CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ/ MEETING AGENDA
1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 & kế hoạch kinh doanh 2021/ Report on the Company’s performance in 2020 & 2021
business plan
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị /Report of the Board of Directors
3. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán/ Report of the Audit Committee
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán/ 2020 Audited Financial Statements
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020/ 2020 Profit Distribution
6. Tờ trình quyết định thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2021/ Remuneration for the BOD in 2021
7. Tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021/ Selecting auditing company for the fiscal year 2021
8. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty/ Approval on the amendment to the Company

Charter and Internal Regulations on Corporate Governance
9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ/ Approval on plan of shares issuance for capital injection
10. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/ Approval on the issuance of shares for

employee stock ownership plan (ESOP) in 2021
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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 2020 & KẾ HOẠCH 2021
REPORT ON 2020 PERFORMANCE AND 2021 BUSINESS PLAN
Ông NGUYỄN HỒNG NAM – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
Mr. Nguyen Hong Nam – Board member cum CEO
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KINH TẾ VIỆT NAM 2020/ 2020 MACRO REVIEW
4%

2.91%

2%
0%
Philippines

Thailand

Malaysia

Singapore

Indonesia

Vietnam

-2%
-4%

-6%
-8%
-10%
-12%

Tăng trưởng GDP 2020 trong khu vực ASEAN
GDP growth of ASEAN Countries in 2020
Nguồn (Source): CEIC
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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2020/ 2020 STOCK MARKET
120%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%

VNIndex

MSCI FM

Chỉ số VNIndex và MSCI FM năm 2016-2020
VNIndex and MSCI FM in 2016 - 2020
Nguồn (Source): Bloomberg
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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2020/ 2020 STOCK MARKET
Tỷ đồng
(VND billion)

%GDP

%GDP

500,000

140%

116.2%

120%

15%

12.22%
400,000

12%

8.98%

100%
300,000

80%

67.2%

60%

200,000

40%
20%

9%

6.78%

12.2%

100,000

18.6%

0%

306,521

224,000

461,227

3%

0

TP Doanh nghiệp
TP Chính phủ
Cổ phiếu (Equity)
(Corporate Bond) (Government Bond)
2018

2019

Tín dụng (Credit)

2020

6%

0%
2018

2019

TPDN phát hành (CB issuance)

2020
Quy mô thị trường (Market size)

Quy mô các kênh huy động vốn

Quy mô Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp

Size of capital mobilization channels

Size of Corporate Bond market
Nguồn (Source): GSO, HNX, SSI
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH/ FINANCIAL POSITION
40,000

35,769.5

35,000

Tỷ đồng (VND billion)

30,000
23,825.6

25,000

10,000

Vốn CSH (Owners' Equity)

18,764.4

20,000
15,000

Tổng tài sản (Total Asset)

27,044.0

14,006.8

7,906.8

8,616.2

9,155.7

9,401.0

9,872.8

5,000
31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

Tăng trưởng Tổng tài sản & Vốn chủ sở hữu
Total Asset & Owners’ Equity Growth
Nguồn (Source): BCTC hợp nhất đã kiểm toán (Audited consolidated FS)
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KẾT QUẢ KINH DOANH/ BUSINESS PERFORMANCE
0.6% 2.1%

5,000
22.5%

30.1%

Tỷ đồng (VND billion)

4,000
3,000
44.7%

2,000
1,000
0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Doanh thu thuần (Net revenue)

2017

2018

2019

2020

Lợi nhuận trước thuế (PBT)

Doanh thu & Lợi nhuận các năm
Revenue & Profit over years

DVCK (Securities Services)

Đầu tư (Principal Investment)

Nguồn vốn & KDTC (Treasury)

SSIAM

IB & khác (IB & Others)

Cơ cấu Doanh thu Hợp nhất 2020
2020 Consolidated Revenue Breakdown
Nguồn (Source): BCTC hợp nhất đã kiểm toán (Audited consolidated FS)
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DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN/ SECURITIES SERVICES
▪

10,000

7 năm liên tục dẫn đầu thị phần môi giới

9,000

7th consecutive year on Top 1 of brokerage market share
Tổng tài khoản tăng trưởng 18,2%

Total accounts increased by 18.2% ;
▪

8,000

Liên tục giới thiệu sản phẩm mới & cập nhật nhiều tiện
ích trên các sản phẩm và công cụ giao dịch hiện có/
Continuously developed new products and upgraded
utilities on existing product/ platform;

7,000
Tỷ đồng (VND billion)

▪

9226.2

6,000

5359.3

5,000
4,000

4710.8

4009.4

3979.5

1Q21

2Q21

3,000
2,000
1,000
0

▪

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phục vụ Khách hàng
Tổ chức/ Synchronously implemented solutions for
Institutional Customers.

2020

3Q21

4Q21

Dư nợ ký quỹ cuối kỳ tại SSI
SSI's total margin outstanding balance
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DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ/ INVESTMENT BANKING
Thương vụ nổi bật 2020/ Major Deals

Giải thưởng nổi bật 2020/ Major Awards

Asiamoney
▪
MB Bank (MBB)

TĐ Xăng dầu VN (PLX)

Phát hành riêng lẻ
Private placement

Chào bán cổ phiếu quỹ
Treasury share offering

US $100 million

US $56 million

Ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư tốt nhất/
Best Corporate & Investment Bank

Alpha Southeast Asia
▪

Nhà tư vấn thương vụ M&A tốt nhất Việt Nam/
Best M&A House in Vietnam

The Asset
▪
Imexpharm (IMP)
Mua bán & Sáp nhập
M&A
US $135 million

Đại lý phát hành trái
phiếu
Bond Isssuance Agency

Nhà tư vấn trong nước tốt nhất cho khách hàng tổ chức và doanh
nghiệp năm 2020/
Best corporate and institutional adviser – Domestic in 2020

▪

Nhà tư vấn phát hành cổ phiếu tốt nhất năm 2020/
Best share issuance adviser in 2020.

US $800 million
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NGUỒN VỐN & KINH DOANH TÀI CHÍNH/ TREASURY
1200
1031.3

1029.5

Tỷ đồng (VND billion)

1000
759.1

800
600

487.4

464.8
367.2

400
200

312.8

153.4

0

2017

2018

2019

Doanh thu (Revenue)

Lợi nhuận (Profit)

2020

Doanh thu & Lợi nhuận Khối Nguồn vốn & Kinh doanh Tài chính
Revenue & Profit of Treasury
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QUẢN LÝ QUỸ/ ASSET MANAGEMENT
Tổng tài sản quản lý 2020/ Total AUM

Giải thưởng nổi bật 2020/ Major Awards

Quỹ Mới của Năm/

▪

Quản lý TS cá nhân
(Private Wealth Management): 2,88%

“Fund launch of the Year”
Tổng Giám Đốc của Năm” dành cho bà Lê Thị Lệ Hằng/

▪

“CEO of the Year” for Ms. Hang Le (CEO of SSIAM)

QLDM đầu tư tổ chức
(Institutional Managed Account):
21,22%

6.670 tỷ VND

Quản lý quỹ
(Fund Management):
75,90%
▪

“Công ty quản lý quỹ và tài sản tốt nhất Việt Nam”/
“Best Overall Asset & Fund Manager”

▪

Công ty quản lý quỹ tốt nhất Việt Nam cho các danh
mục bảo hiểm và chương trình hưu trí tư nhân”
“Best Fund Manager for Insurance, ILP Mandates &
Private Retirement Schemes”
15

ĐẦU TƯ/ PRINCIPAL INVESTMENT
▪

Linh hoạt sử dụng các biện pháp phòng hộ rủi ro trên thị trường phái sinh; tận dụng cơ hội thị trường biến động để cơ cấu lại theo

hướng tăng tính thanh khoản của danh mục và sử dụng các chiến lược giao dịch hợp lý gia tăng lợi nhuận
Flexibly hedged on the derivative market; took advantage of market votality to restructure portfolios to increase its liquidity and
apply appropriate transaction strategies to increase profit;
▪

Lợi nhuận của danh mục đầu tư cổ phiếu đạt 19,7% - vượt trội so với VN30
The profit of equity portfolio reached 19.7%, outperforming VN30;

▪

CW do SSI phát hành luôn nằm trong nhóm có thanh khoản và giá trị phát hành lớn nhất trên thị trường
CW issued by SSI always had the highest liquidity and largest issuance value in the market.
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GIẢI THƯỞNG/ AWARD
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TRIỂN VỌNG KINH TẾ 2021/ 2021 OUTLOOK

Tăng trưởng GDP
GDP Growth
GDP bình quân đầu người (USD)
GDP per capita (USD)
Tổng giá trị đầu tư/GDP
Total investment value/GDP
Sản xuất/GDP
Manufacturing/GDP
Thâm hụt ngân sách/GDP
Budget deficit/GDP

Mức đóng góp của khu vực tư nhân vào GDP
Private sector's contribution to GDP
Tỷ lệ đô thị hóa
Urbanization rate

2016 - 2020

2021 – 2025 (P)

2021 – 2030 (P)

5,90%

6,5 - 7%

7%

2.750

4.700 – 5.000

7.500

33,40%

32 - 34%

33 - 35%

16,60%

25%

30%

3,79%

3,70%

43,8 - 44%

55%

39,30%

45%

50%
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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2021/ 2021 STOCK MARKET
▪

25

Tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết ước đạt 21,7%/ Profit
growth rate of listed companies is estimated to reach 21.7%

20

▪

Thu hút thêm dòng vốn nước ngoài nhờ triển vọng kinh tế & MSCI nâng tỉ

trọng của Việt Nam trong danh mục MSCI Frontier Markets Index và MSCI

15

Frontier 100 Index/ Attract foreign flow thanks to prospect of Vietnam
economy & the increase of Vietnam’s proportion in Frontier Markets Index

10

and Frontier 100 Index

5

▪

Luật Chứng khoán 2019 và một loạt văn bản pháp luật liên quan đến thị
trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) cũng ban hành và có hiệu lực trong
năm/ Securities Law 2019 and other legal documents regulating on the

11/2020

11/2019

11/2018

11/2017

11/2016

11/2015

11/2014

11/2013

11/2012

11/2011

11/2010

11/2009

11/2008

0

corporate bond market will be issued and effective in 2021
▪

VN-Index P/E

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp 2021 vẫn sẽ sôi động nhưng sức nóng
sẽ giảm so với 2020/ Corporate bond market in 2021 will still be active, but
less than 2020.
Nguồn (Source): Bloomberg, SSI Research
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KẾ HOẠCH KINH DOANH 2021/ 2021 BUSINESS PLAN
Chỉ tiêu
Item

Doanh thu hợp nhất (tỷ VNĐ)

Consolidated Revenue (VND bn)

Lợi nhuận trước thuế (tỷ VNĐ)
Profit before tax (VND bn)

Kế hoạch 2021
2021 plan

Thực hiện 2020
2020 actual

Tăng trưởng so với 2020
Compared to 2020

5.263

4.581

+15%

1.870

1.558

+20%

22

DVCK KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN/ RETAIL BROKERAGE
▪ Phát triển kênh giao dịch trực tuyến/ Improve digital transaction channels;
▪ Thiết kế sản phẩm/ dịch vụ phù hợp với khẩu vị của từng phân khúc khách hàng; song song với cập nhật và điều chỉnh
chính sách khách hàng tương ứng/ Customize products and services in line with the needs and behaviors of customers;
together with update and adjust customer’s policies accordingly;

▪ Điều chỉnh chính sách môi giới; tuyển dụng môi giới mới kết hợp với xây dựng chương trình huẩn luyện, đào tạo bài bản/
Adjust broker’s policies; recruit more new brokers and rebuild professional training program;
▪ Đối với các sản phẩm phân tích & tư vấn đầu tư, đào tạo khách hàng: xây dựng theo hướng hiện đại, trực quan phù hợp
với đối tượng nhà đầu tư mới, trẻ tuổi/ For research and customer education products: develop in a modern and intuitive
way to meet the new & young customers’ requirement.
23

DVCK KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC / INSTITUTIONAL BROKERAGE
▪ Phát triển Khách hàng tổ chức/ Institutional Sales:
➢ Mở rộng mạng lưới đối tác/ Expand SSI's network of partners
➢ Tiếp cận mới các quỹ đầu tư toàn cầu và các quỹ đầu tư chuyên vào thị trường mới nổi đang quan tâm tới Việt Nam/

Approach global investment funds and those specializing in emerging markets that are paying attention to Vietnam's stock
market;
➢ Nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ và quan hệ đối với khách hàng hiện hữu/ Improve the quality of products/

services and enhance relationship with existing customers;
➢ Mở rộng đội ngũ & trình độ nhân sự/ Expand team & their professional competencies.
▪ Triển khai hệ thống giao dịch mới, nâng cao hiệu quả thực hiện giao dịch/ Implement a new transaction system & improve
transaction efficiency.
▪ Triển khai 2 – 3 hội thảo đầu tư, 6- 8 sector tours & 300 – 400 cuộc gặp gỡ giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư theo yêu cầu
khách hàng/ Follow 2021 CA schedule with 2 – 3 investment conferences, 6 – 8 sector tours, 300 – 400 meetings between
businesses and investors upon requests
24

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ/ INVESTMENT BANKING

▪ Mảng Thị trường Vốn: tập trung vào các hoạt động tư vấn chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng, tư vấn huy động
vốn thông qua phát hành riêng lẻ niêm yết, chào bán cho các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa v.v…/ ECM: Focusing
on advisory services on IPO, private placement or public offering of SOE etc.;
▪ Mảng Thị trường Nợ: tìm kiếm cơ hội tư vấn huy động vốn trên thị trường nợ cho khách hàng thông qua phát hành trái
phiếu, tư vấn các khoản vay hợp vốn phù hợp với nhu cầu của khách hàng/ DCM: Seeking opportunities in advisory on
capital raising in debt market for customers through bond issuance, advisory on proper loan syndication for customers.
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NGUỒN VỐN VÀ KINH DOANH TÀI CHÍNH/ TREASURY
▪ Phát triển các sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp & sản phẩm cấu trúc hướng tới mục đích mang lại lợi nhuận và lợi ích
tối ưu cho khách hàng, đối tác và SSI/ Develop corporate bonds products & structured products to maximize benefits for
customers, partners and SSI;
▪ Tiếp tục tìm kiếm, mở rộng danh mục đầu tư trái phiếu có chất lượng tín nhiệm tốt nhằm tận dụng cơ hội kinh doanh khi
lãi suất đầu vào vẫn tiếp tục ở mặt bằng thấp/ Continue to seek and expand investment portfolio with high credit-rating
bond to take advantage of low-interest rates;
▪ Đa dạng hóa & phát triển quan hệ với các định chế tài chính nhằm duy trì nguồn vốn ổn định cho hoạt động kinh doanh
trái phiếu/ Diversify and expand partnerships with financial institutions to maintain stable capital for bond investment.
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QUẢN LÝ QUỸ/ ASSET MANAGEMENT
▪ Phát triển sản phẩm mới và đẩy mạnh quy mô các sản phẩm hiện tại/ Develop new products and increasing current

products' scale;
▪ Phát triển kênh phân phối/ Expand distribution channels;
▪ Nâng cấp hệ thống vận hành và cải thiện quy trình/ Upgrade operating systems and business processes.
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ĐẦU TƯ/ PRINCIPAL INVESTMENT
▪ Đầu tư cổ phiếu: giải ngân tập trung vào các ngành có yếu tố phục hồi hậu Covid, các công ty đầu ngành có mô hình
quản trị tốt và tiềm năng tăng trưởng/ Equity investment: focus on sectors with positive signals after the Covid-19 and

leading companies with strong corporate governance model and potential growth;
▪ Tiếp tục phòng hộ rủi ro thông qua các công cụ trên thị trường phái sinh/ Continue to hedge through derivative market
instruments;
▪ Đẩy mạnh phát hành và tạo lập chứng quyền/ Promote the issuance and market making for CW;
▪ Nghiên cứu và phát triển xây dựng các sản phẩm mới giúp nhà đầu tư có thể tiếp cận thị trường một cách tối ưu và an /
Research & develop new products to help investors safely and optimally access the market;
▪ Tích cực kết hợp giữa các Khối Kinh doanh / Enhance cooperations among business units
28

KẾT QUẢ KINH DOANH Q1.2021/ 1Q2021 EARNINGS UPDATE
Chỉ tiêu

Kết quả Q1.2021

So sánh với Q1.2020

Thực hiện so với KH 2021

Item

1Q21 earnings update

Growth (YoY)

Comparison to 2021 plan

1.518,4

1,54
lần/ times

29%

530

65,3
lần/ times

28%

Doanh thu hợp nhất (tỷ VNĐ)
Consolidated Revenue (VND bn)

Lợi nhuận trước thuế (tỷ VNĐ)
Profit before tax (VND bn)
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THANK YOU !

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
Ông PHẠM VIẾT MUÔN – Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập
Mr. Pham Viet Muon – Independent Board Member

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ REPORT OF THE BOD
1. Thông tin chung/ General Information
▪

HĐQT SSI gồm 06 thành viên, trong đó có hai thành viên độc lập là ông Ngô Văn Điểm và ông Phạm Viết Muôn
SSI BOD consists of 06 members, in which Mr. Ngo Van Diem and Mr. Pham Viet Muon are 02 independent BOD members.

▪

HĐQT đã tiến hành 09 cuộc họp, thông qua 14 nghị quyết để triển khai các quyết định của ĐHĐCĐ và thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền
The BOD had organized 09 meetings and passed 14 resolutions to execute the decisions of the AGM and other roles within the authority of the BOD.

2. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập/ Activities of Independend Board Member
▪

Tham gia trong UBKT và phụ trách các vấn đề về quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ
Participated in Audit Committee and were in charge of risk management and internal audit matters;

▪

Giám sát công tác quản trị rủi ro, tuân thủ tại Công ty
Supervised risk management and compliance at the Company

▪

Tham gia đầy đủ các cuộc họp, cho ý kiến biếu quyết về các vấn đề đưa ra và các kiến nghị để phát triển hoạt động của Công ty
Participated in all meetings, gave opinions on the issues and recommendations for the Company's operations.
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BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ REPORT OF THE BOD
3. Kết quả giám sát với Ban Tổng Giám đốc/ Results of supervision on CEO
▪

HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả điều hành kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng giám đốc
The BOD highly appreciated and recognized the business performance in 2020 of the Board of Management;

▪

SSI chưa thực hiện việc thay đổi trụ sở chính về Tòa nhà Vietcombank Tower, do đã tiếp tục ký hợp đồng thuê tại địa chỉ trụ sở hiện tại. HĐQT sẽ thành
lập Phòng giao dịch tại Tòa nhà Vietcombank Tower để mở rộng mặt bằng làm việc đáp ứng nhu cầu phát triển về quy mô cho thời gian sắp tới
SSI didn’t changed its Head Office to Vietcombank Tower since the Company has continued to sign a lease contract at its current Head Office at. The
BOD will set up a transaction office at the Vietcombank Tower to expand working space to meet the development demand in the future.
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BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ REPORT OF THE BOD
4. Hoạt động của Uỷ ban Kiểm toán/ Activities of Audit Committee
▪

UBKT có chức năng kiểm tra, đánh giá độc lập về các mặt hoạt động của Công ty/ Audit Committee has the function of independently inspecting and
evaluating the operational aspects of the Company;

▪

UBKT đã thực hiện giám sát về báo cáo tài chính, tình hình tài chính, tình hình hoạt động của Công ty; kiểm tra và đánh giá về các hoạt động của hệ thống
kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro; giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Người điều hành khác/ Audit Committee supervised the financial
statements, the financial position, and the operation of the Company; inspected and evaluated the activities of the internal control system and risk
management; supervised the activities of the BOD, the BOM, and other Company Executives.

5. Hoạt động của Tiểu ban chiến lược/ Activities of Strategy and Development Committee
▪

Hoạch định chiến lược kinh doanh, các kế hoạch hành động nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh từng thời kỳ, giám sát triển khai, quản trị các dự án nhằm
đảm bảo Công ty triển khai hiệu quả các hoạt động kinh doanh, phát triển theo đúng định hướng chiến lược hoạt động của Công ty/ Be responsible for
business strategy and action plan in each period, supervising the implementation, managing projects to ensure the Company effectively implements
business activities and develops in accordance with the strategic operating direction of the Company.
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BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ REPORT OF THE BOD
6. Định hướng 2021/ 2021 Orientation
▪

Thực hiện các biện pháp duy trì hoạt động kinh doanh liên tục trong những kịch bản xấu nhất về đại dịch có thể xảy ra
Implement measures to maintain BCP even in worst case of Covid-19;

▪

Đẩy mạnh số hóa để đổi mới mô hình kinh doanh, tạo cơ hội mới, nâng cao doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả hoạt động
Promote digitalization to innovate business models, create new opportunities and increase revenue, profit & operation effectiveness;

▪

Minh bạch trong kinh doanh, bảo vệ quyền lợi và lợi ích của nhà đầu tư

Be transparent & protect legitimate rights and interests of investors;
▪

Chuẩn bị tốt điều kiện thích ứng với các quy định, thiết chế thị trường, sản phẩm mới
Well prepare for all conditions to adapt to regulations, market institutions, new products;

▪

Đặt mục tiêu năm 2021 tăng trưởng so với 2020
Set 2021 target higher than ones of 2020.
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BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN
REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE
Ông PHẠM VIẾT MUÔN – Thành viên Ủy ban Kiểm toán
Mr. Pham Viet Muon – Member of Audit Committee

BÁO CÁO ỦY BAN KIỂM TOÁN/ REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE
1. Thông tin chung/ General information
▪

Thành viên UBKT: Ông Phạm Viết Muôn & Ông Ngô Văn Điểm
Members of Audit: Mr. Pham Viet Muon & Mr. Ngo Van Diem

▪

Nội dung trao đổi tại các cuộc họp/ Discussion topics in two meetings:
➢ Hoàn thiện tổ chức, hoạt động của UBKT/ Completed organization & activities of the AC;
➢ Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty/ Planned to inspect, supervise the Company’s operation and financial

situation;
➢ Thẩm tra Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2020 của Công ty/ Verified the separate financial statements and the
consolidated financial statements of 3Q2020 of the Company;
➢ Kết quả kiểm tra toàn diện tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và việc tuân thủ pháp luật của Công ty trong năm 2020/ Results of a

comprehensive inspection of the Company's business operations, financial situation and compliance with the law in 2020;
➢ Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2021/ Planned to inspect and supervise the
operation and financial situation of the Company in the first 6 months of 2021
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BÁO CÁO ỦY BAN KIỂM TOÁN/ REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE
2. Kết quả giám sát, đánh giá hoạt động/ The results of supervision on operation
▪

Công ty đã lập và công bố các Báo cáo phù hợp với các quy định của pháp luật/ The Company has prepared and published reports in according to the law;

▪

Hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ, chấp hành tốt quy định CBTT/ Company well complied with the provisions of law and the Charter,
and regulations on information disclosure;

▪

Hoạt động kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro ban hành đầy đủ các chính sách, quy trình hoạt động, thực hiện các cuộc kiểm toán, kiểm soát
thường xuyên, toàn diện trên các mặt hoạt động của Công ty/ Internal audit, internal control, and risk management fully issued policies, operating
procedures, performed audits and controls regularly and comprehensively in all aspects of the Company.
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BÁO CÁO ỦY BAN KIỂM TOÁN/ REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE
3. Kết quả giám sát đối với HĐQT & Tổng Giám đốc / The results of supervision of the BOD & CEO
▪

UBKT chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người điều hành doanh nghiệp. Các giao dịch của người nội bộ, người
có liên quan được công bố thông tin đầy đủ theo quy định/ The AC has not recorded any cases of violating the regulations on the responsibilities and

obligations of the company’s executives. Transactions of internal persons, related persons were fully disclosed in according with regulations;
▪

HĐQT, Tổng giám đốc đã triển khai đầy đủ các Nghị Quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT/ The BOD and CEO have fully implemented all Resolutions of
the GMS and the BOD;

▪

UBKT nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các
cán bộ quản lý của Công ty/ In 2020, the AC receive close coordination and are facilitated to carry out their supervisory duties from the GSM, the BOD and
BOM of the Company.
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CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

SUBMISSION FOR APPROVAL TO AGM

BCTC ĐÃ KIỂM TOÁN 2020/ 2020 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS
1. Báo cáo của Kiểm toán độc lập/ Independent auditor’s report;
2. Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2020/ Statement of financial position as at December 31, 2020;

3. Báo cáo Kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020/ Income statement for the year ended 31
December 2020;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020/ Cash flow statement for the year ended 31
December 2020;
5. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020/ Statement of changes in
owner’s equity for the year ended 31 December 2020;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày/ Notes to the financial

statements as at 31 December 2020 and for the year then ended.
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BCTC ĐÃ KIỂM TOÁN 2020/ 2020 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS
MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN/ KEY ITEMS
STT

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

ĐVT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

No.

Key Items

Unit

Consolidated FS

Separate FS

VND

35.769.528.008.240

35.429.022.517.412

VND

4.575.554.619.785

4.522.651.343.720

VND

1.557.553.285.063

1.564.934.057.347

VND

1.255.931.818.955

1.266.613.549.417

VND

1.257.372.470.832

1
2
3
4

5

Tổng tài sản

Total Asset
Doanh thu thuần
Net revenue
Lợi nhuận trước thuế

Profit before tax
Lợi nhuận sau thuế
Profit after tax
Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ
đông của Công ty mẹ
PAT of the parent company’s
shareholders
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PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2020/ 2020 PROFIT DISTRIBUTION
Tổng lợi nhuận phân phối/ Total proposed distributable profit

847.863.330.324 VND

Trong đó/ In which:
▪

Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế)

58.252.419.507 VND

Additional chartered capital reserve (5% of profit after tax)
▪

Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)

58.252.419.507 VND

Additional compulsory reserve (5% of profit after tax)

▪

Trích lập quỹ từ thiện (2% lợi nhuận sau thuế)

23.300.967.803 VND

Charity fund (2% on profit after tax)
▪

Trích lập quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)

23.300.967.803 VND

Welfare fund (2% on profit after tax)
▪

Trích lập quỹ khen thưởng (3% lợi nhuận sau thuế)

34.951.451.704 VND

Bonus fund (3% on profit after tax)
▪

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (10% mệnh giá)

649.805.104.000 VND

2020 cash dividend (10% par value)
▪

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo số thực tế chi trong năm 2020
Actual remuneration of the BOD and the BOS in 2020

400.000.000 VND
43

THÙ LAO HĐQT 2021/ 2021 REMUNERATION OF THE BOD
1. Thù lao cho 06 thành viên Hội đồng Quản trị: không quá 3 tỷ đồng cho năm tài chính 2021
The remuneration for 06 members of the BOD is not exceed VND 3 billion for the fiscal year 2020
2. Hội đồng Quản trị quyết định mức phân bổ cụ thể
This remuneration shall be allocated upon the BOD’s discretion

44

LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN/ AUDIT COMPANY SELECTION
1. Danh sách các công ty kiểm toán/ List of auditing companies:
▪ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ Ernst & Young Vietnam Limited (E&Y);

▪ Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ KPMG Vietnam Limited (KPMG);
▪ Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam/ PricewaterhouseCoopers Vietnam (PwC).

2. Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2021
Authorizes the Board of Directors to appoint one of such companies.
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SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ & QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
AMENDMENT ON COMPANY CHARTER & INTERNAL REGULATION ON CG

Công ty đã thực hiện việc xây dựng Điều lệ mới (Điều lệ sửa đổi, bổ sung) trên cơ sở tham chiếu mẫu điều lệ được ban hành kèm theo
Thông tư số 116/2020/TT-BTC. Đồng thời Công ty cũng sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty trên cơ sở bổ sung các nội dung mới

theo yêu cầu tại mẫu Quy chế theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.
The Company built the new Charter (amended and supplemented version) in reference to the Template Charter as stipulated in Circular No.
116/2020/TT-BTC, which in compliance with Law on Securities 2019, Law on Enterprises 2020, Decree No. 155/2020/NĐ-CP, Circular
No. 121/2020/TT-BTC and Circular No. 116/2020/TT-BTC. Internal Regulations on Corporate Governance was also revised based on
supplementing in compliance with the template Regulations as stipulated in Circular No. 116/2020/TT-BTC
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PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
THE SHARES ISSUANCE FOR CAPITAL INJECTION
Số lượng phát hành thêm

Tối đa 442.694.896 cổ phần

Number of additional issuance shares

Maximum 442,694,896 shares

Trong đó/ In which:
▪

▪

▪

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỉ lệ 6:2)

Tối đa 219.101.701 cổ phần

Shares issuance for capital injection from owner equity (ratio 6:2)

Maximum 219,101,701 shares

Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần (tỉ lệ 6:1)

Tối đa 109.550.851 cổ phần

Share offering for existing shareholders with offering price VND 10,000/share (ratio 6:1)

Maximum 109,550,851 shares

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 10 phiên liền trước ngày

Tối đa 104.042.344 cổ phần

HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết/ Private offering with the offering price is not
lower than the average of closed price in 10 consecutive sessions before the date of getting approval

Maximum 104,042,344 shares

from the BOD on detailed Plan on shares issuance
▪

Phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với giá 10.000 đồng cổ phần

Tối đa 10.000.000 cổ phần

Shares issuance under the ESOP with offering price VND 10,000/share

Maximum 10,000,000 shares

Vốn điều lệ sau khi phát hành

Tối đa 11.000.000.000.000 đồng

Charter capital after issuance

Maximum VND 11,000,000,000,000
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PHÁT HÀNH ESOP/ ESOP ISSUANCE
Đối tượng chào bán

Thành viên Hội đồng Quản trị, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con

Eligible buyer

Members of the BoD, key personnel of SSI and subsidiaries

Số lượng chào bán

Tối đa 10.000.000 (mười triệu) cổ phần

Amount of shares

Maximum 10,000,000 (ten million) shares

Giá chào bán/ Price

Bằng mệnh giá/ Par value

Thời gian thực hiện dự kiến

Năm 2021 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT

Estimated timing

In 2021 or other period after getting approval from the BOD

Hạn chế chuyển nhượng

Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành. Công ty mua lại cổ

Blocked period:

phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát
hành do HĐQT ban hành
Only 50% are freely transferrable after 02 years and the remaining 50% are freely transferrable after 03 years from
the date of issuance. The Company buys back shares from employee who violates this rule according to the

decision of the BOD.
48

BẾ MẠC ĐẠI HỘI

CLOSING

