 

nghiệm của Công ty CP TBVP Siêu Thanh đảm bảo chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp cho nhu cầu 

văn phòng đa dạng của quí khách hàng. 

 

 

Các sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu đang kinh doanh 

 

mailto:sieuthanh@sieuthanhricoh.vn
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CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN NGÀNH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG  

CRITICAL TARGET OF OFFICE EQUIPMENT SECTION 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

 

 

 

Doanh thu thuần qua các năm           Lợi nhuận qua các năm 

 

 

 

Với những khó khăn đã được lường trước khi sự thay đổi về hình thức mua sắm trang thiết bị theo 

hình thức tập trung của các Cơ quan nhà nước, điều này đã ảnh hưởng đáng kể đến việc kinh doanh 

máy photocopy tác động lớn đến ngành Thiết bị văn phòng trong năm 2019. Trong tương lai ngành 

nghề thiết bị văn phòng của Chúng tôi có xu hướng ổn định và sẽ giảm dần do nhu cầu thị trường. 

Do vậy để kích thích việc tăng trưởng, Công ty đã tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối kinh 

doanh và dịch vụ phủ khắp toàn quốc nhằm đưa sản phẩm máy photo hiệu Ricoh phục vụ cho 

ngành thiết bị văn phòng và dịch vụ hậu mãi kèm với giải pháp hệ thống sẽ mang đến cho khách 

hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ một cách tốt nhất trên khắp cả nước. 

 

 

 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Doanh thu thuần 276.1 317.1 315.3 279.7                    253.2                    

Lợi nhuận từ HĐKD 56.7 57.3 32.2 23.7                      17.9                      

Lợi nhuận khác (0.2) 0.1 0.1 0.8                        6.2                        

Lợi nhuận trước thuế 56.5 57.4 32.2 23.7                      17.7                      

Lợi nhuận sau thuế 45.2 45.8 25.6 18.9                      14.2                      
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CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH - FINANCIAL 

Hiệu quả hoạt động 

 

 

Các chỉ số tài chính của Công ty ổn định và 

biến động không đáng kể qua các năm. Vòng 

quay hàng tồn kho dao động xung quanh 2.2 

vòng, trung bình 1 vòng quay dao động 166 

ngày, điều này phản ánh rõ nét hơn về sự ảnh 

hưởng từ việc thay đổi hình thức mua sắm của 

khối khách hàng hành chính sự nghiệp. 

Đáng chú ý là hệ số vòng quay khoản phải thu 

đạt 8.6 lần, ước tính trung bình các khoản phải 

thu sẽ hoàn tất trong vòng 42 ngày. Mặc dù 

vòng quay các khoản phải thu năm 2019 tăng 

1.1 đơn vị so với năm 2018, tuy nhiên từ 2015 đến nay ngành Thiết bị văn phòng không tồn đọng 

các khoản nợ phải bắt buộc lập dự phòng. Điều này 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 1.9 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 2019 lần lượt 

10.4% và 16.2%, giảm so với 2018 lần lượt 2.5% 

và 5.1%. Lợi nhuận biên năm 2019 giảm nhẹ so 

với năm trước. Điều này phản ánh sự cạnh tranh 

ngày càng gắt gao trong phân khúc các mặt hàng 

thiết bị văn phòng. Bên cạnh đó, Công ty vẫn đang 

thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát và thay đổi 

khung giá để mang lại sự linh hoạt trong cạnh 

tranh cho những năm tới.  

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

    + Vòng quay Hàng tồn kho 2.9 3.5 3.3 2.5 2.2

    + Vòng quay Khoản phải thu 5.6 8.9 7.3 7.5 8.6

    + Vòng quay Tổng tài sản 2.2 2.3 2.1 1.9 1.9

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

    + Hệ số LNST/ Doanh thu thuần 16.4% 13.1% 8.1% 6.8% 5.6%

    + Hệ số LNST/ Vốn CSH 25.1% 44.5% 28.1% 21.3% 16.2%

    + Hệ số LNST/ Tổng tài sản 17.9% 30.2% 17.3% 12.9% 10.4%
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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: (028) 3866 2222 - Fax: (028) 3866 2266 

Email: ktc@hondaotokimthanh.com.vn                Mã số thuế: 0304178450 

 

 Vốn điều lệ của Honda Ô Tô Kim Thanh: 68.800.000.000 đồng. 

 Vốn góp của ST8 tại Kim Thanh là: 37.879.850.000 đồng chiếm tỷ lệ 55,06% vốn điều lệ. 

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), năm 2019 đạt tổng cộng 320.322 xe các 

loại, tăng 12% so với năm 2018; trong đó xe ô tô du lịch tăng 20%; xe thương mại giảm 5,6% và 

xe chuyên dụng giảm 27%. Theo báo cáo của VAMA, Thành Công Motor với 79.568 xe tiêu thụ 

đã vươn lên dẫn đầu toàn thị trường. Bám khá sát là Toyota Việt Nam (TMV) với 79.328 xe. 

Đứng thứ 3 là Honda Việt Nam với 33.102 xe (tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm 2018). 

Đứng thứ 4 là Madaz với lượng tiêu thụ 32.731 xe. Vị trí tiếp theo thuộc về Mitsubishi với 

30.642 xe. 

Trong nhiều năm qua, ô tô con luôn là phân khúc đóng góp mạnh vào sự tăng trưởng của thị 

trường ô tô trong nước. Sau Tết thị trường ô tô thường không còn sôi động, và thêm vào đó tình 

hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã làm ảnh hưởng rất lớn đến việc giảm đáng kể doanh số bán 

ra trên thị trường về lĩnh vực ô tô này.  

Đáng chú ý, một số thương hiệu có kết quả bán hàng tốt năm trong năm 2019 thì trong 2 tháng 

đầu năm 2020 tiêu thụ ô tô cũng bị sụt giảm mạnh như Thaco Mazda chỉ tiêu thụ được 3.534 xe, 

giảm đến 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Honda Việt Nam chỉ đạt 3.322 xe, giảm 44%; Thaco 

Kia chỉ đạt 3.805 xe, giảm 23%. Ngay cả thương hiệu xe Mỹ Ford năm ngoái lập kỷ lục mới về 

lượng xe bán ra nhưng trong 2 tháng qua cũng chỉ tiêu thụ được 2.527 xe, giảm đến 49% so với 

cùng kỳ năm ngoái,. 

Điều này đã ảnh hưởng mạnh đến việc giảm doanh số và lợi nhuận một cách đáng kể trong hệ 

thống Siêu Thanh Chúng tôi đang kinh doanh các sản phẩm ô tô trong đó có Honda. 

 

 

 

 

 

mailto:ktc@hondaotokimthanh.com.vn
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Các sản phẩm Honda ôtô hiên nay chúng tối đang kinh doanh 
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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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2019 chịu tác động mạnh từ các chính sách vĩ mô, từ 

sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành ô tô với nhiều thương 

hiệu cạnh tranh. Sau năm 2018 với kết quả kinh doanh 

vượt bậc, năm 2019 với nhiều khó khăn đã làm cho Doanh 

thu đạt 1.038 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ, làm cho 

lợi nhuận sau thuế giảm rất nhiều chỉ đạt 4.5 tỷ đồng 

tương ứng với tỷ lệ giảm 74% so với cùng kỳ 2018. 

 

 

 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Doanh thu thuần 729.9 895.5 926.8 1,186.0 1,038.6

Lợi nhuận từ HĐKD 12.2 15.0 (10.7) 15.3 1.7

Lợi nhuận khác 1.9 3.5 16.1 5.9 3.9

Lợi nhuận trước thuế 14.1 18.6 5.4 21.3 5.6

Lợi nhuận sau thuế 11.0 14.8 4.4 17.0 4.5



 
 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM        2019     

24 

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, đây là đặc điểm chung của 

mảng kinh doanh ô tô. 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.  

Điều đó, làm cho các chỉ số ROE, ROA và Lợi 

nhuận biên năm 2019 đều giảm đáng kể so với 

năm trước. 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

    + Vòng quay Hàng tồn kho 27.48                         38.76                         64.99                         56.49                         18.10                

    + Vòng quay Khoản phải thu 58.73                         58.17                         44.46                         44.10                         37.22                

    + Vòng quay Tổng tài sản 11.53                         13.46                         12.82                         14.59                         9.83                  

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

    + Hệ số LNST/ Doanh thu thuần 1.7% 1.7% -1.2% 1.3% 0.2%

    + Hệ số LNST/ Vốn CSH 19.9% 27.7% 8.3% 32.9% 7.4%

    + Hệ số LNST/ Tổng tài sản 17.3% 22.3% 6.0% 20.9% 4.2%
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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: (028) 3983 2888  -  Fax: (028) 3983 2266 

Email: info@vinfastchevroletsaigon.vn   Mã số thuế: 0305273107 

 

 Vốn điều lệ của VINFAST - CHEVROLET SÀI GÒN: 55.500.000.000 đồng. 

 Vốn góp của ST8 tại Cường Thanh là: 32.315.880.000 đồng tỷ lệ 58,23% vốn điều lệ. 

 

Công Ty Cổ Phần Ô Tô Cường Thanh chính thức khai trương đại lý Ô Tô VinFast – Chevrolet Sài Gòn 

vào ngày 06/07/2019 với tên gọi chính thức là VINFAST – CHEVROLET SÀI GÒN và trở thành đại lý 

ủy quyền đầu tiên hoàn thiện theo quy chuẩn của VinFast. Chuyển đổi từ đại lý Chevrolet sang đại lý Ô 

Tô đạt chuẩn 3S kinh doanh 2 thương hiệu ô tô VinFast & Chevrolet. 

 

Năm 2019, VinFast mới chính thức gia nhập thị trường ôtô với dòng xe Fadil thuộc phân khúc A và dòng 

xe Lux thuộc phân khúc E, gồm hai mẫu Lux A2.0 (sedan) và Lux SA2.0 (SUV). Tổng đơn hàng VinFast 

nhận được cho cả ba mẫu xe là 17.214, trong đó đã sản xuất được 15.300 xe. 

 

Với xu hướng người tiêu dùng hiện nay việc dùng sản phẩm ô tô Việt Nam cũng là một vấn đề chưa được 

ủng hộ lắm, do vậy doanh số bán ra của Vinfast cũng còn hạn chế và chưa đáp ứng được công xuất sản 

xuất của Nhà máy. 

 

Nhà phân phối chính hãng thương hiệu ô tô VINFAST & CHEVROLET 

 

 

 

mailto:info@vinfastchevroletsaigon.vn
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CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN HĐKD NGÀNH Ô TÔ CHEVROLET-VINFAST 

      

    Đơn vị tính: tỷ đồng 

 

           

Doanh thu qua các năm  Lợi nhuận qua các năm 

 

 

Năm 2019, với tình hình chung kinh doanh khó khăn chung của ngành ô tô, kết quả kinh doanh năm 2019 

của ô tô Cường Thanh ghi nhận sự sụt giảm mạnh về Doanh thu đạt 277 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng 

kỳ, Lợi nhuận sau thuế 400 triệu đồng, giảm 95% so với cùng kỳ 2018. 

 

 

 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Doanh thu thuần 323.0 369.5 409.2 421.2 277.0

Lợi nhuận từ HĐKD 1.6 3.6 (5.5) 11.2 (0.2)

Lợi nhuận khác 5.1 3.6 5.9 1.0 0.8

Lợi nhuận trước thuế 6.7 7.2 0.4 12.2 0.5

Lợi nhuận sau thuế 6.7 6.0 0.3 9.6 0.4
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CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 

 

Hiệu quả hoạt động 

 

Chỉ số vòng quay khoản phải thu giảm nhiều so với 

năm 2018, tuy nhiên Công ty luôn quản lý và kiểm 

soát công nợ hiệu quả. Hệ số vòng quay hàng tồn 

kho vẫn giữ mức ổn định 7.1 tăng 2 đơn vị so với 

năm trước. 

Vòng quay Tổng tài sản có giảm so với năm trước, 

tuy nhiên mức giảm không đáng kể . 

 

 

 

Hiệu quả quản lý 

 

Hệ số ROE và ROA giảm đáng kể so với cùng kỳ 

năm 2018, lần lượt 0.9% và 0.6%. Kết quả trên 

phản ánh tình hình kinh doanh khó khăn trong năm 

qua của Công ty.  

Hệ số lợi nhuận biên 0.2% giảm mạnh so với cùng 

kỳ năm 2018 cho thấy sự tác động lớn  trước sức 

ép cạnh tranh trên thị trường ngày càng lớn như 

hiện nay. 

 

 

 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

    + Vòng quay Hàng tồn kho 9.7 8.7 7.3 7.1 9.0

    + Vòng quay Khoản phải thu 22.2 25.3 34.7 19.7 11.5

    + Vòng quay Tổng tài sản 6.3 6.1 5.6 5.0 3.9
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NGÀNH CƠ ĐIỆN LẠNH 

Công ty Cổ phần Nam Thanh Sài Gòn 

A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

ĐT: (028) 223 66 888  -   (028) 223 67 888 

Email: info@namthanhsaigon.vn    Mã số thuế: 0313525196 

 

 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 70% vốn điều lệ. 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THANH SÀI GÒN đã ra đời và hoạt động chính thức về lĩnh vực phân phối 

các sản phẩm máy điều hòa không khí mang thương hiệu Mitsibishi của Công ty Mitsubishi Electric Việt 

Nam và hệ thống thang máy Modeun Hàn Quốc. Với ưu thế từ lâu năm của Công ty Cổ Phần Siêu Thanh 

về năng lực và kinh nghiệm kinh doanh các sản phẩm như máy photocopy, ô tô, năng lực tài chính vững 

mạnh, cơ sở dữ liệu và quan hệ khách hàng rộng lớn tạo tiền đề hỗ trợ cho việc mở rộng phát triển Nam 

Thanh Sài Gòn trên thị trường. 

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 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”. 

 

Các sản phẩm Nam Thanh Sài Gòn hiện nay đang kinh doanh  

 

 

 

mailto:info@namthanhsaigon.vn


 
 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM        2019     

30 

 

CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN HĐKD NGÀNH CƠ ĐIỆN LẠNH 

     Đơn vị tính: tỷ đồng 

 

          

Doanh thu qua các năm  Lợi nhuận qua các năm  

   

 

 

 

Trong những năm đầu chính thức đi vào hoạt động lĩnh vực Cơ – Điện – Lạnh, Doanh thu và lợi nhuận bắt 

đầu được ghi nhận với giá trị chưa cao. Tuy nhiên, với các dự án lớn đang triển khai và đã được ghi nhận 

trong năm 2019 đã mang đến hiệu quả đáng kể đối với Công ty Nam Thanh Sài Gòn. Cụ thể, doanh thu ghi 

nhận 49.8 tỷ đồng, tăng 334% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 5.7 tỷ đồng, tăng 367% so với cùng kỳ.   

 

 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Doanh thu thuần -                        6.6                        22.6                      11.5                      49.8                      

Lợi nhuận từ HĐKD -                        (2.1)                      (1.6)                      (2.2)                      5.7                        

Lợi nhuận khác -                        0.0                        0.0                        0.1                        (0.0)                      

Lợi nhuận trước thuế -                        (2.1)                      (1.6)                      (2.1)                      5.7                        

Lợi nhuận sau thuế -                        (2.1)                      (1.6)                      (2.1)                      5.7                        
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CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 

Hiệu quả hoạt động 

 

 

Với trọng tâm kinh doanh mảng dự án, các hệ số hoạt 

động năm 2019 tăng mạnh so với năm 2018. Ban 

lãnh đạo Công ty vẫn đang kiểm soát để đảm bảo 

thực hiện đúng các tiến độ công trình đang triển khai, 

nhằm mang lại hiệu quả Công ty. 

 

 

 

 

Hiệu quả quản lý 

 

 

Năm 2019 với việc ghi nhận doanh thu các dự án 

đã triển khai hoàn tất theo tiến độ đã làm cho 

Doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ. 

Điều này làm cho tỷ suất lợi nhuận biên, chỉ số 

ROE, ROA tăng đáng kể so vơi cung kỳ 2018. 

 

     

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

    + Hệ số LNST/ Doanh thu thuần - -32.5% -7.1% -18.7% 11.5%

    + Hệ số LNST/ Vốn CSH - -54.3% -22.6% -41.3% 81.9%

    + Hệ số LNST/ Tổng tài sản - -42.5% -15.6% -18.8% 24.2%
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN – DEVELOPMENT ORIENTATION  

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty – Main Objestives of the Company 

Với mục tiêu luôn 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, thiết bị văn phòng và hệ thống cơ điện lạnh để tăng 

lợi thế cạnh tranh và tăng thị phần. Hệ thống Siêu Thanh hoạt động ngày một chuyên nghiệp hơn nhằm 

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 ST8 đã và đang duy trì từ trước tới nay.  

Thị trường ôtô Việt Nam tiêu thụ 322.322 xe năm 2019, tăng gần 12% so với 2018. Doanh số xe nhập 

khẩu đạt 132.872 xe tăng 82% trong khi xe lắp ráp đạt 189.450 xe giảm 12%, ôtô du lịch tăng 20%; xe 

thương mại giảm 5,6% và xe chuyên dụng giảm 27%. 

Thaco chiếm 30% thị phần với doanh số 91.710 xe. Toyota Việt Nam tiêu thụ được 79.328 xe (không kể 

Lexus), chiếm 25,9% thị phần. Các hãng Honda; Ford và Mitsubishi lần lượt chiếm 10,8%; 10,5% và 

10%. Hãng xe Việt VinFast bán được 2.657 xe Chevrolet trong năm 2019. 

Các doanh nghiệp phân phối ôtô giải thích nguyên nhân lượng xe nhập về giảm liên tục, ngoài mức tiêu 

thụ sụt giảm còn do chính sách sắp tới có thể thay đổi nhiều. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ để thông 

qua nghị định sửa đổi thuế suất nhập khẩu linh kiện theo hướng giảm dần hoặc tiến hành xóa bỏ đối với 

doanh nghiệp nào đủ điều kiện. Nếu được thông qua, xe lắp ráp trong nước sẽ có cơ hội giảm giá khá 

mạnh, đồng nghĩa với tăng sức cạnh tranh với xe nhập khẩu. Do đó, các nhà nhập khẩu "ngại" nhập nhiều 

xe sẽ khó tiêu thụ trong thời gian tới. Trong năm qua, các hãng xe đều kỳ vọng có sức tăng trưởng cao. Do 

đó, các hãng đã có kế hoạch sản xuất cũng như nhập khẩu theo mức tăng trưởng này. Tuy nhiên, năm qua, 

mức tăng trưởng lại quá thấp so với kỳ vọng dẫn đến tồn kho quá lớn, buộc các hãng, nhà phân phối phải 

cạnh tranh nhau bằng nhiều hình thức đặc biệt là giảm giá xe ô tô.  

Đặc biệt không thể không kể đến một “hiện tượng” mới - hãng xe ô tô Việt chính thức ghi danh trên bản 

đồ ô tô thế giới với 3 dòng sản phẩm gồm VinFast Fadil, LUX A2.0 và LUX SA2.0. Hồi tháng 6/2019, 

những chiếc xe VinFast đầu tiên đã chính thức được bàn giao đến tay khách hàng và nhanh chóng có mặt 

trên các nẻo đường. Dự kiến trong năm 2020, VinFast còn tiếp tục cho ra mắt 7 mẫu xe phổ thông mới 

giúp hãng kiếm doanh số. Trước sức ép của hàng loạt các đối thủ mới, những nhà sản xuất xe ô tô đều 

phải nhanh chóng nâng cấp cho sản phẩm của mình. Hơn nữa, giá xe ô tô cũng được hãng và đại lý giảm 

sâu, không còn tình trạng “mua bia kèm lạc” hay bán chênh lệch cao hơn so với giá niêm yết từ hãng. 

Với tình hình thị trường diễn biến thị trường đang trong tình trạng không mấy khả quan về ngành ô tô, bất 

động sản và tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài từ đầu năm 2020 đến nay, ST8 đặt ra mục tiêu cho toàn 

hệ thống nhằm hạn chế giảm thiểu các rủi ro chủ quan và khách quan là tái cấu trúc hệ thống theo xu 

hướng tinh giảm gọn nhẹ trong nội bộ doanh nghiệp để ổn định cho các hoạt động kinh doanh hiện tại của 

mình phù hợp với tình hình chung của thị trường. Do vậy, ST8 đã đặt ra kế hoạch hoạt động kinh doanh 

trong năm 2020 
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   Đơn vị tính: Tỷ đồng 

 

 

           

 Kết cấu Doanh thu hệ thống Kết cấu Lợi nhuận hệ thống 

 

 

Thị trường ô tô Việt Nam đang rơi vào cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Diễn 

biến phức tạp của đại dịch này đã khiến ngành ô tô Việt Nam lao đao và rơi vào trạng thái “hãm phanh”, 

tốc độ chậm dần rồi gần như “đóng băng, doanh số bán hàng sụt giảm, nhiều hãng xe phải tạm dừng hoạt 

động sản xuất, đóng cửa đại lý phân phối. Chỉ trong một thời gian ngắn hàng loạt các nhà máy sản xuất ô 

tô lần lượt thông báo tạm dừng hoạt động. Chưa bao giờ ngành sản xuất, kinh doanh ô tô Việt Nam lại rơi 

vào hoàn cảnh khó khăn như hiện nay, nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài, sản lượng cũng như doanh số ô tô 

tại Việt Nam có thể giảm về mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. 

Ngành Thiết bị văn phòng: Với hơn 26 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 vậy, chúng tôi vẫn cố gắng tiếp 

tục  giữ vững thế mạnh này để ổn định một phần lợi nhuận hàng năm trong tình hình thị trường hiện nay. 

http://xe.thanhnien.vn/thi-truong-xe/hang-loat-nha-may-o-to-tai-viet-nam-tam-dung-san-xuat-22550.html
http://xe.thanhnien.vn/thi-truong-xe/hang-loat-nha-may-o-to-tai-viet-nam-tam-dung-san-xuat-22550.html
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Để đạt được mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 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: 

 Tiến hành củng cố hệ thống các Chi nhánh tại các tỉnh thành trên toàn quốc để đáp ứng cao 

nhất yêu cầu dịch vụ của khách hàng. 

  Tổ chức lại hệ thống kinh doanh & dịch vụ theo hướng tinh gọn, linh hoạt và hiệu quả. 

  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 l ng, 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. 

  iểm soát và tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn lưu động  công nợ phải thu, công nợ phải trả, 

hàng tồn kho  

   iểm soát và cân đối cơ cấu vốn để tối đa hóa d ng tiền. 

   iên 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 ng  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  

DEVELOPMENT STRATEGIES IN MEDIUM & LONG TERM 

 

Các doanh nghiệp hiện đang cố gắng "cầm cự" song do sức chịu đựng rất yếu, nếu tình hình dịch bệnh 

diễn biến kéo dài, hàng loạt doanh nghiệp sẽ đứng trước nguy cơ đóng cửa, phá sản. Hệ quả của nó để lại 

đối với nền kinh tế là rất lớn. Năm 2020, tăng trưởng kinh tế có thể sẽ giảm mạnh về mức bằng không, 

thậm chí là tăng trưởng âm. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý 

I/2020 chỉ đạt 3,82% so với cùng kỳ năm trước với sự sụt giảm của cả ba khu vực công nghiệp, xây dựng; 

dịch vụ; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.  

Điều này đang cho thấy tác động của dịch Covid-19 đến nền kinh tế nghiêm trọng hơn nhiều so với dự 

báo. Bởi trong các kịch bản tăng trưởng được đưa ra trước đó, dù kém lạc quan nhất, tăng trưởng GDP 

quý I cũng được ước tính ở mức trên 4,2%. 

Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng, sự suy giảm kinh tế này không chỉ xảy ra với Việt Nam mà xuất hiện trên 

toàn cầu. Ngay cả Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng đã liên tục có những kịch bản khác nhau về tác động 

của dịch Covid-19 tới kinh tế thế giới. Theo đó, tăng trưởng kinh tế thế giới năm nay nhiều khả năng sẽ 

bằng 0. Kinh tế Việt Nam có thể sẽ rơi vào khủng hoảng, GDP giảm sâu. Dịch bệnh sẽ ảnh hưởng toàn 

diện lên mọi mặt của nền kinh tế, không chỉ du lịch, mà cả giao thông, giải trí, dịch vụ ăn uống, tình hình 

kinh tế sẽ rất tệ hại. 

Kinh tế Việt Nam dựa rất nhiều vào xuất nhập khẩu, dịch vụ du lịch. Trong khi đó, đây là những ngành 

đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh. Do đó, mặc dù rất muốn lạc quan nhưng với tình hình 

hiện tại thì rất khó có thể lạc quan được. 

Với tình hình nền kinh tế như hiện nay, ST8 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. Xuyên suốt chặng đường phát triển, 

ST8 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. 

ST8 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.  

 

 

 

 

 

https://theleader.vn/T%C4%83ng+tr%C6%B0%E1%BB%9Fng+kinh+t%E1%BA%BF.html
https://theleader.vn/tac-dong-cua-dich-covid-19-den-nen-kinh-te-e87.htm
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CÁC MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG CỦA CÔNG TY 

CORPORATE OBJECTIVES WITH REGARD TO CORPORATE ENVIRONMENT, SOCIETY  

AND COMMUNITY SUSTAINABILITY 

 

ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG – COMMUNITY 

 

Với tinh thần hướng tới cộng đồng, nhấn mạnh thể hiện 

giá trị cao nhất mà ST8 hướng tới là mang lại lợi  ích cho 

cộng đồng và mang lại thành công cho tất cả mọi người, 

bao gồm khách hàng, cổ 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 

kinh doanh minh bạch của Chúng tôi thể hiện qua các tiêu 

chí sau: 

 

 

 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 l ng cho nhà cung cấp qua các giao dịch công bằng và minh bạch. 

 ST8 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.  

 ST8 luôn thực hiện công bố thông tin đúng hạn, đầy đủ theo yêu cầu của Sở Giao Dịch Chứng 

Khoán TP. Hồ Chi Minh c ng như Ủy ban chứng khoán Nhà nước. 

 ST8 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.  

 

http://www.st8.vn/
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ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG – ENVIRONMENT  

 

Tập đoàn Siêu Thanh hướng tới hình ảnh của một công ty thân thiện 

với môi trường. ST8 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. 

 

ĐỐI VỚI CÁN BỘ NHÂN VIÊN – EMPLOYEES 

Với lịch sử hình thành và phát triển lâu dài, ST8 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 – SOCIETY 

 

Trên hơn 26 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, ST8 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, ST8 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….  

Tính đến nay, Siêu Thanh đã thực hiện được không ít các chương trình phúc lợi, từ thiện 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 Nhì cho Chủ tịch HĐQT, Huân chương lao động Hạng Ba cho Phó Chủ Tịch HĐQT và Huân 

chương lao động hạng Ba 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 “ST8 chỉ thực sự thành công khi 

Bạn hài lòng với sản phẩm, dịch vụ cũng như hoạt động kinh doanh minh bạch của Công ty”. 

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 2019 Siêu Thanh đã tích cực 

tham gia các công tác xã hội và đóng góp trên 28 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 hệ thống Siêu Thanh chúng tôi được nhận nhiều bằng khen của Bộ tài chính, 

Tổng cục thuế và các Cơ Quan quản lý Nhà nước về việc thực hiện chính sách nghĩa vụ Thuế và các nghĩa 

vụ khác đối người lao động. 
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Một số hoạt động xã hội tiêu biểu trong năm 2019 
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CÁC NHÂN TỐ RỦI RO – RISKS 

Rủi ro trong kinh doanh là điều bất khả kháng, mà bất kỳ một Công ty nào khi bắt đầu chu kỳ hoạt động 

kinh doanh đều phải đối mặt. Nó có thể xảy ra hoặc không nhưng doanh nghiệp bắt buộc phải có phương án 

ứng phó để sẵn sàng biến rủi ro thành cơ hội hoặc giảm thiểu hậu quả từ những rủi ro xuống mức thấp nhất. 

Về thị trường tài chính – Financial Market 

Hoạt động kinh doanh chính của ST8 là phân phối và dịch vụ các sản phẩm ô tô, thiết bị văn phòng, cơ 

điện lạnh và thang máy, khi nền kinh tế có sự thay đổi về mọi mặt sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh 

doanh ngành nghề của Chúng tôi. 

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 thì nhu cầu người tiêu dùng đòi hỏi phải đáp ứng chất lượng dịch vụ cao hơn và ngược lại. 

Do vậy, để giảm thiểu rủi ro Chúng ta nên tập trung đến năng lực cốt lõi của mình  để tránh ảnh hưởng 

đáng kể về doanh thu và lợi nhuận cho toàn hệ thống về các sản phẩm đang kinh doanh.  

• Rủi ro về Lãi suất – Interest Rate Risk 

Việc sử dụng nguồn vốn vay tại các tổ chức tín dụng cho các đơn vị thành viên trong hệ thống ST8 chủ 

yếu là ngành ô tô đáp ứng bổ sung kịp thời cho dòng tiền hoạt động trong lĩnh vực này một cách linh hoạt. 

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 – Exchange Rate 

Chiến tranh Mỹ - Trung leo thang làm biến động đến ngoại tệ trên thế giới. Nhưng nhờ nguồn cung ngoại 

tệ dồi dào, tâm lý tích trữ ngoại tệ giảm giúp tỷ giá ngoại tệ Việt Nam ổn định. Cùng với việc kiểm soát tỷ 

giá, linh hoạt và ổn định năm nay, NHNN tiếp tục chủ trương duy trì lãi suất tiền gửi ngoại tệ ở mức 

0%/năm. 

Sự ổn định tỷ giá có ý nghĩa rất lớn cho Doanh nghiệp. Ngoài ra, tỷ giá ổn định giúp các chi phí hàng hóa 

không bị tăng cao, gia tăng tính cạnh tranh. 

• Lạm phát – Inflation 

CPI chỉ tăng 2,79%. Đây là mức tăng thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Điều này nói lên được Chính phủ 

Việt Nam đã tiếp tục có một năm thành công khi ổn định được kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát còn dưới 

cả mục tiêu Quốc hội đề ra khoảng 4%. Như vậy là đã 3 năm liên tiếp, Việt Nam kiểm soát được lạm phát 

dưới 4%. Năm 2017, lạm phát là 3,53%, năm 2018 là 3,54%, còn năm nay, là 2,79%.  

Tất cả các ngành nghề kinh doanh đều ảnh hưởng bởi yếu tố làm phát trong đó có ngành nghề của ST8 

chúng tôi. Do vậy nếu lạm phát ổn định thì việc hoạt động kinh doanh của Chúng tôi sẽ giảm thiểu rủi ro hơn. 

https://baodautu.vn/thoi-su-d1/
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• Về thị trường kinh doanh – Business Market 

Việc thực hiện chiến lược hội nhập của đất nước, nâng cao vai trò và vị trí của Việt Nam trên trường quốc 

tế được thể hiện qua các FTA như: Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP); rà soát, thúc đẩy, tiến tới ký kết Hiệp định thương mại của Việt Nam với Liên minh châu Âu 

(EVFTA). Việt Nam tham gia các FTA thế hệ mới như CPTPP và EVFTA, xét trên bình diện chung mang 

lại các lợi ích nhất định cho Việt Nam. Tuy nhiên, hội nhập kinh tế quốc tế luôn đi kèm với các rủi ro và 

thách thức, Việt Nam sẽ phải đối mặt với một số thách thức về kinh tế như trong lĩnh vực thương mại 

hàng hóa, dịch vụ và đầu tư; về việc hoàn thiện khung khổ pháp luật, thể chế; về xã hội...Một thách thức 

lớn mà chúng ta phải đối mặt là sức ép cạnh tranh từ hàng hóa nhập khẩu của các nước đối tác. Việc mở 

cửa thị trường, cắt giảm thuế sâu sẽ là cơ hội cho hàng hóa nhập khẩu tăng lên, cạnh tranh với hàng hóa 

trong nước vốn chất lượng chưa cao, Nếu không có sự chuẩn bị tốt, một số ngành sản xuất có thể sẽ gặp 

khó khăn. 

ST8 phải chủ động tìm hiểu thông tin về các hiệp định để nắm vững cam kết của Việt Nam và các thị 

trường đối tác quan tâm, nhất là các ưu đãi thuế quan đối với những mặt hàng có thế mạnh, có nhiều tiềm 

năng xuất khẩu trong thời gian tới và cần thay đổi tư duy kinh doanh trong bối cảnh mới. CPTPP và 

EVFTA chắc chắn sẽ mang lại cơ hội cho mình, luôn chủ động đáp ứng với những thay đổi về môi trường 

kinh doanh do quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mang lại, thông qua việc xây dựng và điều chỉnh kế 

hoạch kinh doanh cho giai đoạn trung và dài hạn, nhằm thúc đẩy dòng chảy của hàng hóa vào các thị 

trường đối tác tiềm năng.  

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,... 
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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 c ng 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 c ng 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        Kết cấu Doanh thu năm 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Lợi nhuận qua các năm Kết cấu Lợi nhuận năm 2019 

 

 

 

 

 

 

Tình hình hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống trong năm 2019 gặp nhiều khó khăn, hiệu quả kinh doanh 

của toàn hệ thống giảm mạnh so với cùng kỳ, cụ thể: Doanh thu thuần năm 2019 đạt 71% so với kế hoạch, 

giảm 14.6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, doanh số của ngành ô tô vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong các 

năm trở lại đây, với tỷ trọng 81.2% doanh số toàn hệ thống, trong đó thương hiệu Honda chiếm 63.8%, 

Chevrolet/Vinfast chiếm 17.1% tổng doanh thu toàn hệ thống.   

STT Chỉ tiêu  TH 2018  KH 2019  TH 2019 
Tăng/giảm so 

với cùng kỳ (% )

Thực hiện so với 

Kế hoạch (% )

1 Doanh thu thuần       1,893.1 2,263.0      1,617.6         -14.6% 71%

2 Lợi nhuận trước thuế           56.0 77.5          29.6             -47.2% 38%

3 Lợi nhuận sau thuế           44.3 62.0          24.8             -44.0% 40%
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Lợi nhuận sau thuế đạt 40% kế hoạch, thấp hơn so với cùng kỳ 44%. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt giữa 

các thương hiệu ô tô và giữa các nhà phân phối trong cùng một hãng. Bên cạnh doanh số chiếm tỷ trọng cao, 

lợi nhuận sau thuế cũng chiếm tỷ trọng 19.8% trong tổng lợi nhuận của toàn tập đoàn, Tỷ lệ 80.2% còn lại đến 

từ ngày Thiết bị văn phòng và ngành Cơ điện lạnh. 

Ngành thiết bị văn phòng đóng góp 14.2 tỷ đồng trong kết cấu lợi nhuận của toàn hệ thống. Tuy nhiên, ngành 

Thiết bị văn phòng đã gặp không ít khó khăn trong kinh doanh đến từ sự thay đổi kinh tế vĩ mô, sự cạnh tranh 

khốc liệt từ các đối thủ khác… 

Tình hình tài chính            

           Đơn vị tính: tỷ đồng 

 

Kết cấu tài sản 

So với năm 2019, tổng tài sản giảm 4%, trong đó, Tài sản 

ngắn hạn tăng 2% và Tài sản dài hạn giảm 19%, cụ thể như 

sau: Tài sản ngắn hạn tăng 6.7 tỷ đồng, trong đó:  

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 34.7 tỷ đồng, tăng 49% 

so với cùng kỳ. Hàng tồn kho giảm 7,4 tỷ đồng, tương 

đương giảm 5% so với cùng kỳ. Tiền và tương đương tiền 

giảm 30.4 tỷ đồng, tương đương giảm 27% so với cùng kỳ 

năm 2017. 

 

 

Kết cấu nguồn vốn 

Vốn  đầu tư của Chủ sở hữu chiếm 74% trong tổng nguồn vốn, 

giảm 2% so với năm 2017. Tỷ lệ nợ ngắn hạn chiếm 26%, nợ 

dài hạn 1%. Các khoản nợ ngắn hạn tập trung vào các khoản 

nợ nhà cung cấp chưa đến hạn, các khoản thuế phải nộp chưa 

đến thời hạn. 

 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Tổng tài sản 388.7            440.9                409.06          470.5            451.7                474.6                

Tài sản ngắn hạn 264.0             321.1                 283.18           336.2             342.9                 364.0                 

Tài sản dài hạn 124.7             119.8                 125.9             134.3             108.8                 110.6                 

Nợ phải trả 53.1              67.9                  71.8              130.4            118.2                129.8                

Nợ ngắn hạn 52.0               66.6                   70.4               128.6             116.2                 128.7                 

Nợ dài hạn 1.1                 1.3                     1.4                 1.8                 2.0                     1.1                     

Vốn chủ sở hữu 335.6            373.0                337.3            340.1            333.5                344.7                
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ - ORGANIZATION AND HUMAN RESORCES 

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. 

Tổng số lao động của toàn hệ thống đến thời điểm hiện nay khoảng 747 lao động với mức thu nhập bình 

quân của cấp quản lý là 25 triệu đồng/người và nhân viên là 7 triệu đồng/người. 

Số lượng lao động      Thu nhập bình quân nhân viên (triệu đồng) 

 

 

 

 

 

 

 

Thu nhập bình quân cấp quản lý (triệu đồng) 
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Chính sách nhân sự - Employee Policies 

Chế độ làm việc: Làm việc 5,5 ngày/tuần, từ 8h đến 17h mỗi ngày trong tuần.  

Nghỉ phép, lễ, tết: Nhân viên được nghỉ lễ và tết 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. 

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 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. Trang bị bảo hộ lao động, phương tiện làm việc,...Hàng năm Công ty luôn tổ chức khám sức 

khỏe định kỳ theo quy định. 

 

Chính sách tạo nguồn nhân lực – Human Resouce Policies 

 

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: nhằm tăng cường, mở rộng và cập nhật kiến thức cho Cán bộ CNV. Đào tạo để phát huy hết 

năng lực và khả năng sáng tạo, làm việc độc lập của toàn thể nhân viên để Công ty ngày càng phát triển 

mạnh mẽ và bền vững. 

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. 
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CƠ CẤU TỔ CHỨC – ORGANIZATION STRUCTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM        2019     

48 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BOARD OF DIRECTORS 

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC – BOARD OF MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN KIỂM SOÁT – BOARD OF SUPERVISOR 



 
 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM        2019     

49 

 

 



 
 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM        2019     

50 

 



 
 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM        2019     

51 

 

 



 
 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM        2019     

52 

 



 
 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM        2019     

53 

 

 

 



 
 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM        2019     

54 

 



 
 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM        2019     

55 

 

 

 



 
 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM        2019     

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM        2019     

57 

 

Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án – Invesment acitivites and projects implementation 

 

Trong những 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 và tạo lợi nhuận cho toàn hệ thống ST8 trong hoạt động kinh 

doanh, Chúng tôi luôn xây dựng phát triển mở rộng hệ thống mạng lưới Chi nhánh bao phủ trên toàn quốc 

để thuận lợi cho việc phục vụ các khách hàng một cách nhanh chóng về chất lượng dịch vụ hậu mãi. 

 

Hiện nay Công ty Mẹ ST8 đang thực hiện chức năng chính là quản lý đầu tư vào các Công ty con, Chúng 

tôi sẽ tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới bằng cách chọn những sản phẩm có chất lượng dịch vụ cao, 

có thương hiệu nổi tiếng 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 dịch vụ phù hợp với năng lực hiện tại và thị trường chung của nền 

kinh tế nhằm mục tiêu 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 

 SHAREHOLDERS STRUCTURE, CHANGE IN OWNER’S EQUITY 

 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG – SHAREHOLDERS STRUCTURE 
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Thông tin cổ đông sáng lập – Founding Shareholders 

 

 

Thông tin cổ đông nội bộ - Internal Sharehol 
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Thông tin cổ đông nội bộ – Internal Shareholders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 
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TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

Năm 2019, Công ty cổ phần Siêu Thanh đã chia cổ tức cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10% trên vốn 

điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 23/NQ-ĐHĐCĐ/ST8 ngày 18 tháng 4 năm 2019 và 

Quyết định của Hội đồng quản trị số 25/QĐ-HĐQT/ST8 ngày 22 tháng 04 năm 2019 với số tiền 

25.720.902.000 đồng.  

 

 

LỊCH SỬ TRẢ CỔ TỨC – DIVIDED PAYMENT HISTORY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM        2019     

62 

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

REPORT AND ASSESSMENT OF THE BOM 

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh – Assessment of Operating Results 

  Đơn vị tính: tỷ đồng 

                                                         

Năm 2019 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. Đồng thời, so với cùng kỳ năm trước các chỉ tiêu này cũng giảm cả 

về doanh thu là 14.6% và về lợi nhuận là 44% do ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô và sự cạnh tranh khốc liệt 

giữa các hãng trên thị trường làm cho lợi nhuận trong kinh doanh giảm mạnh so với cùng kỳ.  
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Doanh thu thuần hợp nhất     Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 

 

 

Nhằm hướng đến giảm thiểu tối đa những tổn thất về hiệu quả hoạt động và tập trung phát triển bền vững, 

Ban Giám Đốc và toàn thể CB NV Công ty nỗ lực và quyết tâm triển khai thực hiện một số định hướng 

chiến lược được Hội đồng Quản trị giao ngay từ đầu 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 2018, Doanh thu thuần giảm 276 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 14.6%, về 

lợi nhuận sau thuế giảm 19.4 tỷ đồng với tỷ lệ là 44%. 

  Cụ thể tổng doanh thu trong lĩnh vực kinh doanh ô tô giảm 292 tỷ đồng tương ứng giảm 18.1 % so 

với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu trong lĩnh vực kinh doanh Thiết bị văn ph ng giảm 21 tỷ 

đồng với tỷ lệ 7.8% so với năm 2018.    

Về ngành thiết bị văn phòng, trong năm 2019 tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong chính sách vĩ mô, chính 

sách kinh doanh từ nhà cung cấp đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt dộng kinh doanh và hiệu quả của ngành 

trong năm vừa qua. Do đó, hiệu quả về lợi nhuận tiếp tục giảm so với các năm trước. 

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 2019 mặc dù không đạt các chỉ tiêu kế hoạch của HĐQT đề 

ra và phản ánh rõ sự khó khăn trong kinh doanh về lĩnh vực thiết bị văn phòng và cả ô tô. Tuy nhiên, Ban 

điều hành và các CBNV Công ty luôn giữ vũng sự nỗ lực trong việc quản lý hoạt động kinh doanh nhằm 

kịp thời đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong thời kỳ kinh tế thị trường cạnh tranh như hiện nay.  
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH – FIANANCIAL SITUATION 

Kết cấu tài sản - Assets 

 

Siêu Thanh luôn kiểm soát tốt tình hình tài sản và nguồn vốn, duy trì và tăng tỷ lệ Tài sản ngắn hạn luôn 

cao hơn Tài sản dài hạn, cụ thể trong năm 2019 Tài sản ngắn hạn chiếm 76.8%, Tài sản dài hạn chiếm 

23.2% tổng tài sản. Hệ số thanh toán ngắn hạn 2.83, hệ số thanh toán nhanh 1.6 đã thể hiện được năng lực 

tài chính mạnh mẽ của Công ty trong quá trình kinh doanh 

 

 

So với năm 2018, tổng tài sản tăng 5.1%, trong đó, 

Tài sản ngắn hạn tăng 6% và Tài sản dài hạn giảm 

2%, cụ thể như sau:   

 Hàng tồn kho tăng 32.2 tỷ tương đương 

tăng 25% so với cùng kỳ. 

 Tiền và tương đương tiền giảm 5.8 tỷ 

tương đương tăng 7% so với cùng kỳ 

 Tài sản dài hạn tăng 1.8 tỷ tương đương 

tăng 2% so với cùng kỳ. 
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STT Tên tài sản Diện tích
Giá trị 

sổ sách

Giá 

thẩm định

Bất động sản cho thuê

   Đất 4.892,1 44.1           228.8             

   Nhà 3.036,1 19.4           15.2               

Bất động sản cho thuê

   Đất 134,4 0.2             11.4               

   Nhà 116,6 -             0.2                 

2

1

Địa chỉ

161F Dạ Nam và 299-307 Phạm Thế Hiển, 

Phường 3, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Số 33 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu

Danh sách tài sản là Bất động sản đầu tư 

 

 Giá thẩm định  năm 2015 

 

Bất động sản đầu tư hiện đang được cho thuê 

 

 

 Giá cho thuê trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%. 

 

Kết  cấu nguồn vốn – Capital Structure 

Vốn chủ sở hữu chiếm 72.5% trong tổng nguồn vốn 

kinh doanh, tỷ lệ này của năm 2018 là 74%; nợ phải 

trả chiếm 27.5%, tỷ lệ này của năm 2018 là 26%. 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. 

Đặc biệt là tỷ số thể hiện linh hoạt về huy động đầu 

tư.  

Dòng tiền các hoạt động                                                    

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty 

năm 2019 lần đầu tiên ghi nhận âm, cụ thể cuối 

năm 2019 là âm 0.4 tỷ đồng, tuy nhiên tổng dòng 

tiền cuối kỳ 89.3 tỷ đồng, tương đương tăng 7% so 

với cùng kỳ 2018. Điều này chứng tỏ sức khỏe tài 

chính của Công ty luôn ổn định và đảm bảo cho 

hoạt động kinh doanh của Công ty. 
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Hiệu quả hoạt động  

Các chỉ số về hiệu quả hoạt động đều giảm so với 

cùng kỳ 2018, chứng tỏ hiệu quả kinh doanh giảm 

sút đã tác động lớn đến hiệu quả hoạt động, cụ thể 

hiệu quả quản lý hàng tồn kho giảm 2.7 đơn vị, các 

khoản phải thu giảm 5 đơn vị, quản lý tài sản giảm 

0.6 đơn vị so với cùng kỳ. 

 

 

 

Hiệu quả quản lý 

Trải qua năm 2019 với nhiều biến động đã ảnh 

hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Điều đó đã làm cho ROE trong năm 2019 giảm 

mạnh so với 2018.  

 

 

Năng lực tài chính 

Các hệ số về năng lực tài chính năm 2019 đã có sự 

giảm nhẹ so với cùng kỳ 2018, cụ thể Hệ số thanh 

toán ngắn hạn là 2.83, hệ số thanh toán nhanh là 

1.56 lần lượt tăng 4% và 2.5% so với cùng kỳ  
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ –  

IMPROVEMENTS IN ORGANIZATIONAL STRUCTURE, POLICIES, MANAGEMENT  

 

Việc duy trì ổn định doanh thu, lợi nhuận và thu nhập của người lao động là mục tiêu chính của toàn hệ 

thống. Năm 2019, ST8 đã không đạt được kế hoạch về các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận nguyên nhân 

chủ yếu vì sự đột biến của thị trường ô tô và việc mua sắm tập trung của Nhà nước, tình hình kinh tế biến 

động khó lường do vậy để giảm thiểu việc này HĐQT và Ban TGĐ luôn theo dõi sát 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, 

thể hiện: 

- Đội ng  nhân viên kinh doanh được liên tục tham dự các khóa đào tạo như   ỹ năng bán hàng, tiêu 

chuẩn kỹ thuật sản phẩm,   

- Hoạt động dịch vụ: luôn quan tâm chất lượng dịch vụ và hỗ trợ chăm sóc khách hàng, duy trì, hoàn 

thiện và nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng. 

- Chuẩn hóa lại các quy trình hoạt động chính và các qui trình hỗ trợ để nâng cao chất lượng phục vụ 

khách hàng nội tại. Duy trì hiệu quả hệ thống quản trị chất 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.  

 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI – DEVELOPMENT PLANS IN THE FUTURE 

 

Năm 2019 hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới đều đối mặt nguy cơ rủi ro tăng cao và điều này khiến 

cho triển vọng năm 2020 càng thêm bất ổn, đặc biệt trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 

đang lan rộng trên toàn cầu trong đó có Việt Nam. Để hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn của 

dịch bệnh COVID-19, nỗ lực cùng doanh nghiệp vượt qua thời kỳ này, Chính phủ đã ra Chỉ thị 11 đã nêu 

khá rõ các phương án để hỗ trợ doanh nghiệp từ giảm lãi suất, hỗ trợ miễn, giảm, giãn, hoãn nộp các loại 

thuế, khoanh nợ, cơ cấu lại nhóm nợ. Đây đều là những giải pháp căn cơ để hỗ trợ doanh nghiệp ở thời 

điểm hiện tại. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng nên thực hiện các yêu cầu cải cách thể chế, cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí cho các dịch vụ. Cùng với hỗ trợ kinh 

doanh là đảm bảo an sinh xã hội trên phương châm quyết liệt, minh bạch, kịp thời. 

 

Do vậy, để chuẩn bị cơ sở đối phó các khó khăn kinh tế, dịch bệnh nhằm ổn định và hạn chế các rủi ro 

phát sinh, ST8 sẽ tiếp tục phát huy tối đa hiệu quả kinh doanh dịch vụ hậu mãi các thương hiệu đang hoạt 

động nhằm ổn định cho hoạt động kinh doanh trong thời điểm này và trong tương lai. 

 Đối với Công ty CP Thiết Bị Văn Ph ng Siêu Thanh  Tiếp tục thực hiện các chính sách và chương 

trình đáp ứng nhu cầu chăm sóc và phục vụ các khách hàng rộng khắp trên toàn quốc mọi lúc mọi 

nơi. 

 Đối với khối kinh doanh Ô tô  Tăng cường mở rộng đầu xe dịch vụ, nhà xưởng và năng lực dịch 

vụ, nâng cao chỉ số hài lòng khách hàng, nhằm tạo doanh thu và lợi nhuận ổn định.  

 Đối với Công ty CP Nam Thanh Sài Gòn: Với phương châm phát triển “ Hướng đến giải pháp 

chất lượng toàn diện” 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 

những năm tới. 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 

ASSESSMENTS OF THE BOD ON THE COMPANY’S OPERATION 

 

 

Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty 

Assessments of the BOD on the Company’s Operation 

 

Hội đồng quản trị ST8 cũng đã nổ lực triển khai và thực hiện các Nghị Quyết của Đại Hội đồng cổ đông 

năm 2019 đã thông qua, xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh theo xu hướng ổn định trong tất cả các 

mặt của 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 của Ban Điều Hành một cách thiết thực, quyết định và 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 công cụ kiểm soát rủi ro nhằm phát hiện các sai sót. 

 

Tình hình hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống trong năm 2019 gặp nhiều khó khăn, hiệu quả kinh doanh 

của toàn hệ thống giảm mạnh so với cùng kỳ, cụ thể: Doanh thu thuần năm 2019 đạt 71% so với kế hoạch, 

giảm 14.6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, doanh số của ngành ô tô vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong các 

năm trở lại đây, với tỷ trọng 81.2% doanh số toàn hệ thống, trong đó thương hiệu Honda chiếm 63.8%, 

Chevrolet/Vinfast chiếm 17.1% tổng doanh thu toàn hệ thống. Lợi nhuận sau thuế đạt 40% kế hoạch, thấp hơn 

so với cùng kỳ 44%. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu ô tô và giữa các nhà phân phối 

trong cùng một hãng. Bên cạnh doanh số chiếm tỷ trọng cao, lợi nhuận sau thuế cũng chiếm tỷ trọng 19.8% 

trong tổng lợi nhuận của toàn tập đoàn, Tỷ lệ 80.2% còn lại đến từ ngày Thiết bị văn phòng và ngành Cơ điện 

lạnh. Trong đó, Ngành thiết bị văn phòng đóng góp 14.2 tỷ đồng trong kết cấu lợi nhuận của toàn hệ thống. 

Tuy nhiên, ngành Thiết bị văn phòng đã gặp không ít khó khăn trong kinh doanh đến từ sự thay đổi kinh tế vĩ 

mô, sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ khác… 

 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

 

 

STT Chỉ tiêu  TH 2018  KH 2019  TH 2019 
Tăng/giảm so 

với cùng kỳ (% )

Thực hiện so với 

Kế hoạch (% )

1 Doanh thu thuần       1,893.1 2,263.0      1,617.6         -14.6% 71%

2 Lợi nhuận trước thuế           56.0 77.5          29.6             -47.2% 38%

3 Lợi nhuận sau thuế           44.3 62.0          24.8             -44.0% 40%
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Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty  

Assessments of the BOS on BOM’s Performance 

Chỉ tiêu kế hoạch HĐQT đã giao cho toàn hệ thống năm 2019, Ban điều hành đã không đạt được các chỉ 

tiêu kế hoạch này cả về mặt doanh thu lẫn lợi nhuận, điều này rất đáng buồn cho hoạt động kinh doanh 

không mấy khả quan,  sự 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 này, Ban 

điều hành cũng đã quyết tâm nổ lực hết mình trong kinh doanh, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành được 

thể hiện qua các điểm nổi bậc sau: 

 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 

Trong điều kiện hội nhập sâu với nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch 

Covid-19. Các ngành chế tạo chế biến, du lịch và vận tải rơi vào trạng thái "ngắt mạch" đột ngột trong 

những tháng đầu năm 2020. Việt Nam cũng đã “thấm đòn” tình trạng biến động khôn lường của nền tài 

chính toàn cầu hiện nay, với giá cổ phiếu tụt dốc, độ rủi ro tín nhiệm quốc gia tăng lên và dòng vốn đầu tư 

suy giảm. Cú sốc Covid-19 cũng tác động nghiêm trọng đến nỗ lực giảm nghèo của Việt Nam – nơi nhiều 

hộ gia đình hiện nay sinh sống phụ thuộc vào lương, kể cả ở các vùng nông thôn. Tình trạng suy giảm của 

các ngành du lịch, khách sạn và nhà hàng, sản xuất và chế biến có thể tạm thời làm tăng tỷ lệ nghèo trong 

nửa đầu năm 2020.  

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 các nguồn lực sẵn có. Hội đồng quản trị 

Công ty cổ phần Siêu thanh xây dựng kế hoạch năm 2020 với những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể như sau: 
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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. 

* 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 2020. 

 

 

 

 

 

 

 Toàn hệ 

thống 

 Thiết bị 

văn phòng 
 Honda 

 Chevrolet/ 

Vinfast 

 Máy lạnh & 

Thang máy 

 Toàn hệ 

thống 

 Thiết bị 

văn phòng 
 Honda 

 Chevrolet/ 

Vinfast 

 Máy lạnh & 

Thang máy 

1 Doanh thu thuần 1,160.0     254.0        736.0        132.0          38.0              -28.3% 0.3% -29.1% -52.3% -22.3%

2 Lợi nhuận trước thuế 28.5         19.7         2.7           0.3             5.8                -3.7% 11.0% -51.9% -45.4% 1.5%

3 Lợi nhuận sau thuế 22.7         15.7         2.2           0.2             4.6                -8.6% 10.5% -51.0% -54.5% -19.5%

 Tăng trưởng so với 

thực hiện 2019 
 Kế hoạch 2020 

 Chỉ tiêu  STT 
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 

Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông “ĐHĐCĐ” là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, 

quyết định những vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty Cổ phần 

Siêu Thanh.  

Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị “HĐQT” do ĐHĐCĐ bầu ra, là cơ quan chịu trách nhiệm trước 

pháp luật và trước ĐHĐCĐ trong việc quản trị Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định 

các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ. 

HĐQT thực hiện quyền và nhiệm vụ theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần 

Siêu Thanh. 

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

 

Hoạt động của Hội đồng Quản trị - Activities of BOD members 

 

Các cuộc họp của HĐQT đều có đầy đủ các thành viên tham dự được thể hiện qua các nghị quyết sau: 

Stt 

No 

Số Quyết định  

Decision No 

Ngày 

Date 

Nội dung 

Content 

1 05/QĐ-HĐQT/ST 18/01/2019 Quyết định chi lương tháng 13 năm 2018 

2 08/QĐ-HĐQT/ST8 19/02/2019 
Quyết định triệu tập  Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 

2019 

3 17/QĐ-HĐQT/ST8 21/03/2019 
Quyết định tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Ô Tô Kim Thanh và 

Công ty CP Ô Tô Cường Thanh 

4 25/QĐ-HĐQT/ST8 22/04/2019 
Quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt tỷ lệ 

10% trên vốn điều lệ 

5 32/QĐ-HĐQT/ST8 14/05/2019 
Quyết định chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn 

vị kiểm toán độc lập 

6 97B/QĐ-HĐQT/ST8 19/06/2019 Quyết định thanh lý nhượng bán Bất động sản 

7 42/QĐ-HĐQT/ST8 08/08/2019 Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc 

8 43/QĐ-HĐQT/ST8 08/08/2019 Quyết định miễn nhiệm Tổng Giám Đốc 
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BAN KIỂM SOÁT 

Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành 

sản xuất kinh doanh của Công ty. 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 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau: 

- Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT c ng như tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề cần lưu ý 

trong hoạt động SXKD của Công ty. 

- Đồng ý với đề xuất của HĐQT về việc chọn Công ty TNHH  rnst &  oung 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 2019, Ban Kiểm Soát đã tiến 

hành giám sát các hoạt động cụ thể như sau   
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Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị: 

- HĐQT đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, đồng thời đã bổ 

nhiệm Tổng giám đốc mới. 

- Các Quyết định, Nghị Quyết của HĐQT đều được ban hành kịp thời bảo đảm việc thực hiện tốt công 

tác quản trị, đồng thời đáp ứng yêu cầu điều hành của Ban TGĐ. 

- Đã định hướng chỉ đạo kinh doanh theo đúng Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông. 

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời Ban TGĐ trong điều hành hoạt động kinh doanh, 

giám sát việc thực thi Nghị Quyết Hội Đồng cổ đông đã được thông qua. 

Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc: 

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản 

trị theo đúng chức năng và quyền hạn. Đồng thời thực hiện các kế hoạch hoạt động kinh doanh một 

các thận trọng, kỹ lưỡng nhưng cũng đảm bảo tính linh hoạt để tận dụng các cơ hội của thị trường. 

 

Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 

Căn cứ theo số liệu báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty 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. 

Hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống trong năm 2019 không đạt được kỳ vọng so với chỉ tiêu kế 

hoạch do HĐQT giao cả về doanh thu và lợi nhuận: 

- Doanh thu thuần năm tài chính 2019 là 1.617,6 tỷ đồng, đạt 85,4% so với năm 2018 và đạt 71,48%  

so kế hoạch. 

- Lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2019 là 24,8 tỷ đồng đạt 56% so với cùng kỳ năm 2018. 

Trong năm 2020 sẽ còn nhiều khó khăn hơn do dịch bệnh, thời tiết nắng nóng, và những yếu kém nội 

tại của nền kinh tế cũng như các tác động tiêu cực khác từ bên ngoài.  
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Kết quả kinh doanh 2019 

  ĐVT  Tỷ đồng 

 

Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2019 

CHỈ TIÊU Năm 2018 Năm 2019  Chênh lệch  Tỷ lệ (%) 

Tổng tài sản 451,7 474,6        22,9  5% 

Tài sản ngắn hạn 342,9 364        21,1  6% 

Các khoản phải thu ngắn hạn 105,2 89,9       (15,3) -15% 

Hàng tồn kho 130,9 163,1         32,2  25% 

Tài sản ngắn hạn khác 2,5 5,0           2,5  100% 

Tài sản dài hạn 108,8 110,6           1,8  2% 

Phải thu dài hạn 1,8 1,7         (0,1) -6% 

Nợ phải trả 118,2 129,8         11,6  10% 

Nợ ngắn hạn 116,2 128,7         12,5  11% 

Nợ dài hạn 2 1,1         (0,9) -45% 

Vốn chủ sở hữu 333,5 344,7         11,2  3% 

Lợi ích của cổ đông thiểu số 50,7 65,8         15,1  30% 

 

Lưu chuyển tiền tệ 

CHỈ TIÊU Năm 2018 Năm 2019  Chênh lệch  Tỷ lệ (%) 

Dòng tiền HĐKD         16,4            (0,4)        (16,8) -102% 

Dòng tiền HĐ đầu tư            9,5              0,8           (8,7) -92% 

Dòng tiền HĐ tài chính       (56,3)             5,4           61,7  -110% 

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ         83,7             89,5             5,8  7% 

CHỈ TIÊU 
 Năm 

2018  

Năm 2019 
Chênh lệch thực 

hiện 2019/2018 

Kế hoạch 
 Thực 

hiện  

Chênh lệch thực 

hiện/kế hoạch 

Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%) 

Doanh thu thuần  1.893,1       2.263,0      1.617,6   (645,4) -28,52% (275,5) -14,6% 

Giá vốn hàng bán   1.650,5        1.414,2      (236,3) -14,3% 

Lãi gộp      247,9           203,5        (44,4) -17,9% 

Doanh thu hoạt động tài chính          6,1              4,7          (1,4) -23,0% 

Chi phí tài chính         1,2               2,8            1,6  133,3%  

Chi phí bán hàng     130,6           118,8        (11,8) -9,0% 

Chi phí quản lý       74,1             67,8          (6,3) -8,5% 

Lợi nhuận trước thuế      56,0  77,5          29,6   (25,2)  -32,52%   (26,4) -47,1% 

Lợi nhuận sau thuế        44,3  62,0          24,8   (21,3)  -34,35%   (19,5) -44,0% 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

(VNĐ/CP) 
  1.242,0           799,0      (443,0) -35,7% 

Tỷ suất LNST trên vốn chủ sở hữu 

(ROE) 
13,15%   7,33%         

Tỷ suất LNST trên tài sản (ROA) 9,60%   5,36%         
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Đánh giá và kiến nghị 

- Các chế độ và quyền lợi cho người lao động của Công ty được thực hiện đúng luật lao động, việc chi 

trả lương hàng tháng chi trả đúng hạn. 

- Công ty thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đầy đủ theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông năm 2019. 

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty kịp thời đưa ra các chính sách đảm bảo tính cạnh tranh. 

Với tình hình kinh tế trong năm 2019. Ban Kiểm Soát có các kiến nghị sau với HĐQT và Ban TGĐ: 

 Duy trì sự ổn định các nhóm ngành kinh doanh hiện có, có những chiến lược kinh doanh thận trọng. 

 Tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh công tác kiểm soát, quản trị tài chính. Đồng thời thực hiện tốt quản 

lý dòng tiền, đảm bảo dòng tiền đáp ứng cho hoạt động kinh doanh trong hệ thống. 

 Đánh giá hiệu quả các Công ty thành viên để có chương trình điều chỉnh vốn góp, thoái vốn tại các 

Công ty. 

 

 

Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020 

Căn cứ vào tình hình hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty năm 2020, BKS đề ra kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau: 

- Kiểm tra giám sát quy trình kiểm soát nội bộ, tham gia đóng góp ý kiến, tư vấn cho HĐQT, BGĐ điều 

hành hoàn thiện, sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp hoạt động của Công ty. 

- Giám sát việc chấp hành điều lệ Công ty, pháp luật nhà nước. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; các Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 

thường niêm năm 2020. 

- Tiếp tục duy trì tốt các hoạt động kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại các đơn vị thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 

và giảm thiểu rủi ro. 
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BAN TGĐ VÀ BKS 

 

 

 

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - TRANSACTIONS OF INTERNAL 

SHAREHOLDERS 
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Giao dịch các bên liên quan – Transactions with Related Parties 

 

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

 

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 cổ phần Nam Thanh Sài Gòn 

Công ty con 

Công ty con 

 

         Đơn vị tính: tỷ đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
























































































































