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TẦM NHÌN 
Ngay từ những ngày đầu thành lập, Vinasun Corporation 

đã xác định con đường phát triển của mình dựa trên sự 

hợp tác vững mạnh, dài lâu và bền vững, cộng với trí tuệ 

của bộ máy điều hành là nền tảng của hệ thống. Đây là 

những yếu tố cốt lõi để Vinasun Corporation mở rộng phát 

triển để trở thành tập đoàn hùng mạnh trong tương lai. Ở 

Vinasun Corporation, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển như 

là một “công dân” của sự phát triển tốt nhất toàn cầu.

SỨ MỆNH 

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI 

Vinasun Corporation sẽ tiếp tục tìm kiếm và tạo ra những giá 

trị bằng cách cung cấp các dịch vụ khách hàng tốt nhất, thoã 

mãn khách hàng cao nhất. Thông qua sứ mệnh này, chúng tôi 

hướng đến sự phát triển, mang đến

những lợi ích, ấp ủ sự thành công không những cho những nhà 

đầu tư, cổ đông, những đối tác mà còn cho toàn bộ những mối 

quan hệ trong mắc xích giá trị trên toàn thế giới. 

Mong muốn của chúng tôi là mang lại cho khách hàng các dịch 

vụ tốt nhất và hoàn hảo nhất. Đối với cán bộ công nhân viên mỗi 

thành viên trong công ty là một giá trị và Vinasun Corporation là 

môi trường để gia tăng giá trị. Chất lượng của Chúng

tôi là luôn hướng tới sự tin tưởng và tin yêu của khách hàng. Lợi 

nhuận và sự phát triển của Chúng tôi là luôn cố gắng thoã mãn các 

yêu cầu và mong đợi của khách hàng, nhân viên và các cổ đông.
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CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ 

                  Tên giao dịch :                 CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

                  Tên tiếng Anh :                   VIETNAM SUN CORPORATION

                  Giấy CNĐKDN :                 

                                                               

                                                             

                  Vốn điều lệ :                      678.591.920.000 VNĐ

                 Vốn chủ sở hữu :                 678.591.920.000 VNĐ

             

 Địa chỉ :              648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 Số điện thoại :   028. 38 277 178

 Fax :                   028. 39 526 410

 Website :          www.vinasuncorp.com

 Mã cổ phiếu :     VNS

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

4103001723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 

17 tháng 7 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 07 tháng 05 năm 

2018
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1995 2003 2006 2007

2008200920112013

2014 2015 2017 2018

2010

Tiền thân của Công ty là Công ty 

TNHH Thương Mại Dịch vụ Lữ hành Tư 

Vấn Đầu Tư Ánh Dương Việt Nam, được 

thành lập vào ngày 15/6/1995, với vốn 

điều lệ là 300 triệu đồng.

Ngày 27/01/2003, hoạt động kinh doanh 

Taxi được chính thức đưa vào hoạt động với 

thương hiệu TAXI VINASUN với số lượng xe 

ban đầu là 27 chiếc. Ngày 17/7/2003, Công 

ty chuyển đổi thành Công ty Cổ Phần Ánh 

Dương Việt Nam với vốn điều lệ là 8 tỷ đồng.

Ngày 25/5/2006, Công ty tăng vốn 

điều lệ lên 16 tỷ đồng để đầu tư thêm 

xe mới cho hoạt động dịch vụ Taxi. Số 

lượng xe cuối năm 2006 đã tăng lên 

1.085 chiếc.

Tháng 2/2007, Công ty phát hành thêm 84 

tỷ đồng mệnh giá để tăng vốn điều lệ lên 

100 tỷ đồng. Tháng 10/2007, Công ty phát 

hành thêm 70 tỷ đồng mệnh giá cho các 

nhà đầu tư lớn, tăng vốn điều lệ của Công 

ty từ 100 tỷ lên 170 tỷ đồng

Ngày 29/7/2008, Công ty chính thức 

niêm yết 17 triệu cổ phiếu trên sàn 

giao dịch chứng khoán TP HCM với mã 

Chứng khoán là VNS.

Năm 2009: Công ty đã thay đổi Logo, 

nhãn hiệu nhận diện và mẫu xe mới, số 

xe cuối năm đã tăng lên 2.845 chiếc. 

đồng. Đến 31/12/2013: Vốn điều lệ của 

Công ty là 434.998.180.000 đồng.

Tháng 7/2010, Công ty hoàn thành 

việc tăng vốn lên 299.999.970.000 đồng 

thông qua việc phát hành 9.999.997 cổ 

phiếu thưởng. Công ty tiếp tục mở rộng 

họat động của mình tại Vũng Tàu và 

Đà Nẵng và tập trung phát triển đầu 

xe, nâng số xe cuối năm lên 4.040 chiếc

Năm 2011 và 2012, Công ty đã tiến hành 

trang bị hệ thống thanh toán online 

trên xe và tiếp tục phát triển đầu xe 

tại các địa bàn kinh doanh. Số xe cuối 

năm 2012 đã tăng lên 4.622 chiếc.

Tháng 6/2013, Công ty hoàn thành 

việc tăng vốn lên 404.998.180.000 

đồng. Tháng 12/2013, Công ty phát 

hành thêm 30 tỷ đồng, tăng vốn điều 

lệ của Công ty lên 434.998.180.000 

đồng. Đến 31/12/2013: Vốn điều lệ của 

Công ty là 434.998.180.000 đồng.

Tháng 6/2014, Công ty hoàn thành việc 

tăng vốn lên 565.495.160.000 đồng, 

Công ty cũng đã mở rộng ra thị trường 

Nha Trang trong năm.

Tháng 6/2015, Công ty hoàn thành 

việc tăng vốn lên 678.591.920.000 

đồng. Từ 27 chiếc xe Taxi ban đầu vào 

năm 2003, sau hơn 12 năm hoạt động 

đến cuối năm 2015, Công ty đã phát 

triển đội xe của mình lên 6.141 chiếc.

Triển khai đồng loạt các địa bàn kinh 

doanh mới: Quảng Nam, Quảng Ngãi, 

Phú Yên, Bình Thuận, Kiên Giang, Vĩnh 

Long, Đồng Tháp, An Giang, Bình 

Phước, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế. Thực 

hiện mô hình nhượng quyền.

Triển khai đồng loạt các địa bàn kinh 

doanh mới : Đắklắk, Sóc Trăng, Bạc 

Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Tây Ninh.

Thực hiện mô hình hợp tác kinh doanh. 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH  
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

Các lĩnh vực hoạt động trong năm 2018 của Công ty bao gồm: 

• Kinh doanh vận tải bằng xe Taxi : Thương hiệu VINASUN TAXI. 

• Kinh doanh du lịch, xe hợp đồng dịch vụ vé máy bay: Thương 

hiệu VINASUN TRAVEL.

• Các hoạt động khác
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ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG 

Các thị trường mà Vinasun đang hoạt động hiện nay là: Thành 

Phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Nha Trang, 

Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Phú Yên, Kiên Giang, Vĩnh 

Long, Đồng Tháp, An Giang, Bình Phước, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế 

, Đà Nẵng,Đắklắk, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Tây 

Ninh.
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CƠ CẤU TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN GIÁM ĐỐC

NGHIỆP VỤ
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CON CỦA CÔNG TY:

• Công ty cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam (Vinasun Green) 

tại Đà Nẵng.

• Vốn điều lệ: 40 tỷ (Vinasun Corp: 90%).

• Kinh doanh chính: Dịch vụ Taxi.

CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY: 

• 8 Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh 

• Chi nhánh Vũng Tàu. 

• Chi nhánh Bình Dương. 

• Chi nhánh Đồng Nai. 

• Chi nhánh Khánh Hòa.

• Chi nhánh Quảng Ngãi.

• Chi nhánh Bình Thuận

• Chi nhánh Cà Mau

• Chi nhánh Hậu Giang

• Chi nhánh Sóc Trăng 

• Chi nhánh Kiên Giang

• Chi nhánh Cần Thơ

• Chi nhánh An Giang

• Chi nhánh Vĩnh Long

• Chi nhánh Đồng Tháp

• Chi nhánh Phú Yên

• Chi nhánh Bình Phước

• Chi nhánh Bạc Liêu

• Chi nhánh Tây Ninh

• Chi nhánh Đaklak
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
Tập trung vào ngành nghề chính:

• Dịch vụ vận tải Taxi, du lịch. 

• Trở thành Hãng Taxi hàng đầu của Việt Nam trong tương 

lai. 

• Củng cố, giữ vững và gia tăng thị phần tại các địa bàn 

kinh doanh sẵn có. 

• Tái cấu trúc công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả đảm 

bảo khả năng cơ động trong việc đa dạng hóa các loại 

hình kinh doanh và phương thức kinh doanh. 

• Mở rộng và phát triển địa bàn kinh doanh trên cả nước khi 

chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và khi nền kinh tế đã phục 

hồi và phát triển. 

• Nâng cao chất lượng dịch vụ: Thường xuyên thay thế xe 

mới phù hợp với thị hiếu của khách hàng, thiết lập các tiện 

ích trên xe như LCD, hệ thống thanh toán Online, Áp dụng 

hệ thống quản lý và điều hành xe thông qua GPS, hệ thống 

đặt chỗ và điều hành xe tự động thông qua ứng dụng trên 

smartphone (Vinasun App, hệ thống đặt chỗ qua tổng đài 

và điều xe qua tin nhắn. 

Mở rộng và đa dạng hoá các loại hình kinh doanh: khai thác 

các dịch vụ vận tải khác: hợp đồng – du lịch. 

Xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp: Văn minh – 

Lịch sự – Chuyên nghiệp
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RỦI RO 

RỦI RO TỶ GIÁ

RỦI RO  

Theo kết quả khảo sát của Reuter, giá dầu Brent trong 

năm 2018 trung bình đạt 71,68 USD/thùng. Tháng 10/2018 

giá dầu Brent đạt đỉnh 80 USD. Giá dầu Brent hiện tại 

ở mức khoảng 60USD/thùng. Định giá giá dầu Brent 

trong năm 2019 của Bloomberg, JP Morgan và Reuter 

Polls khoảng 73 -74USD/thùng, có xu hướng tăng nhẹ 

so với hiện tại và không đạt được đỉnh cũ trong năm 

2018. Dự báo này xuất phát từ những lý do:

• Sản lượng xuất khẩu của Iran không giảm đáng kể 

do lệnh cấm vận của Mỹ vì Mỹ vẫn cho phép một số 

nước đồng minh tiếp tục nhập khẩu dầu thô từ Iran; 

• OPEC và IEA đều giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu 

sử dụng dầu thô trong 2018/2019 do dự báo tăng 

trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại và lo ngại về chiến 

tranh thương mại; 

Dù không tăng mạnh và đạt đỉnh cũ nhưng biến động 

xăng dầu sẽ ảnh hưởng đến chi phí nhiên liệu của các 

doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ taxi. Ngoài ra, khi giá 

xăng tăng thì gây áp lực tăng giá dịch vụ. Tuy nhiên, 

việc điều chỉnh giá cước với một hãng taxi lớn như Vi-

nasun là rất tốn kém (xe phải nghỉ một buổi, đến cơ 

quan chức năng điều chỉnh đồng hồ , thay bảng thông 

báo giá trên xe). Bên cạnh đó, việc điều chỉnh này có 

thể làm thay đổi hành vi tiêu dùng của khách hàng của 

hãng.

   RỦI RO BIẾN ĐỘNG GIÁ XĂNG DẦU

   RỦI RO NHÂN SỰ 

Về nhân sự năm nay giảm 356 lao động so với năm 2017  

Công ty tái cấu trúc lại phòng ban, nhằm tăng năng 

suất lao động, giảm chi phí tiền lương. 

Để giữ chân được tài xế trong cuộc cạnh tranh khốc liệt, 

năm qua Vinasun đã tăng mức chiết khấu và thu nhập.
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1. KHÁC

RỦI RO  

Kinh doanh vận tải hành khách taxi là ngành kinh doanh 

có điều kiện nên phải chịu sự quản lý chặt chẽ của nhà 

nước như Nghị định 86/2014/NĐ-CP; Nghị định 46/2016 

NĐ-CP,…Ngoài việc đăng kí kinh doanh vận tải hành 

khách thì các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ taxi phải 

gắn phù hiệu, hộp đèn, đồng hồ tính tiền cước,…Thêm vào 

đó, công ty cũng chịu ảnh hưởng của Luật Môi trường do 

lượng khí xe thải ra.

Do vậy, Công ty đã luôn chủ động cập nhật quy định luật 

pháp, hoàn thiện hệ thống quản lý và từ đó đưa ra các kế 

hoạch phù hợp và hạn chế các tác động tiêu cực đến sự 

phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

   RỦI RO PHÁP LUẬT

RỦI RO KHÁC

Ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ vận tải 

hành khách taxi  theo phương thức tư doanh, 

Công ty còn có phương thức :  nhượng quyền khai 

thác thương mại, hợp tác kinh doanh vận tải hành 

khách bằng taxi cho nên rủi ro của hai phương 

thức này đến từ đối tác tự hủy ngang hợp đồng 

và cơ chế quản lí đối tác. 

Để giảm trường hợp bị hủy ngang hợp đồng 

Công ty thường sử dụng các biện pháp như phải 

cọc tiền trước, yêu cầu mức phí phạt cao khi hủy 

ngang hợp đồng, v.v…   Ngoài ra, Công ty còn chịu 

các rủi ro khác như hỏa hoạn, cháy nổ, v.v…  đây 

là những tai nạn bất khả kháng nếu xảy ra sẽ gây 

thiệt hại về vật chất và con người cũng như tình 

hình hoạt động chung của công ty. Theo đó, để 

hạn chế thiệt hại từ các rủi ro này, Công ty đã chủ 

động thực hiện các biện pháp bảo hộ an toàn 

trong lao động; an toàn về PCCC và mua bảo 

hiểm cho tất cả tài sản, con người của Công ty 

cũng như tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các 

đối tác để có thu nhập ổn định. 
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Trong khoảng 03 năm trở lại đây, cạnh tranh trong ngành vận tải 

hành khách (taxi) ngày càng mạnh mẽ. Hiện nay, không chỉ một mà 

xuất hiện ngày càng nhiều các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực taxi 

công nghệ tại Việt Nam. Điều này càng làm thu hẹp thị phần của các 

doanh nghiệp taxi chính thống, điển hình như VinaSun và các công ty 

kinh doanh dịch vụ taxi  chính thống khác.

Ý thức được môi trường kinh doanh đang thay đổi Công ty đã thực 

hiện các biện pháp như cập nhật ứng dụng Vinasun App cho phép 

người sừ dụng biết trước được giá cước vận chuyển, thực hiện chương 

trình giảm giá cước như “Nhận mã bất ngờ - Giảm ngay cước phí”. 

Ngoài ra, Công ty cũng tìm kiếm thị trường mới ở các tỉnh khác như 

việc mở thêm nhiều chi nhánh tại các tỉnh, cũng như sự có mặt của 

Vinasun tại  23 tỉnh thành đã giúp Công ty gia tăng được lượng khách 

hàng. Bên cạnh đó, Công ty cũng đang phát triển ứng dụng đặt xe 

Vcar (bao gồm các xe sang trọng như Lexus, Land Cruiser, Carmy, 

Fortuner, v.v…) với cước phí phù hợp như các dòng xe Camry, Fortuner 

đời mới sang trọng lại có cước phí bằng với cước phí taxi để có thể 

cạnh tranh được với các hãng xe taxi khác.

Mật độ phương tiện giao thông ngày càng gia tăng trong khi cơ 

sở hạ tầng còn khá nhiều hạn chế nên việc Chính phủ quyết định 

đầu tư vào hệ thống giao thông công cộng là một điều tất yếu. Với 

nhiều kế hoạch được đưa ra như xe buýt đường sông, xe buýt nhanh 

(BRT), và đặc biệt là dự án lớn tàu điện ngầm Metro từ Bến Thành 

đến Suối Tiên. Hiện tại dự án tàu điện ngầm Metro đang trong giai 

đoạn thi công nhưng gặp phải nhiều bất cập như thiếu vốn, giải tỏa 

mặt bằng,… Theo đó, dự kiến đến 2020 tuyến tàu điện ngầm này vẫn 

chưa đi vào khai thác hoạt động. 

Đây là một rủi ro tiềm ẩn cho các doanh nghiệp taxi truyền thống 

vì khu vực Bến Thành tập trung các nhà hàng, khách sạn, nhân viên 

văn phòng – những đối tượng có nhu cầu sử dụng dịch vụ taxi đi lại 

cao. Để giảm thiểu những tác động đó Công ty đã thực hiện nhiều 

biện pháp như thay đổi các phương tiện đã cũ, gia tăng chất lượng 

dịch vụ vận tải, v.v…

RỦI RO  

   RỦI RO CẠNH TRANH

   RỦI RO SẢN PHẨM THAY THẾ



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự 

Tình hình đầu tư, thực hiện dự án

Tình hính tài chính

Cơ cấu cổ đông

Báo cáo tác động liên quan đến môi 

trường và xã hội của Công ty 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ

Trong năm 2018, kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định, 

GDP tăng qua các quý và tăng 7,08% so với 2017. Cùng 

với đó là xu hướng hội nhập sâu rộng của Việt Nam 

những năm qua đã thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Nhu 

cầu di chuyển của người dân luôn tăng theo quá trình 

phát triển kinh tế, xã hội. Ngoài ra, tăng trưởng khách 

du lịch của các thành phố du lịch như TP. Hồ Chí Minh, 

Bà Rịa – Vũng Tàu (những địa bàn hoạt động chính 

của Vinasun) năm qua đều tăng trưởng tốt. Đây là cơ 

hội và cũng là thách thức cho các công ty hoạt động 

trong lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là ngành vận tải taxi 

và du lịch.

Về phía Công ty với những ưu thế về uy tín lâu năm, 

chất lượng dịch vụ v.v… đã tận dụng tốt cơ hội này. Cụ 

thể, Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 2.279.39 tỷ 

đồng, đạt 105,52% so với kế hoạch 2018. 

Năm 2018, Công ty đã tiếp tục công tác hoàn thiện và bổ sung các tiện ích cho phần mềm Vinasun App 

cũng như hệ thống tổng đài thông minh. Bên cạnh đó, Công ty đẩy mạnh hoạt động của dòng xe V-car. 

Cụ thể, tình hình đầu tư xe của Công ty trong năm qua như sau:

Chỉ tiêu Thực hiện 2017 Kế hoạch 2018 Thực hiện 2018
% Thực hiện 

so với kế 
hoạch 2018

% tăng giảm 
so với 2017

Tổng doanh thu

Và thu nhập khác
3.226.76 2.160 2.279,39 70,64% 105,52%

Lợi nhuận sau 
thuế 191,49 95,2 89,08 46,52% 93,57%

Loại xe Số xe sở hữu đến 
31/12/2017

Đầu tư trong năm 
2018

Thanh lý trong 
năm

% Thực hiện so 
với kế hoạch 

2018

4 chỗ 2.184 423 249 2.358

7 chỗ 3.651 337 537 3.451

Tổng cộng 5.835 760 786 5.809

Trong đó:

Công ty mẹ 5.438 700 734 5.404

Công ty con 397 60 52 405

   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH 

   TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ
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Cơ cấu Hội đồng quản trị

STT Họ và tên Chức vụ

01 Thành viên HĐQT Chức Vụ

02 Ông Đặng Phước Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị 

03 Ông Trần Văn Bắc Thành viên HĐQT

04 Ông Tạ Long Hỷ Thành viên HĐQT

05 Bà Đặng Thị Lan Phương Thành viên HĐQT

06 Ông Trương Đình Quý Thành viên HĐQT

07 Ông Trần Anh Minh Thành viên HĐQT

08 Bà Huỳnh Thanh Bình Minh Thành viên HĐQT

Ông Đặng Phước Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Năm sinh 1957

Trình độ chuyên môn Cử nhân sinh hóa

Chức vụ tại tổ chức khác
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch 

Mê Kông.

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện Sở hữu cá nhân: 16.907.888 cổ phiếu

Bà ĐẶNG THỊ LAN PHƯƠNG - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Năm sinh 1969

Trình độ chuyên môn Trung cấp TCKT

Chức vụ tại tổ chức khác Không có

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện Sở hữu cá nhân: 15.794 cổ phiếu

Ông TRƯƠNG ĐÌNH QUÝ - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Quản lý Chất lượng

Năm sinh 1959

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục – Cử nhân Luật

Chức vụ tại tổ chức khác  Phó Chủ tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tp.HCM

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện Sở hữu cá nhân: 6.318 cổ phiếu

Ông TRẦN VĂN BẮC - Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh 1958

Trình độ chuyên môn Cử nhân chính trị

Chức vụ tại tổ chức khác
Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV 

(Satra)

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện
Sở hữu đại diện: Đại diện cho Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn 

TNHH MTV (Satra): 5.370.300 cổ phiếu

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ  
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Ông TRẦN ANH MINH - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Kế hoạch Đầu tư

Năm sinh 1965

Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính

Chức vụ tại tổ chức khác Không có

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện Sở hữu cá nhân: 15.794 cổ phiếu

Ông HUỲNH VĂN SĨ - Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Hành Chánh

Năm sinh 1957

Trình độ chuyên môn Trung cấp kinh tế

Chức vụ tại tổ chức khác Không có

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện Sở hữu cá nhân: 15.794 cổ phiếu

Ông  ĐẶNG THÀNH DUY- Phó Tổng Giám đốc Đối Ngoại và Phát triển

Năm sinh 1984

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

Chức vụ tại tổ chức khác
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 

Ánh Dương Xanh (Vinasun Green)

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện Sở hữu cá nhân:5.409.300 cổ phiếu

Ông  NGUYỄN BẢO TOÀN - Phó Tổng Giám đốc Đối Ngoại và Phát triển

Năm sinh 1976

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

Chức vụ tại tổ chức khác Không có

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện Sở hữu cá nhân: 7 cổ phần – tỷ lệ 0,00% VĐL

BÀ HUỲNH THANH BÌNH MINH  - Thành viên Hội đồng quản trị 

Năm sinh 1983

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ kinh tế 

Chức vụ tại tổ chức khác Giám đốc đầu tư Qũy đầu tư Tael Two Partners

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần – tỷ lệ 0,00% VĐL

Ông TẠ LONG HỶ - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Giám 

đốc Taxi

Năm sinh 1951

Trình độ chuyên môn Cao học Luật

Chức vụ tại tổ chức khác Giám đốc đầu tư Qũy đầu tư Tael Two Partners

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện Sở hữu cá nhân: 3.158 cổ phiếu

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ  
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Ông  NGUYỄN TRỌNG DUY - Phó Tổng Giám đốc Điều hành Taxi

Năm sinh 1965

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

Chức vụ tại tổ chức khác Không có

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần – tỷ lệ 0,00% VĐL

BÀ NGUYỄN THỊ ĐĂNG THƯ - Phó Tổng Giám đốc Tổng đài

Năm sinh 1974

Trình độ chuyên môn Lớp 12

Chức vụ tại tổ chức khác Không có

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần – tỷ lệ 0,00% VĐL

BÀ ĐẶNG PHƯỚC HOÀNG MAI- Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Du Lịch

Năm sinh 1974

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế Ngoại thương, Thạc sĩ Luật.

Chức vụ tại tổ chức khác Không có

Số cổ phiếu nắm giữ và đại diện Sở hữu cá nhân: 3.883 cổ phiếu

Cơ cấu Ban kiểm soát

STT Họ và tên Chức vụ

01 Bà Mai Thị Kim Hoàng Trưởng ban 

02 Ông Phạm Trần Thanh Thành viên (Bổ nhiệm ngày 27/4/2018)

03 Bà Đỗ Thị Thám Hoa Thành viên 

Những thay đổi trong Ban Điều hành

Họ tên Chức vụ Thay đổi nhân sự

Ban Kiểm soát

Ông Phạm Trần Thanh Thành viên BKS Bổ nhiệm ngày 27/4/2018

Ông Huỳnh Văn Tương Thành viên BKS Miễn nhiệm ngày 27/4/2018

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ  
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Cơ cấu người lao động 

Tính chất phân loại Số lượng Tỷ trọng

Theo trình độ                           6.761  

Trên Đại học                                   5 0,07%

Đại học                               350 5,18%

Cao đẳng                               315 4,66%

Khác                            6.091 90,09%

Theo tính chất hợp đồng lao động                           6.761  

Hợp đồng có xác định thời hạn                            3.583 53%

Hợp đồng không xác định thời hạn                            3.178 47%

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ  

Theo trình độ  Theo hợp đồng 
lao động 

90,09% 53%

Khác

Hợp đồng có xác định thời hạnĐại học

Hợp đồng không xác định thời hạnTrên Đại học

Cao đẳng

4,66%

5,18%
47%

0,07%
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ  

Chính sách đối với người lao động 

Chính sách phúc lợi

Công ty luôn tuân thủ các quy định của Nhà nước 

về chế độ làm việc. Công ty ký kết HĐLĐ và đóng 

bảo hiểm xã hội cho  tất cả người  lao động, đạt 

100% lao động đã qua thử việc và học nghề. Luôn 

duy trì các hoạt động thi đua, khen thưởng hàng 

tháng nhằm khuyến khích động viên người lao 

động đạt năng suất, chất lượng hằng ngày, hoạt 

động này là một trong những biện pháp thúc đẩy 

sản xuất phát triển.

Hàng năm người lao động được đào tạo thi nâng 

bậc kỹ thuật và nâng lương. Đây là chính sách 

giúp cho người lao động có điều kiện rèn luyện 

nâng cao tay nghề. Các chế độ phép, nghỉ mát, 

bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm 

đau, thai sản, hưu trí, tử tuất,... thực hiện đúng 

theo quy định của nhà nước. Ngoài ra người lao 

động còn có chế độ trợ cấp đột xuất, ốm đau, 

tai nạn, hiếu hỷ, phúng viếng... theo Thỏa ước lao 

động tập thể của Công ty.

Chính sách lương, thưởng

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

trong những năm qua luôn diễn ra liên tục và ổn 

định, Công ty luôn đảm bảo về các chính sách 

trả lương cho CBNV đúng thời hạn. Ngoài ra để 

khích lệ, động viên và tưởng thưởng xứng đáng 

cho những nhân viên đóng góp vào sự phát triển 

của Công ty, VNS đã đưa ra nhiều chính sách khen 

thưởng phong phú.

Tiền lương được trả theo sản phẩm và đảm bảo 

cao hơn mức lương tối thiểu vùng do nhà nước 

quy định. 

Đơn vị : nghìn đồng  

Tiền lương bình quân 

6,08

7,61

11,94
9,98

Năm 2018 Năm 2017Năm 2016Năm 2015

Mức tiền lương bình quân của NLĐ qua các năm:

STT Năm Mức lương bình quân (triệu đồng/ người /tháng)

1 2015  6,08 

2 2016  7,61 

3 2017  11,94 

4 2018  9,98
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TÌNH HÍNH TÀI CHÍNH  

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2017 % tăng giảm

Tổng tài sản Triệu đồng 2.720.305 2.816.251 -3,4%

Doanh thu thuần Triệu đồng 2.073.349 2.937.067 -29,4%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh Triệu đồng 10.024 36.283 -72,4%

Lợi nhuận khác Triệu đồng 105.227 208.699 -49,58%

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 115.252 244.982 -53,0%

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 89.083 191.496 -53,5%

Lãi cơ bản trên một cổ phiếu 
(đồng/cổ phiếu) % 1.279 2.763 -53,71%

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2017

01 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,6 0,51

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,57 0,48

02 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ phỉ trả/ Tổng tài sản % 38,97 41,71

Hệ số Nợ /Vốn chủ sở hữu % 63,84 71,56

03 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 89,67 163,23

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Vòng 0,76 1,04

04 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 4,30 6,46

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % 5,37 11,83

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh 
thu thuần % 0,48 1,24

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 3,23 6,7

Các chỉ tiêu tài chính

Doanh thu thuần trong năm 2018 đạt 2.073.349 triệu 

đồng giảm 29,4% so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu 

cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi đạt 

1.777.163 triệu đồng, kinh doanh vận tải khách theo 

hợp đồng đạt 271.623 triệu đồng giảm lần lượt so với 

năm trước là 32,52% và 2,5%. Nguyên nhân doanh thu 

trong năm giảm là do sự cạnh tranh gay gắt của các 

hãng xe công nghệ với các chính sách khuyến mãi, 

tài trợ cho chủ xe, lái xe….

Thêm vào đó trong năm giá xăng dầu có nhiều biến 

động tăng từ tháng 1 đến tháng 10 trong năm, làm 

tăng chi phí của Công ty dẫn đến các chỉ tiêu lợi 

nhuận trong năm giảm so với năm ngoái.                                                                                                         
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TÌNH HÍNH TÀI CHÍNH  

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Năm 2018, các hệ số khả năng thanh toán của Công ty 

đều tăng so với năm 2017: chỉ số thanh toán ngắn hạn 

tăng từ 0,51 lên 0,6 lần và hệ số thanh toán nhanh tăng 

từ 0,48 lần  lên 0,57 lần.

Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh 

tăng do nợ ngắn hạn giảm, cụ thể nợ ngắn hạn đạt 

530 tỷ đồng giảm 13,88%. Trong năm, Công ty đã thanh 

toán tiền mua xe cho Công ty Cổ phần Toyota Đông 

Sài Gòn và các khoản vay đến hạn trả.

Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động

Vòng quay tài sản cũng giảm nhẹ từ 1,04 vòng còn 0,76 

vòng. Nguyên nhân, là do sự cạnh tranh gay gắt của 

các hãng xe công nghệ với các chính sách khuyến mãi, 

tài trợ cho chủ xe, lái xe…. Theo đó, doanh thu trong năm 

của Công ty đạt 2.073.349 triệu đồng giảm 29,4% so với 

năm 2017, doanh thu giảm khiến chỉ số vòng quay tài 

sản giảm.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Trong năm 2018, chỉ tiêu khả năng sinh lời có xu hướng giảm so với năm 2017.  Các chỉ tiêu khả 

năng sinh lời của Công ty không quá hấp dẫn do Lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm, cụ thể 

đạt 89.083 triệu đồng giảm 53,5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do cạnh tranh trong ngành 

ngày càng gay gắt, để có thể giữ vững thị phần Công ty đã thực hiện nhiều chính sách khuyến 

mãi, giảm giá cho khách hàng. Thêm vào đó trong năm giá xăng dầu tăng cao ảnh hưởng đến 

lợi nhuận của Công ty.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Nhìn chung, trong năm 2018 các chỉ số về cơ cấu vốn 

của Công ty giảm so với năm 2017. Cụ thể, hệ số Nợ/

Tổng tài sản là 38,97% và Nợ/Vốn chủ sở hữu là 63,84%. 

Hệ số Nợ/Tổng tài sản giảm do nợ ngắn hạn giảm 

13,88% và tài sản giảm 3,41%. Trong năm Công ty thanh 

lý xe làm tài sản cố định giảm, cụ thể giảm 3,77% so với 

cùng kỳ năm trước.  Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu giảm chủ 

yếu do nợ ngắn hạn giảm. 

0,48
0,51

Năm 2017

Hệ số thanh toán ngắn hạn

0,6

0,57

Năm 2018

Hệ số thanh toán nhanh

HỆ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Năm 2017

1,04

0,76

Năm 2018

HỆ SỐ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

41,71

71,56
63,84

38,97

6,46
6,70

1,24

11,83

5,37

0,48

3,23
4,30

Năm 2017Năm 2018

HỆ SỐ VỀ CƠ CẤU VỐN

Đơn vị : lần 

 Nợ phải trả/ Tổng tài sản Nợ / Vốn chủ sở hữu 

Đơn vị : %

Doanh thu thuần/Tổng tài sản

Đơn vị : vòng 

Năm 2018 Năm 2017

Lợi nhuận sau thuế/ 
Doanh thu thuần 

Lợi nhuận sau thuế/ Vốn 
chủ sở hữu

Lợi nhuận sau thuế/ Tài 
sản

Lợi nhuận từ HĐKD/ 
Doanh thu thuần

HỆ SỐ VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI
Đơn vị : % 
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

STT Loại cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu(%)

1 Nhà nước -

2 Cổ đông nội bộ 11 33,04%

2.1 Cổ đông trong nước

Tổ chức 24 21,30%

Cá nhân 927 20,93%

2.2 Cổ đông nước ngoài

Tổ chức 26 24,41%

Cá nhân 63 0,32%

Tổng cộng 1.051 100%

Cơ cấu cổ đông 
Chỉ tiêu                         Loại cổ đông 

Tổng số lượng CP 67.859.192 cổ phần

Loại CP đang lưu hành cổ phần thường

Số lượng CP đang lưu hành 67.859.192 cổ phần

Số lượng CP cổ phiếu quỹ không có

Số lượng CP bị hạn chế chuyển nhượng không có 

Cơ cấu cổ phần 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:  Không có 

Giao dịch cổ phiếu quỹ:  Không có  

Cơ cấu cổ đông 

42,23%

24,73%

33,04%

Cổ đông nước ngoài

Cổ đông nội bộ

Cổ đông trong nước
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY 

Chính sách liên quan đến người lao động

Công ty luôn chú trọng đến đời sống cũng như hoàn 

cảnh của người lao động trong Công ty, qua đó thực 

hiện các chính sách hỗ trợ, nhằm tạo điều kiện tốt nhất 

cho người lao động có thể yên tâm công tác, gắn bó 

lâu dài với Công ty.

Chính sách lương, thưởng cho người lao động: Để thúc 

đẩy tinh thần làm việc, phát huy khả năng sáng tạo và 

sự nỗ lực của nhân viên, Công ty xây dựng chính sách 

lương thưởng công bằng dựa trên các tiêu chí: năng 

lực, hiệu quả công việc, mức độ đóng góp vào sự phát 

triển chung của Công ty. Mọi chế độ phúc lợi, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đều được 

Công ty thực hiện theo quy định hiện hành của Pháp 

luật về lao động

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng 

địa phương

Công ty nhận thức việc đóng góp vào xã hội và cộng 

đồng là một yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát 

triển bền vững của Công ty. Hàng năm Công ty trích 

một phần kinh phí từ quỹ phúc lợi và vận động toàn thể 

CBCNV trích một khoản tiền lương để lập quỹ ủng hộ 

cho công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ quỹ 

vì người nghèo vùng bị bão lũ..v.v. 
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Môi trường – năng lượng

Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của người 

dân. Tình trạng quy hoạch các khu đô thị, hình thành và mở rộng các khu công nghiệp 

chưa gắn liền với vấn đề xử lý chất thải và nước thải,... đã làm ô nhiễm môi trường ở mức 

báo động. 

Theo ước tính Cục bảo vệ Môi trường, trong tổng số 183 khu công nghiệp trong cả nước 

thì có trên 60% khu công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tại các đô 

thị, chỉ có khoảng 60% - 70% chất thải rắn được thu gom, cơ sở hạ tầng thoát nước và 

xử lý nước thải, chất thải nên chưa thể đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

Nhận thức được tầm quan trọng của môi trường trong sự nghiệp phát triển bền vững, 

Công ty luôn ý thức trách nhiệm được trách nhiệm đối môi trường trong quá trình sản 

xuất thông qua các công tác kiểm tra giám sát, của cơ quan chức năng để sớm có 

những biện pháp khắc phục kịp thời khi có bất kỳ chỉ tiêu nào vượt mức. Đồng thời không 

ngừng cải tiến sản xuất để giảm thiểu những rủi ro gây ra ô nhiễm. VNS luôn thực hiện 

xử lý chất thải công nghiệp theo quy định, tiết kiệm nguồn năng lượng trong sản xuất.

Trong quá trình sản xuất của VNS, việc quản lý nguyên vật liệu là công tác rất cần thiết 

đối với các doanh nghiệp sản xuất. Trong những năm qua, công tác quản lý nguyên vật 

liệu tại công ty được đánh giá tốt, các bộ phận nghiệp vụ liên quan đã đạt được sự hiệu 

quả từ công tác thu mua đến quản lý sử dụng, hạn chế được sự thất thoát và tiết kiệm 

chi phí hoạt động.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, nguồn năng lượng mà công ty sử dụng chủ yếu 

là điện và nước. Do đó, Công ty đã thực hiện các chính sách sử dụng tiết kiệm nguồn 

năng lượng, bảo vệ môi trường nhưng vẫn đạt hiệu quả sản xuất. Khi xây dựng kế hoạch 

hoạt động kinh doanh, VNS luôn chú ý đề ra các mục tiêu sử dụng điều độ và hợp lý các 

nguồn năng lượng này góp phần vào việc sử dụng có hiệu quả tài nguyên quốc gia, tiết 

kiệm chi phí hoạt động. Trong năm công ty không bị xử phạt do vi phạm các quy định 

về môi trường.

Chỉ tiêu tiêu thụ năng lượng Năm 2017 Năm 2018

Số lít xăng bình quân 1 ngày 1 chiếc vinasun 7 chỗ 

tiêu thụ 
27 27

Số lít xăng bình quân 1 ngày 1 chiếc vinasun 4 chỗ 

tiêu thụ 
21 21

Số m3 nước văn phòng Công ty dùng trong 1 tháng 767 657

Số Kwh điện/tháng phục vụ 24/24 của tổng đài và 

các bộ phận hỗ trợ 
70.000 69.000



BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

Tình hình tài chính

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính 

sách, quản lý

Kế hoạch hoạt động trong năm 2019

Kế hoạch kinh doanh năm 2018-2020

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách 

nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tổng doanh thu kinh doanh đạt 2.073,34 tỷ, giảm 29,4%  so với năm 2017 và đạt 103,67 % so với kế hoạch 

2018.  Lợi nhuận sau thuế đạt 89,08 tỷ đồng, giảm 53,5 % so với năm 2017 và chỉ đạt 93,57 % so với kế 

họach đề ra . Trong năm Công ty gặp khó khăn, nguyên nhân chủ yếu chính  là việc tham gia bất hợp 

pháp vào thị trường Taxi của các công ty  nước ngoài . Các công ty này đã tận dụng kẽ hở của các 

quy định hiện hành để kinh doanh taxi với số lượng không hạn chế , tận dụng sức mạnh tài chánh để 

định giá cước thấp phi lý, bù lỗ, hỗ trợ cho chủ xe và  lái xe, chấp nhận lỗ để tiêu diệt ngành taxi chính 

thống nhằm mục tiêu khống chế thị phần này và tiến tới  độc quyền kinh doanh trong tương lai khi các 

công ty taxi chính thống bị phá sản .

Chỉ tiêu Kế hoạch 
2018

Thực hiện So sánh thực hiện 2018 
với

2017 2018 Thực hiện 
2017

Kế hoạch 
2018

Tổng Doanh thu và thu nhập khác, 
trong đó: 2.160 3.226.76 2.279,39 70,64% 105,52%

Doanh thu từ hoạt động kinh do-
anh 2.000 2.937 2.073,34 70,59% 103,66%

(Trong đó : DT của Cty con) 250 244,8 259,5 106,00% 103,8%

Thu nhập khác (thanh lý xe và TN 
khác) 160 289.76 206,05 71,11% 128,78%

Tổng Lợi nhuận trước thuế 119 244.98 115,25 47 % 96,84 %

LN trước thuế từ họat động kinh 
doanh 47,5 36,28 10,02 27,61% 21,09%

LN trước thuế từ thu nhập khác 71,5 208,7 105,23 50,42% 147,17%

Tổng Lợi nhuận sau thuế 95,2 191,49 89,08 46,52% 93,57%

Số xe đầu tư 700 567 760 134% 108,57%

Số xe thanh lý 662 1.293 786 60,78% 118,73%

Chỉ tiêu
2017 2018

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Kinh doanh vận tải khách bằng taxi 2.633.542 89,7% 1.777.163 85,7%

Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng 278.582 9,49% 271.623 13,1%

Bất động sản đầu tư 

Khác 24.943 0,85% 24.562 1,18%

Tổng cộng 2.937.067 100% 2.073.349 100%
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu 2018 2017 So sánh với cùng kỳ

1  Tài sản ngắn hạn 319,31 316,98 0,7 %

2 Tài sản dài hạn 2.400,99 2.499,27 (3,9%)

3 Tài sản cố định 2.336,38 2.427,77 (3,8%)

4 Bất động sản đầu tư - - -

5 Đầu tư Tài chánh - - -

6 Tài sản dài hạn khác 64,61 71,5 (9,6%)

Tổng Tài sản 2.720,30 2.816,25 (3,4%)

Đơn vị : triệu đồng

Đơn vị : triệu đồng

Đến 31/12/2018, Tổng tài sản của Công ty là 2.720,30 

tỷ đồng, giảm 3,4% so với cuối năm 2017. Trong đó, 

Tài sản dài hạn là 2.400,99 tỷ, chiếm 88,3% Tổng Tài 

sản, bao gồm các Tài sản trọng yếu:

• 5.809 xe Toyota Kinh doanh  taxi và hợp đồng

• Các  xe kinh doanh du lịch và văn phòng 

• Các tài sản văn phòng và xưởng sửa chữa khác.

Trong năm 2018 tổng nợ giảm 9,76% so với năm 

2017, Công ty có tỷ trọng nợ ngắn hạn và nợ 

dài hạn lần lượt là 50% và 50%. Nguyên nhân 

tổng nợ giảm so với năm 2017, chủ yếu là do 

Công ty thanh toán tiền cho Công ty Cổ phần 

Toyota Đông Sài Gòn và các khoản vay đến 

hạn trả, do đó khoản vay và nợ thuê tài chính, 

phải trả người bán giảm làm nợ phải trả giảm. 

Chỉ tiêu 2018 2017 So sánh với cùng kỳ

Nợ ngắn hạn, trong đó : 530,04 615.45 (13,87 %) 

Các khoản vay và nợ ngắn hạn 181,36 218.33 (16,93%)

Vay dài hạn đến hạn trả 348,68 397,12 (12,19 %)

Nợ dài hạn, trong đó 529,95 559,27 (5,24%)

Trả dài hạn khác 169,98 167,45 1,51 %

Vay dài hạn ngân hàng 359,97 391,82 (8,12% )

Tổng Nợ 1.059,99 1.174,72 (9,76 %) 

Vốn Chủ sở hữu 

Vốn đầu tư 678,59 678,59 0% 

Thặng dư vốn 86,93    86,93 0% 

Cổ phiếu Quỹ 

Các Quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 883,68 865,16 2,14 % 

Tổng Vốn Chủ sở hữu 1.649,20 1.630,68 1,13 % 

Lợi ích Cổ đông thiểu số      11,11       10,85 2,39 %

Tổng nguồn vốn 2.720,30 2.816,25 (3,4  % )

Năm 2017Năm 2018

CƠ CẤU TÀI SẢN 

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn 

Năm 2017 Năm 2018

CƠ CẤU NỢ 

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn 

11,74%

52,39%

50% 50%
47,61%

88,26%

11,26%

88,74%
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CÁC YẾU TỐ CHÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CTY

Hoạt động kinh doanh:

Hoạt động kinh doanh Taxi đã bị ảnh hưởng từ việc cạnh tranh khốc liệt của các công ty nước ngoài 

và được thể hiện thông qua  các chỉ tiêu chủ yếu sau :

Yếu tố chi phí:

• Họat động của Công ty trong 2018 chịu ảnh 

hưởng bởi các yếu tố sau:

• Công ty vẫn giữ giá cước kinh doanh mặc dù 

Giá xăng đã thay đổi 16 lần trong năm

• Tuân thủ đầy đủ các loại thuế phí theo quy 

định hiện hành của hoạt động taxi

• Thực hiện đầy đủ các chính sách cho người 

lao động theo quy định 

Yếu tố khác:

Việc cạnh tranh bằng giá thấp phi lý, liên tục dùng 

nguồn tài lực để khuyến mãi cho khách hàng, tài 

trợ cho chủ xe, lái xe nhằm xâm chiếm thị phần 

của Các Công ty Nước ngoài đã gây tác động 

xấu đến thị phần của Công ty. 

Việc nhanh chóng triển khai ứng dụng phần mềm 

điều xe và quản lý hiện đại vào kinh doanh để 

phục vụ Khách hàng nhanh chóng, gia tăng các 

điểm đón khách  kết hợp với số lượng xe mới, 

đẹp, đồng chất chiếm số lượng lớn bao phủ trên 

địa bàn hoạt động đã một phần giữ được khách 

hàng. Điều này góp phần vào việc hoàn thành cơ 

bản các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra của Công ty 

Các chỉ tiêu chủ yếu 2017 2018 Tăng / giảm % Tăng /giảm

Số lượng cuộc gọi bình quân/ngày 36.313 33.854 - 2.459 -6,8%

Bình quân lượt khách qua điểm tiếp 
thị (có ĐH) 36.542 34.079 -2.463 -6,74%

Số lượng đặt App Bình quân ngày 4.659 12.364 +7.705 + 165,4%
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019 

Căn cứ vào tình hình thực tế Công ty và bối cảnh 

môi trường kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc đưa ra 

phương hướng và mục tiêu cho năm  2019 như sau:

Số lượng xe đầu tư – thanh lý

• Đầu tư thêm tối thiểu 320 chiếc trong năm 2019; 

• Thanh lý 295 chiếc  (nhằm đảm bảo chất lượng 

xe phục vụ). 

• Phát triển số lượng xe hợp tác kinh doanh trong 

năm  : 300 chiếc 

 Khi các yếu tố hỗ trợ hoạt động kinh doanh của 

Công ty đã ổn định, nhu cầu gia tăng, Công ty sẽ 

chủ động điều chỉnh tăng số xe đầu tư và thanh lý, 

thực hiện các mô hình và phương thức kinh doanh 

phù hợp để phát triển đầu xe kinh doanh cũng như 

mở rộng địa bàn trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh 

doanh của Công ty ở mức cao nhất.

       Các hoạt động triển khai trong năm 2019

• Phát triển thêm khách hàng sử dụng thẻ thanh toán online , kết hợp với các ứng dụng thanh toán 

khác nhằm  đáp ứng các nhu cầu thanh toán  đa dạng của khách hàng, song song đó là việc phát 

triển ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt trên Vinasun App.

• Nâng cấp và hoàn thiện  hệ thống quản lý và điều hành xe thông qua GPS, hệ thống đặt chỗ và 

điều hành xe tự động thông qua ứng dụng trên smartphone (Vinasun App), hệ thống đặt chỗ qua 

tổng đài và điều xe qua tin nhắn. Khai thác triệt để thế mạnh của hệ thống Tổng đài , kết nối tính 

năng hiện có với hệ thống phần mềm mới.  Nâng khả năng tiếp nhận và xử lý  của Tổng đài 38 27 

27 27 lên 45.000 cuộc gọi/ngày.

• Tăng số lượng đặt App Vinasun bình quân lên 20.000 lượt/ngày . Phát triển hơn nữa các chức năng 

trên App nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng . Giữ vững và phát triển thêm các điểm tiếp thị 

chiến lược 

• Triển khai thực hiện  việc đa dạng hóa mô hình,  phương thức và loại hình kinh doanh tại các địa 

bàn.

• Thực hiện việc cơ cấu lại số lượng, chủng lọai xe tại các địa bàn kinh doanh



ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động 

của Công ty

Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban 

Giám Đốc Công ty

Các kế hoạch, định hướng của HĐQT
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Năm 2018, nền kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng tăng 7,08 – mức cao 

nhất trong 10 năm trở lại đây, Chính phủ đã ổn định được nền  kinh tế vĩ mô và thị trường tài 

chánh cũng như kiểm soát được tình hình  lạm phát (CPI Bình quân chỉ tăng 3,54 % so với bình 

quân năm 2017). Riêng tại Tp.Hồ Chí Minh, tốc độ tăng trưởng GRDP là 8,3% so với 2017. Tổng 

mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 13,2% , khách du lịch quốc tế tăng 17,3%.

Những nhân tố vĩ mô thuận lợi trên là tiền đề hỗ trợ cho ngành dịch vụ vận tải phát triển tại 

Tp.Hồ Chí Minh. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh của ngành taxi nói chung và của Công ty vẫn 

tiếp tục gặp khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu do việc tham gia bất hợp pháp vào thị trường 

Taxi của các công ty nước ngoài. Các Công ty này đã tận dụng kẽ hở của các quy định hiện 

hành để kinh doanh taxi với số lượng không hạn chế , tận dụng sức mạnh tài chánh để định giá 

cước thấp phi lý, bù lỗ, hỗ trợ cho chủ xe và lái xe, chấp nhận lỗ để tiêu diệt ngành taxi chính 

thống nhằm mục tiêu khống chế thị phần này và tiến tới  độc quyền kinh doanh trong tương lai 

khi các công ty taxi chính thống bị phá sản .

Nhận định trước tính chất nghiêm trọng này khi đề án 24 vẫn được tiếp tục thí điểm, nghị định 

86 sửa đổi chưa được ban hành, năm 2018 một mặt Công ty phải nỗ lực tối đa trong việc việc 

bảo vệ thị phần của mình, mặt khác phải kiên quyết trong việc đảm bảo sự công bằng trong 

các điều kiện kinh doanh vận tải taxi cũng như ngăn chặn các hành vi cạnh tranh bất bình 

đẳng mà theo những quy định hiện hành thì công ty phải tuân thủ .

Công ty xác định mục tiêu hoạt động là phải trụ vững trong một môi trường kinh doanh không 

bình đẳng khi mà các đối thủ là các công ty đa quốc gia, tiềm lực tài chính mạnh, được hưởng 

nhiều ưu đãi về chính sách. Theo đó, Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty đã chủ động 

đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp, đẩy mạnh việc củng cố và nâng cao năng lực của 

bộ máy điều hành; thường xuyên theo dõi, đánh giá và đưa ra các quyết định  phù hợp với diễn 

biến của thị trường và nhu cầu của khách hàng. 

Công ty đã liên tục cải tiến và nâng cấp Vinasun App và hệ thống tổng đài thông minh nhằm 

nâng cao năng lực phục vụ khách hàng, thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi nhằm khuyến 

khích khách hàng sử dụng Vinasun App, nâng cao chất lượng phục vụ của lái xe, điều chỉnh giá 

cước linh hoạt, thay đổi mô hình kinh doanh nhằm giữ chân lái xe và thu hút lại lái xe nghỉ việc, .., 

điều chỉnh và phân bổ lại số lượng  xe tại các địa bàn kinh doanh và cũng cố chất lượng xe kinh 

doanh. Bên cạnh đó, công ty cũng thường xuyên mở rộng, khai thác hiệu quả các kênh phục vụ 

khách hàng như hệ thống điểm tiếp thị trực tiếp và gián tiếp, nâng cao chất lượng chăm sóc 

và phát triển khách hàng thân thiết qua hệ thống thanh toán online .   
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ BAN ĐIỀU HÀNH

Với những kết quả đạt được trong năm qua, Ban Giám đốc Công 

ty đã rất nỗ lực phối hợp thực hiện chặt chẽ, hiệu quả trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo mọi hoạt động của Công 

ty được thực hiện một cách tốt nhất, đáp ứng được kỳ vọng của 

cổ đông theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã 

thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu 

quả hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc và bộ máy 

giúp việc.

Ban Giám đốc Công ty đã thường xuyên, liên tục kiểm tra các 

hoạt động về công tác tài chính, kiểm tra hệ thống kiểm soát nội 

bộ tại các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, xây dựng các kế hoạch 

kinh doanh, kiểm soát các chi phí và xây dựng các giải pháp 

nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Luôn kiểm tra về chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng, 

đồng thời đánh giá năng suất lao động nhằm nâng cao hiệu quả 

điều hành, kiểm tra năng suất và kết quả kinh doanh. Luôn thực 

hiện tốt các quy định do Hội đồng quản trị ban hành và tình hình 

chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, của các cơ 

quan chức năng.
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Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị

• Tiếp tục tập trung triển khai chiến lược phát triển Vi-

nasun và phương án tái cấu trúc Công ty giai đoạn 

2016 - 2020. Thực hiện những công tác cải tiến về 

công nghệ và dịch vụ khách hàng, nhằm giữ vững thị 

phần và duy trì sự ổn định. Nâng cấp hệ thống kết 

nối và quản lý taxi hiện đại để phát triển mô hình kinh 

doanh mới và phát triển địa bàn. Đào tạo và phát 

triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, 

đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học 

kỹ thuật triển khai hệ thống quản lý điều hành taxi 

Vinasun. 

• Kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong hoạt động kinh do-

anh, tái cấu trúc nguồn vốn, tài chính, hoạt động đầu 

tư, dòng tiền để có thể đảm bảo an toàn tài chính và 

tối ưu nguồn thu Công ty. 

• Thường xuyên tổ chức các hoạt động thi đua, khen 

thường để nâng cao năng suất làm việc của cán bộ 

nhân viên trong Công ty. 

• Tăng cường các hoạt động về đào tạo nghiệp vụ, kỹ 

năng phục vụ cũng như đạo đức nghề nghiệp cho 

nhân viên của Công ty. 

• Luôn giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều 

hành. Từ đó, kịp thời chỉ đạo các mặt hoạt động của 

Ban điều hành. 

• Thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, vì 

cộng đồng, xây dựng hình ảnh văn hóa Vinasun 

chuyên nghiệp, hiện đại, kề vai sát cánh và hướng 

đến cộng đồng. 

• Giữ vững và mở rộng quan hệ với các Ngân hàng và 

các tổ chức tài chính khác để có thể thu hút được 

nguồn vốn đầu tư với lãi suất thấp.

Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 

Trong lĩnh vực kinh doanh
• Tiếp tục dẫn đầu về thị phần tại các địa bàn kinh 

doanh. Phấn đấu đứng đầu ngành về doanh thu bình 

quân/ xe/ ca.

• Phủ đều xe trên toàn bộ tuyến đường tại các địa bàn 

kinh doanh, đáp ứng nhanh chóng nhất nhu cầu của 

khách hàng. 

• Đảm bảo chất lượng đồng đều của các xe kinh do-

anh. Nâng cao chất lượng và các tiện ích trên xe.Tăng 

số lượng các điểm tiếp thị và khách hàng cố định. 

• Đa dạng hóa các kênh giao tiếp với khách hàng, 

tạo sự thuận lợi cho khách hàng khi đặt xe: qua ứng 

dụng trên smartphone, qua Tổng đài, tin nhắn, web-

site v.v…. 

• Đảm bảo nâng cấp chất lượng phục vụ khách hàng 

với tiêu chuẩn cao nhất ở tất cả các giai đoạn trước, 

trong và sau dịch vụ.

Hoạt động tiếp thị và quảng bá thương hiệu 
• Tiếp tục thực hiện các hoạt động quảng bá thương 

hiệu. 

• Tạo nhiều kênh liên lạc để tiếp cận, phục vụ và chăm 

sóc khách hàng.

• Thực hiện các chương trình khuyến mãi. 

• Đảm bảo thực hiện việc công bố thông tin theo Luật 

nhằm đảm bảo cho các cổ đông thường xuyên nắm 

bắt tình hình hoạt động và phát triển của Công ty.

• Nâng cấp và phát triển hơn nữa website: www.vi-

nasuncorp.com, trang facebook của Vinasun. Hoạt 

động khác: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị 

hạ tầng và thiết bị công nghệ cao cho phù hợp với 

định hướng và sự phát triển của Công ty. Nâng cấp 

và phát triển hơn nữa hệ thống phần mềm kết nối và 

điều hành xe, hệ thống thanh toán và khuyến mãi tự 

động nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và chăm 

sóc khách hàng tốt hơn nữa.

KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích của 

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm 

soát
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HỘI DỒNG QUẢN TRỊ 

Thành viên Hội đồng quản trị 

Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 
tham dự Tỷ lệ

1 Ông Đặng Phước Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị 9 100%

2 Ông Trần Văn Bắc Thành viên HĐQT 9 100%

3 Ông Tạ Long Hỷ Thành viên HĐQT 9 100%

4 Bà Đặng Thị Lan Phương Thành viên HĐQT 9 100%

5 Ông Trương Đình Quý Thành viên HĐQT 9 100%

6 Ông Trần Anh Minh Thành viên HĐQT 9 100%

7 Bà Huỳnh Thanh Bình Minh Thành viên HĐQT 9 100%

Hoạt động của Hội đồng Quản trị 
Các nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2018 

STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày ban 
hành Nội dung

03 02/QĐ_HĐQT.18 27/02/2018

• Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng và 
thông qua các hợp đồng có liên quan của khoản 
vay 200.000.000.000 đồng giữa Công ty và ngân 
hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam 

• Thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng và 
thông qua các hợp đồng có liên của khoản vay 
200.000.000.000 đồng giữa Công ty CP Ánh Dương 
Xanh Việt Nam (bên được bảo lãnh) và ngân hàng 
TNHH MTV HSBC Việt Nam.

• Thông qua việc cung cấp bảo lãnh của Công ty 
(bên bảo lãnh) cho khoản 200.000.000.000 đồng 
của Công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam tại 
ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam + Tổng dư 
nợ không vượt quá 200.000.000.000 đồng với mục 
đích để mua xe kinh doanh taxi và xe du lịch phục 
vụ cho hoạt động dịch vụ du lịch với tỷ lệ tài trợ đến 
70% chi phí mua xe mới kinh doanh dịch vụ taxi + 
Thế chấp mua mới thuộc quyền sở hữu của Công ty 
CP Ánh Dương VN cho ngân hàng TNHH MTV HSBC 
Việt Nam

• +Ủy quyền cho bà Đặng Thị Lan Phương - TGĐ tiến 
hành ký kết các hợp đồng có liên quan với ngân 
hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam 

• Cho phép bà Đặng Thị Lan Phương ủy quyền cho 
ông Trần Anh Minh - PTGĐ thực hiện các công việc 
trên

04 03/QĐ_HĐQT.18 09/03/2018

Tiến hành triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2018 
như sau : 

• Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội 
30/03/2018, thời gian thực hiện 27/04/2018;

• Về nội dung Đại hội cổ đông 2018: Báo cáo của 
HĐQT, báo cáo kết quả kinh doanh 2017, phương án 
kế hoạch kinh doanh 2018, báo cáo kết quả kiểm 
toán 2017, báo cáo của Ban Kiểm soát, bầu bổ sung 
thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022, tờ 
trình phân phối lợi nhuận, lựa chọn công ty kiểm 
toán 2018, các vần đế khác..

STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày ban 
hành Nội dung

01 01A/QĐ_HĐQT.18 02/01/2018
Thành lập Chi Nhánh Công ty CP Ánh Dương Việt Nam 

tại Đắk Lắk 

02 01/QĐ_HĐQT.18 02/01/2018
Thành lập Chi Nhánh Công ty CP Ánh Dương Việt Nam 

tại Tây Ninh
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STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày ban 
hành Nội dung

05 04/QĐ_HĐQT.18 18/05/2018
• Thành lập Chi Nhánh Công ty CP Ánh Dương Việt 

Nam tại Quảng Ninh

06 05/QĐ_HĐQT.18 18/05/2018

Thông qua: 

• Việc thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua 
các hợp đồng có liên quan giữa Công ty và 
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN 10 
TP.HCM với số tiền tối đa 189.000.000.000 đồng 
trong đó:+ số tiền vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh, 
số tiền 20.000.000.000 đồng; + Số tiền vay vốn 
trung hạn để mua xe ô tô kinh doanh taxi, số tiền 
169.000.000.000 đồng; 

• Hội đồng quản trị thống nhất giao cho bà Đặng Thị 
Lan Phương - TGĐ hoặc ủy quyền cho người thứ 3 
đại diện cho Công ty ký kết các hợp đồng liên quan 
giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công Thương 
Việt Nam - CN 10 TP.HCM.

07 06/QĐ_HĐQT.18 29/06/2018

Thông qua: 

• Thuê tài chính các tài sản đầu tư để kinh doanh vận 

tải Taxi và thông qua các hợp đồng có liên quan 

giữa Công ty và Công ty TNHH MTV Cho thuê tài 

chính Ngân hàng Á Châu (ACB Leasing) với số tiền 

tối đa là 30.625.500.000 đồng để đầu tư 68 xe ô tô 

Innova E và Vios E, chất lượng 100% mới phục vụ cho 

hoạt động kinh doanh; 

• Hội đồng quản trị thống nhất giao cho bà Đặng Thị 

Lan Phương - TGĐ hoặc ủy quyền cho người thứ 3 

đại diện cho Công ty ký kết các hợp đồng liên quan 

giữa Công ty với ACB Leasing

STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày ban 
hành Nội dung

08 07/QĐ_HĐQT.18 10/09/2018

Thông qua: 

• Việc thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua các 
hợp đồng có liên quan của khoản vay giữa Công 
ty và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - 
CN Hùng Vương  với số tiền tối đa 80.000.000.000 
đồng nhằm mục đích vay mua xe kinh doanh dịch 
vụ taxi

• Thế chấp xe mua mới thuộc quyền sở hữu của Công 
ty cho Vietcombank Chi Nhánh Hùng Vương

• Ủy quyền cho Bà Đặng Thị Lan Phương - TGĐ thay 
mặt hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục vần 
thiết, ký kết các hợp đồng vay, bảo lãnh và ký kết 
hợp đồng thế chấp tại phòng công chứng (nếu có) 
với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN 
Hùng Vương

•  Cho phép bà Đặng Thị Lan Phương có thể ủy quyền 
cho Ông Trần Anh Minh - PTGĐ thực hiện các công 
việc trên

09 08/QĐ_HĐQT.18 05/12/2018

Thông qua việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 như 
sau: 

• Tỷ lệ thực hiện: 8% trên mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 
800 đồng), ngày đăng ký cuối cùng : 19/12/2018, 
ngày thực hiện: 28/12/2018 

• Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký: làm 
thủ tục nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi 
mở tài khoản lưu ký; đối với chứng khoán chưa lưu 
ký : nhận tại công ty cổ phần ánh dương việt nam 
648 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5

• 

HỘI DỒNG QUẢN TRỊ 
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BAN KIỂM SOÁT

Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm Soát 

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm Soát đối với Hội đồng 
quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, 
Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu là 
thành viên BKS

Số buổi họp BKS 
tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp 

1 Bà Mai Thị Kim Hoàng Trưởng ban 3 100% 100%

2 Bà Đỗ Thị Thám Hoa Thành viên 3 100% 100%

3 Ông Phạm Trần Thanh Thành viên 2 100% 100%

Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng Quản trị. Giám sát việc thực 

hiện Điều lệ công ty, chỉ đạo và triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2017 và 2018, các hoạt động của Hội đồng Quản trị. Trên cơ sở nắm vững tình hình hoạt động 

kinh doanh và kiến nghị những vấn đề có liên quan. Xem xét việc quản trị, điều hành kinh doanh 

của Ban Tổng Giám Đốc, các báo cáo tài chính trong năm 2018.

Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin và các nghị quyết của Hội đồng 

Quản trị, Báo cáo kết quả kinh doanh, các Báo cáo tài chính đã đựơc kiểm toán của 

công ty. Thành viên Ban kiểm soát tham dự các phiên họp của Hội đồng Quản trị, trên cơ 

sở đó kịp thời theo sát hoạt động của công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

Ban kiểm soát duy trì sự độc lập trong hoạt  động kiểm tra giám sát của mình. 
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO, LƯƠNG, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, 
BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT 

Tên cổ đông 

lớn

Chức vụ/Liên 

quan

Số lượng 

CP trước 

giao dịch

Giao dịch 

(mua)

Giao dịch 

(Bán)

Số lượng 

CP đã 

giao dịch

Số lượng 

CP sau 

giao dịch

Thời gian 

thực hiện

GOVERN-

MENT OF 

SINGAPORE

Cổ đông lớn 5.400.000 5.400.000 5.400.000 0 25/05/2018

Công ty 

CP Chứng 

Khoán 

TP.HCM

Cổ đông lớn 7.200.008 7.200.008 7.200.008 6/04/2018

NGUYỄN KIM 

PHƯỢNG
Cổ đông lớn 3.342.461 54.460 54.460 3.396.921 11/10/2018

Từ Tuyết Anh
Vợ Đặng 

Thành Duy

                   

-   

        

524.000 

              

3.510 

              

520.490 

          

520.490  26/10/2018 

Thù lao, lương, thường và các khoản lợi ích

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: 

Tổng số tiền thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát là :  1.375.980.089 đồng

Việc thực hiện quy định về quản trị Công ty: 
Việc quản trị công ty được thực hiện theo quy định của Pháp luật và các thông lệ tốt mà Công ty cho 

rằng phù hợp với tình hình thực tiễn của mình.



BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

































BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM 

TP.HCM, ngày 16  tháng 4 năm 2019

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


