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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

Kính thưa Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ 
Công ty và Luật doanh nghiệp, HĐQT Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin báo cáo về 
hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 như sau: 

1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty trong năm 2016 

Trong năm 2016 các hoạt động của VNDIRECT đều đã đạt được những kết quả tích cực và rất 
đáng ghi nhận.  

Về kết quả hoạt động kinh doanh, VNDIRECT đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 
mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã đề ra. Cụ thể:  

• Tổng doanh thu thuần của VNDIRECT năm 2016 đạt 756,5 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch 
năm, tăng gần 40% so với năm 2015. 

• Lợi nhuận thuần sau thuế năm 2016 của Công ty đạt 186,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 
181,8 tỷ đồng của năm 2015 và đạt 100,6% kế hoạch năm 2016. 

• Tổng tài sản của Công ty năm 2016 tăng trưởng tốt với giá trị đạt 5.174,1 tỷ đồng, tăng 11% 
so với ngày 31/12/2015, tổng vốn chủ sở hữu đạt 1.948,3 tỷ đồng. 

• Thị phần giao dịch của Công ty tăng từ mức 8,10% lên 9,35% tại Sở giao dịch chứng khoán 
Hà Nội (HNX) và tăng từ mức 5,67% lên 6,12% tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh 
(HSX). VNDIRECT giữ vững vị trí trong top 2 tại HNX và trong top 4 tại HSX về thị phần 
môi giới. 

Về hoạt động nguồn vốn, VNDIRECT luôn đảm bảo khả năng thanh khoản trong mọi giao dịch 
nên đã tạo dựng được uy tín trên thị trường, xây dựng được mối quan hệ tốt với các định chế tài 
chính. Hiện nay, VNDIRECT đã xây dựng thành công hạn mức tín dụng tại tất cả các ngân hàng 
uy tín hàng đầu Việt Nam. Trong năm 2016, tổng doanh thu của hoạt động kinh doanh nguồn 
vốn đạt trên 435,9 tỷ đồng, tăng trưởng 49,77% so với năm 2015.  

Về hoạt động tự doanh, năm 2016 hoạt động tự doanh chứng khoán cũng đạt được kết quả đáng 
ghi nhận khi doanh thu từ mảng này tăng 114% từ mức 82 tỷ đồng trong năm 2015 lên con số ấn 
tượng 176 tỷ đồng trong năm 2016.  

Về hoạt động công nghệ, trong năm qua VNDIRECT không ngừng nâng cấp hệ thống, đa dạng 
hóa dịch vụ trực tuyến và ra mắt các sản phẩm ưu việt cho khách hàng nhằm khẳng định vị thế 
tiên phong về công nghệ của VNDIRECT. 

Về việc đào tạo và xây dựng đội ngũ, trong năm 2016, ngoài việc tổ chức các chương trình đào 
tạo phát triển tri thức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ nhân viên, VNDIRECT cũng tăng cường 
việc xây dựng môi trường làm việc thông qua các chương trình như: Kỳ thi tri thức môi giới, 
Chiến dịch D-Factor - Khám phá nhân tố VNDIRECT và Chiến dịch Sales Forces – Dwinner.  
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Về việc hoàn thiện công tác quản lý và vận hành, trong năm 2016 Hội đồng quản trị của Công ty 
chú trọng vào công tác chuẩn hóa và hệ thống lại các quy chế, quy trình nội bộ thông qua sửa 
đổi bổ sung để ban hành lại và/hoặc ban hành mới tổng cộng 25 quy trình, quy chế nội bộ của 
Công ty để qua đó chuẩn hóa và nâng cao hơn nữa hiệu quả vận hành các hoạt động của Công 
ty. 

2. Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành Công ty 

Trong năm 2016, Ban điều hành của Công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình theo 
đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

HĐQT đánh giá các mặt hoạt động của Ban điều hành Công ty đã theo đúng định hướng được 
quyết định bởi ĐHĐCĐ và HĐQT phù hợp với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty và 
Luật doanh nghiệp. Toàn bộ Ban điều hành, cán bộ và nhân viên trong Công ty đã có sự kết nối 
chặt chẽ, thống nhất trong hoạt động hàng ngày, phản ứng tích cực trước những thách thức trong 
hoạt động kinh doanh. 

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty đã cho thấy Ban điều hành đã điều hành 
các hoạt động của Công ty một cách linh hoạt và hiệu quả. 

3. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2016 

Trong năm 2016, HĐQT của Công ty đã duy trì hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và 
quy định của pháp luật với 05 thành viên, gồm: Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT, Ông 
Nguyễn Hoàng Giang kiêm Tổng giám đốc, Ông Vũ Hiền, Ông Phạm Lê Nhật Quang, Bà 
Nguyễn Ngọc Thanh, trong đó có 03 thành viên không tham gia điều hành là Ông Vũ Hiền, Ông 
Phạm Lê Nhật Quang và Bà Nguyễn Ngọc Thanh. 

Các thành viên của HĐQT đều là những người có rất nhiều kinh nghiệm và năng lực quản lý, 
điều hành doanh nghiệp. 

Năm 2016, HĐQT VNDIRECT đã tổ chức nhiều cuộc họp trực tiếp hoặc họp từ xa qua các 
phương tiện điện tử để thực hiện các công việc thuộc nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT, đưa ra 
các quyết định, nghị quyết quan trọng liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Công ty. 

HĐQT đã thực hiện trách nhiệm một cách tận tâm và có trách nhiệm trong việc quyết định chiến 
lược, kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư, giải pháp phát triển Công ty nhằm duy trì và tiếp 
tục củng cố vị thế của VNDIRECT. 

HĐQT cũng thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát đối với hoạt động điều hành công ty, thường 
xuyên chỉ đạo và trao đổi với Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo hoạt động của Công ty đúng với quy định tại Điều lệ, Quy 
chế Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.  

4. Các định hướng của HĐQT trong năm 2017 

HĐQT Công ty thống nhất định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2017 với các nội dung 
như sau: 

Về các chỉ tiêu kinh doanh: HĐQT thống nhất kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty năm 
2017 như báo cáo của Ban tổng giám đốc với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) là 231 tỷ 
đồng. 

Về hoạt động môi giới: Tập chung phát triển thị phần môi giới năm 2017 tăng ít nhất 15% so 
với năm 2016 và tăng ít nhất 80% tổng giá trị tài sản ròng của khách hàng tại VNDIRECT so 
với năm 2016.  
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Về hoạt động nguồn vốn: Năm 2017 công ty tiếp tục xây dựng thêm các hạn mức tín dụng mới 
để nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty. Nâng tổng số dư 
nợ tín dụng bình quân của VNDIRECT tại các ngân hàng trong năm 2017 lên mức tối thiểu là 
3500 tỷ đồng. Nâng mức dư nợ bình quân đối với các khoản cho vay giao dịch ký quỹ tăng ít 
nhất 15% so với năm 2016.  

Về hoạt động ngân hàng đầu tư: Trong năm 2017, Công ty tiếp tục tập trung vào phát triển các 
hoạt động tư vấn niêm yết, phát hành thêm và cổ phần hóa của các doanh nghiệp bất động sản 
lớn và các ngân hàng thương mại cổ phần.  

Về hoạt động công nghệ: Tiếp tục đầu tư công nghệ để phát triển hoạt động kinh doanh chứng 
khoán phái sinh, tạo lập thị trường và giao dịch chứng khoán trong ngày. Đầu tư vào nền tảng 
công nghệ để nâng các hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi, đặc biệt là hoạt động môi 
giới, cũng như đảm bảo năng lực thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán mới.  

Về nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán: Với việc hoàn thành giao dịch mua lại Công ty 
TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán IPA thì trong năm 2017 VNDIRECT sẽ tập 
trung vào phát triển các sản phẩm dịch vụ thuộc các nghiệp vụ của Công ty quản lý quỹ với mục 
tiêu xây dựng được uy tín trong nghiệp vụ quản lý quỹ cũng như phát triển các sản phẩm quản 
lý quỹ phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư. 

Về hoạt động quản trị doanh nghiệp: Công ty sẽ tiếp tục thúc đẩy vai trò của cán bộ lãnh đạo, 
tạo cơ chế phân cấp, phân quyền rõ ràng để các cán bộ quản lý thực sự là những thủ lĩnh đối với 
mảng hoạt động được giao quyền. Cả bộ máy phải chuẩn hóa về sản phẩm, dịch vụ, sơ đồ tổ 
chức, đơn giản hóa hệ thống quy trình nghiệp vụ với mục tiêu là không ngừng hoàn thiện quy 
trình quản lý, kiểm soát chất lượng, tiêu chuẩn dịch vụ trong toàn Công ty. 

Về quản trị nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện 
cơ chế nhân sự và đẩy mạnh công tác đào tạo để nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp và kỷ 
luật trong Công ty. Đồng thời, đẩy mạnh các chương trình tạo nguồn lãnh đạo từ các cán bộ xuất 
sắc tại các cơ sở, tạo môi trường làm việc hiệu quả, khẳng định vị thế là một trong những Công 
ty chứng khoán có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam. 

Thưa các Quý vị Cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty CP Chứng khoán 
VNDIRECT về hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017, kính trình Đại hội 
đồng cổ đông thông qua. 

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các Quý cổ đông dồi dào sức khỏe, 
hạnh phúc và thành đạt. 
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

PHẠM MINH HƯƠNG 

 

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại Đại hội 


