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CÁC KHÁI NIỆM
Các từ hoặc nhóm từ được viết tắt trong Bản cáo bạch:
ACV

:

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam

Công ty

:

Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn

Tổ chức đăng ký giao dịch :

Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn

SGN

:

Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn

Tổ chức tư vấn/ASC

:

Công ty cổ phần Chứng khoán ASC (tên cũ:
Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á)

ĐHĐCĐ

:

Đại hội đồng cổ đông

TGĐ

:

Tổng Giám đốc

Phó TGĐ

:

Phó Tổng Giám đốc

HĐQT

:

Hội đồng quản trị

BKS

:

Ban Kiểm soát

Điều lệ

:

Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần
Phục vụ Mặt đất Sài Gòn

TSCĐ

:

Tài sản cố định

CBCNV

:

Cán bộ công nhân viên

SXKD

:

Sản xuất kinh doanh

TC-KT

:

Tài chính - Kế toán

TC-HC

:

Tổ chức - Hành chính

LNST

:

Lợi nhuận sau thuế
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TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
1.

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:

1.1.

Thông tin chung về doanh nghiệp
‐ Tên Công ty :

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

‐ Tên tiếng Anh:

Saigon Ground Services Joint Stock Company

‐ Tên viết tắt :

SAGS

‐ Logo

:

‐ Vốn điều lệ đăng ký : 140.508.000.000 đồng
-

Vốn điều lệ thực góp: 140.508.000.000 đồng

‐ Trụ sở chính : 58 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.HCM
‐ Địa chỉ giao dịch: Lầu 02, Tòa nhà Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất,
Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.
‐ Điện thoại

: (08) 3848 5383

‐ Website

: www.sags.vn

Fax: (08) 3848 9324

‐ Ngày trở thành công ty đại chúng: Ngày 03/04/2015
‐ Người đại diện theo pháp luật của công ty: Ông Nguyễn Đình Hùng
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
‐ Giấy CNĐKDN: 0312610240 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu
ngày 06/01/2014, cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 15/05/2015.
‐ Ngành nghề kinh doanh:
Bảng 1: Ngành nghề kinh doanh SAGS
STT

Ngành nghề kinh doanh

1

Khai thác kết cấu hạ tầng, trang thiết bị của Cảng Hàng không,
sân bay;

2

Cung ứng dịch vụ bảo dưỡng tàu bay, phụ tùng, thiết bị Hàng
không và trang thiết bị kỹ thuật khác;

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC

Ghi chú

Trang 5

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

STT



Ngành nghề kinh doanh

Ghi chú

3

Cung ứng các dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất;

4

Cung ứng các dịch vụ tại nhà ga hành khách, ga hàng hóa, dịch vụ
thương mại;

5

Dịch vụ đại lý cho các hãng Hàng không, các công ty vận tải, du
lịch, các nhà sản xuất cung ứng tàu bay, vật tư, phụ tùng, thiết bị
tàu bay và trang thiết bị chuyên ngành Hàng không;

6

Cung cứng các dịch vụ phục vụ sân đỗ máy bay tại các cảng Hàng
không, sân bay và các dịch vụ Hàng không;
Nguồn: SAGS

1.2.

Thông tin chung về chứng khoán đăng ký giao dịch

‐

Tổng số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 14.050.800 cổ phiếu.

‐

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

‐

Mã chứng khoán: SGN

‐

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

‐

Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật
hoặc của tổ chức đăng ký chứng khoán: 3.209.100 cổ phiếu. Trong đó:
+ Tổ chức Công đoàn: 140.000 cổ phần, không được chuyển nhượng trong
suốt thời gian hoạt động của Công ty. (theo Điểm c, Khoản 2, Điều 36 Nghị
định 59/2011/NĐ-CP).
+ Cổ phần Nhà đầu tư chiến lược: 2.705.000 cổ phiếu, thời gian hạn chế
chuyển nhượng 05 năm (từ 31/12/2014 đến 31/12/2019).
+ Cổ phần Người lao động mua theo cam kết làm việc lâu dài tại Công ty cổ
phần: 364.100 cổ phiếu, thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ theo thời gian cam
kết làm việc tại Công ty cổ phần của người lao động khi Công ty chuyển đổi
sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần.

‐

Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: Được thực hiện theo quy định
tại Nghị Định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ và Thông tư
số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 của Bộ tài chính.
Tính đến thời điểm 11/06/2015, tỷ lệ Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phiếu
của Công ty là 0%.
1.3.

Quá trình hình thành và phát triển
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‐

Công ty Phục vụ Mặt đất Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 3005/QĐCHK ngày 30/12/2004 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, chuyển đổi
từ Trung tâm dịch vụ Hàng không thành Công ty Phục vụ Mặt đất Sài Gòn, một
đơn vị thành viên thuộc Cụm Cảng Hàng không miền Nam. Chức năng chính
của Công ty là cung cấp các loại hình dịch vụ phục vụ mặt đất theo tiêu chuẩn
của Hiệp hội vận tải Hàng không quốc tế (IATA) và của các hãng Hàng không.

‐

Năm 2008, thực hiện cơ chế đổi mới quản lý lần thứ nhất; Cụm Cảng Hàng
không miền Nam chuyển đổi từ đơn vị quản lý nhà nước sang mô hình Tổng
công ty nhà nước, Công ty Phục vụ Mặt đất Sài Gòn được thành lập lại theo
Quyết định số 002/QĐ-TCTCHKMN ngày 16/5/2008 của Tổng Giám đốc Tổng
Công ty Cảng Hàng không Miền Nam, là đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc
Tổng công ty.

‐

Năm 2010, thực hiện cơ chế đổi mới quản lý lần thứ hai, Công ty được thành
lập lại theo Quyết định số 55/QĐ-TCTCHKMN ngày 15/09/2010 của Chủ tịch
Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cảng Hàng không Miền Nam, là đơn vị
hạch toán phụ thuộc trực thuộc Công ty mẹ - Tổng Công ty Cảng Hàng không
Miền Nam.

‐

Năm 2012, thực hiện chủ trương, chính sách đổi mới cơ chế quản lý của Nhà
nước và Bộ Giao thông Vận tải; Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam
(ACV) được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 Tổng công ty Cảng Hàng không
miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Công ty Phục vụ Mặt đất Sài Gòn là đơn
vị hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam
được thành lập lại theo Quyết định số 138/QĐ-HĐTV, ngày 24/04/2012 của
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam; chịu
sự quản lý, điều hành trực tiếp và toàn diện của Tổng công ty Cảng Hàng không
Việt Nam.

‐

Năm 2013, Quyết định số 530/QĐ-HĐTV ngày 30/10/2013 của Hội đồng thành
viên Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam, quyết định chuyển Công ty
Phục vụ Mặt đất Sài Gòn - đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Cảng
Hàng không Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

‐

Ngày 06/01/2014, Công ty TNHH một thành viên Phục vụ Mặt đất Sài Gòn
chính thức hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số
0312610240 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

‐

Ngày 30/10/2014, Bộ Giao thông Vận tải đã có Quyết định số 4127/QĐBGTVT về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Phục vụ
Mặt đất Sài Gòn thuộc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam thành công
ty cổ phần.
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‐

Ngày 22/12/2014, Bộ Giao thông Vận tải đã có Quyết định số 4851/QĐBGTVT về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ để chuyển Công ty TNHH MTV
Phục vụ Mặt đất Sài Gòn thuộc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam
thành công ty cổ phần.

‐

Ngày 31/12/2014, Công ty hoàn thành việc cổ phần hóa và chính thức hoạt
động dưới hình thức công ty cổ phần với tên gọi: Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt
đất Sài Gòn theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312610240 do Sở
Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 1 31/12/2014
với Vốn điều lệ là 140.508.000.000 đồng.

1.4.

Thông tin về đợt đấu cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO)
Bảng 2: Thông tin đợt đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng

Stt
I

Diễn giải

Đơn vị tính

Nội dung

Thông tin cổ phiếu đấu giá

1

Số cổ phần bán đấu giá lần đầu ra
công chúng

Cổ phần

2

Mệnh giá

Đồng/cổ phần

3

Ngày đấu giá

Ngày

4

Tổ chức bán đấu giá

5

Giá khởi điểm

II

Kết quả đấu giá

1

Tổng khối lượng đăng ký mua

Cổ phần

2

Giá đấu thành công bình quân

Đồng/cổ phần

3

Tổng số cổ phần bán được

Cổ phần

2.656.092

4

Số cổ phần không bán được (*)

Cổ phần

50.000

2.706.092
10.000
08/12/2014

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố
Hồ Chí Minh
Đồng/cổ phần

12.371
40.125.768
44.693

Nguồn: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
(*) Căn cứ Quyết định 4851/QĐ/BGTVT ngày 22/12/2014 của Bộ Giao thông
vận tảivề việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ để chuyển Công ty TNHH MTV Phục vụ
Mặt đất Sài Gòn thành Công ty cổ phần. Trong đó: Số cổ phần không bán hết (50.000
cổ phần) do nhà đầu tư không thanh toán tiền mua cổ phần được điểu chỉnh tăng vốn
sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp.
1.5.

Quá trình tăng vốn
Công ty chưa thực hiện tăng vốn điều lệ kể từ khi hoạt động dưới hình thức
công ty cổ phần cho đến nay.
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Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty
SƠ ĐỒ 1: CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Các Chi nhánh

Phòng
Phòng
Tổ
chức
hành
chính

Phòng
Kế
hoạch

Phòng
Tài
chính
kế
toán

Nghiên

cứu
phát
triển
kinh
doanh

Phòng
Quản
lý
chất
lượng

Trung
tâm
Đào
tạo và
huấn
luyện

Trung
tâm
sản
xuất,
sửa
chữa
bảo trì
trang
thiết bị
PVMĐ
hàng
không

Phòng
Điều
hành

Phòng
Tài
liệu
và
hướng
dẫn
chất
xếp

Phòng
Phục
vụ
hàng
khách

Phòng
Phục
vụ kỹ
thuật
sân đỗ

Nguồn: SAGS
2.1.

Đại hội đồng cổ đông
Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của
công ty cổ phần, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ công ty cổ
phần quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng
năm của công ty cổ phần và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội
đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của công ty cổ
phần.

2.2.

Hội đồng quản trị
Là cơ quan quản lý công ty cổ phần, có toàn quyền nhân danh công ty cổ phần
để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty cổ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC
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phần, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng
quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và những người
quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do Luật pháp và điều lệ
công ty cổ phần, các quy chế nội bộ của công ty cổ phần và Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông quy định.
Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn gồm 5 thành
viên:
Bảng 3: Danh sách Hội đồng quản trị
Stt

2.3.

Họ tên

Chức vụ

1

Ông Nguyễn Đình Hùng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

2

Ông Lưu Quang Lãm

Phó Chủ tịch HĐQT

3

Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên

Thành viên HĐQT

4

Bà Lê Thị Diệu Thúy

Thành viên HĐQT

5

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát
Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra.
Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt
động kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty cổ phần. Ban Kiểm soát hoạt
động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn gồm 3 thành
viên:
Bảng 4: Danh sách Ban Kiểm soát
Stt

2.4.

Họ tên

Chức vụ

1

Bà Trần Thị Thùy Trang

Trưởng Ban Kiểm soát

2

Bà Trần Dương Ngọc Thảo

Thành viên Ban Kiểm soát

3

Bà Phạm Phương Linh

Thành viên Ban Kiểm soát

Ban Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc là người điều hành và có quyền quyết định cao nhất về tất cả
các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty cổ phần và chịu
trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ
được giao.
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Các Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc cho Tổng Giám đốc và chịu trách
nhiệm trước Tổng Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết
những công việc đã được Tổng Giám đốc uỷ quyền và phân công theo đúng chế
độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của công ty cổ phần.
Ban Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn gồm 4
thành viên:
Bảng 5: Danh sách Ban Tổng Giám đốc
Stt

2.5.

Họ tên

Chức vụ

1

Ông Nguyễn Đình Hùng

Tổng Giám đốc

2

Ông Nguyễn Văn Mỹ

Phó Tổng Giám đốc

3

Ông Hứa Kiến Trung

Phó Tổng Giám đốc

4

Bà Lê Thị Hoàng Oanh

Phó Tổng Giám đốc

Các phòng ban, đơn vị sản xuất
Các phòng, ban đơn vị sản xuất thực hiện chức năng tham mưu, quản lý và trực
tiếp sản xuất theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc. Các phòng ban, đơn vị sản
xuất được chia thành 02 khối: Khối phòng ban chức năng và Khối sản xuất trực
tiếp.
Khối phòng ban chức năng gồm:
9 Phòng tổ chức hành chính.
9 Phòng kế hoạch.
9 Phòng tài chính kế toán.
9 Phòng quản lý chất lượng.
9 Phòng nghiên cứu phát triển kinh doanh.
9 Trung tâm đào tạo và huấn luyện.
Khối sản xuất gồm:
9 Phòng điều hành.
9 Phòng tài liệu và hướng dẫn chất xếp.
9 Phòng phục vụ khách hàng.
9 Phòng phục vụ kỹ thuật sân đỗ.
9 Trung tâm sửa chữa, sản xuất, bảo trì trang thiết bị phục vụ mặt đất Hàng
không.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC

Trang 11

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN



SƠ ĐỒ 2: CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

Trụ sở chính

Chi nhánh
Đà Nẵng

Trung tâm
sửa chữa
và bảo trì

Trung tâm
đào tạo và
huấn
luyện

Văn phòng
giao dịch
Tân Sơn
Nhất

Nguồn: CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn

3.

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh
sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ

3.1.

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty
Bảng 6: Cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần tại thời điểm 11/06/2015

Stt

1

Số ĐKKD

Số Cổ
phần sở
hữu (CP)

Giá trị
sở hữu
(Triệu
đồng)

% trên
vốn
điều lệ

Tổng Công
58 Trường Sơn,
ty
Cảng
P.2,
Q.Tân 0311638525
Hàng không
Bình, TP.HCM
Việt Nam

7.799.808

77.998

55,51%

Cổ Đông

Địa chỉ

Người đại diện vốn Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam:
179/34,
Bạch
Đằng,
Bình 022075555
Thạnh, Tp.HCM

4.427.616

44.276

31,51%

Xã Bình Phú,
Nguyễn Thị
1.2
huyện Cai Lậy, 023500853
Đỗ Quyên
Tỉnh Tiền Giang

1.686.096

16.861

12,00%

Lê Thị Diệu 171 Hai Bà
024597399
Thúy
Trưng, phường

1.686.096

16.861

12,00%

Nguyễn
1.1
Đình Hùng

1.3
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3,

2

Tầng 5, 1C Ngô
Công
ty
Quyền,
P.Lý
TNHH
Thái Tổ, Q. 19/UBCK-GP 2.451.092
Quản
lý
Hoàn
Kiếm,
Quỹ SSI
TP.Hà Nội

24.510

17,44%

3

Số 39A Ngô
Công ty CP Quyền, Phường
Đầu tư Khai Hàng Bài, Quận 0104410755
thác Cảng
Hoàn
Kiếm,
TP.Hà Nội

18.266

13,00%

18.266

13,00%

1.826.604

Người đại diện vốn Công ty Cp Đầu tư Khai thác Cảng:
Lầu 3, 53 Trần
Lưu Quang
Hưng Đạo, Q.1, 025268368
Lãm
TP.HCM

1.826.604

Tổng cộng

12.077.504 120.775 85,96%
Nguồn: CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn

3.2.

Danh sách cổ đông sáng lập:
Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn không có cổ đông sáng lập.

3.3.

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 11/06/2015:
Bảng 7: Cơ cấu cổ đông tại 11/06/2015
Số CP sở
hữu

Giá trị (VND)

485

14.050.800

140.508.000.000

100%

Tổ chức

6

13.095.900

130.959.000.000

93,20%

Cá nhân

479

954.900

9.549.000.000

6,8%

2 Cổ đông nước
ngoài

-

-

-

-

3 Cổ phiếu quỹ

-

-

-

-

485

14.050.800

140.508.000.000

100%

Stt
1

Cơ cấu cổ
đông
Cổ
đông
trong nước

Tổng cộng

Số cổ đông

Tỷ lệ (%)

Nguồn: CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn
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Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký đăng ký
giao dịch, những công ty mà tổ chức đăng ký đăng ký giao dịch đang nắm
giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm
soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký đăng ký giao dịch:

4.1. Công ty mẹ
Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam
–
Địa chỉ: 58 đường Trường Sơn, P.2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
–
Điện thoại: 08.38485383
Fax: 08.38445127
–
Vốn điều lệ: 17.260.852.000.000 đồng
–
Vốn thực góp: 17.260.852.000.000 đồng.
–
Tỷ lệ sở hữu: 55,51%/ vốn điều lệ của SAGS
–
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311638525 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp.HCM đăng
ký thay đổi lần thứ 5 ngày 27/05/2015.
–
Ngành nghề kinh doanh chính:
+
Đầu tư và quản lý vốn đầu tư, trực tiếp sản xuất kinh doanh tại cảng Hàng
không, sân bay;
+
Đầu tư, khai thác kết cấu hạ tầng, trang bị, thiết bị cảng Hàng không, sân bay;
+
Cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh Hàng không, an toàn Hàng không;
+
Cung ứng dịch vụ bảo dưỡng tàu bay, phụ tùng, thiết bị Hàng không và
các trang thiết bị kỹ thuật khác;
+
Cung ứng các dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; các dịch vụ tại
nhà ga hành khách, ga hàng hóa;
+
Xuất nhập khẩu, mua bán vật tư, phụ tùng, thiết bị Hàng không; Dịch vụ đại lý
cho các hãng Hàng không, các công ty vận tải, du lịch, các nhà sản xuất, cung
ứng tàu bay, vật tư, phụ tùng, thiết bị tàu bay và các trang thiết bị chuyên ngành
Hàng không;
+
Cung ứng các dịch vụ thương nghiệp, bán hàng miễn thuế; các dịch vụ phục vụ
sân đỗ tại các cảng Hàng không sân bay;
+
Cung ứng xăng dầu, mỡ Hàng không (bao gồm nhiên liệu, dầu mỡ bôi trơn
và các chất lỏng chuyên dùng) và xăng dầu khác tại cảng Hàng không, sân bay;
+
Dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa; kho hàng hóa; giao nhận
hàng hóa; nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ;
4.2. Công ty con, Công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm
soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần
chi phối đối với tổ chức đăng ký niêm yết
Không có
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5.

Hoạt động kinh doanh:

5.1.

Sản phẩm dịch vụ chính:
Hoạt động kinh doanh chính của Công ty bao gồm 02 mảng chính: Dịch vụ
Hàng không và dịch vụ phi Hàng không.

‐

Dịch vụ Hàng không:
Dịch vụ thủ tục Hàng không: Gồm các loại hình phục vụ hành khách tại nhà ga
quốc nội và nhà ga quốc tế Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất:

9
9
9

Dịch vụ thủ tục Hàng không cho khách đi, đến và chuyển tiếp.
Dịch vụ thu tiền hành lý quá cước và bán vé giờ chót tại sân bay
Dịch vụ kiểm soát, hướng dẫn hành khách tại cửa khởi hành.

‐

Dịch vụ hành lý:

9
9

Dịch vụ hành lý đi, đến và chuyển tiếp.
Dịch vụ hành lý thất lạc.

‐

Dịch vụ kỹ thuật sân đỗ máy bay: Gồm dịch vụ tại khu vực sân đỗ máy bay
Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất.

9
9
9
9
9

Dịch vụ bốc dỡ, chất xếp và vận chuyển hành lý, hàng hóa, bưu kiện từ máy
bay đến nhà ga hành khách/hàng hóa bằng trang thiết bị chuyên dùng.
Dịch vụ điều phối chuyến bay.
Dịch vụ cân bằng trọng tải chuyến bay.
Dịch vụ hướng dẫn chất xếp chuyến bay.
Dịch vụ chuyên chở hành khách, tổ bay từ máy bay đến nhà ga.

9
9
9
9
9

Dịch vụ phi Hàng không:
Dịch vụ huấn luyện, đào tạo chuyên ngành.
Dịch vụ phục vụ khách VIP, F, C
Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị chuyên ngành.
Dịch vụ công nghệ thông tin chuyên ngành.
Dịch vụ phi Hàng không khác.

5.2.

Sản lượng sản phẩm, giá trị dịch vụ qua các năm:
Bảng 8: Cơ cấu doanh thu thuần SAGS
Đvt: Triệu đồng

Stt

Doanh thu thuần

Giai đoạn từ
06/01/2014 đến
31/12/2014
Giá trị
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Tỷ trọng
(%)

6 tháng đầu năm
2015

Giá trị

Tỷ
trọng
(%)
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Stt

Giai đoạn từ
06/01/2014 đến
31/12/2014

Doanh thu thuần

Dịch vụ Hàng không

2

Dịch vụ phi Hàng không
Tổng cộng

6 tháng đầu năm
2015

Tỷ trọng
(%)

Giá trị
1



Tỷ
trọng
(%)

Giá trị

462.297

97,76%

265.320 97,01%

10.579

2,24%

8.176

2,99%

472.876

100%

273.496

100%

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn từ 06/01/2014-31/12/2014 của Công ty TNHH MTV Phục vụ Mặt
đất Sài Gòn và BCTC quý 2/2015 của CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn.

Hoạt động dịch vụ hàng không chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu thuần bán
hàng và cung cấp dịch vụ của SAGS (bình quân trên 97%). Khi chuyển đổi từ doanh
nghiệp nhà nước sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, một số
tài sản được bàn giao về Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam quản lý; SAGS
cũng dừng các hoạt động kinh doanh có liên quan đến các tài sản này như dịch vụ cho
thuê thang ống, dịch vụ phụ trợ khác.
Hoạt động phi hàng không chiếm tỷ trọng khá thấp, bình quân chỉ chiếm 2%
doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ. Trong năm 2015, SAGS đã và đang
chú trọng thực hiện các biện pháp nhằm tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh, nhằm tạo
sự tăng trưởng ổn định cho hoạt động phi hàng không của Công ty.
5.3.

Cơ cấu chi phí qua các năm:
Bảng 9: Cơ cấu chi phí qua các năm
Đơn vị tính: triệu đồng
Giai đoạn từ 06/01/2014
6 tháng đầu năm 2015
đến 31/12/2014

Stt

Chi phí
Tỷ trọng
(%)

Giá trị
1

Giá vốn hàng bán

2

Chi phí tài chính

Tỷ
trọng
(%)

Giá trị

342.572

90,25%

188.532

80,09%

1.580

0,42%

289

0,12%

-

-

-

-

Trong đó: Chi phí lãi vay
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3

Chi phí quản lý doanh
nghiệp

4

Chi phí khác
Tổng cộng



35.250

9,29%

46.596

19,79%

197

0,05%

-

-

379.599

100%

235.417

100%

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn từ 06/01/2014-31/12/2014 của Công ty TNHH MTV Phục vụ Mặt
đất Sài Gòn và BCTC quý 2/2015 của CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn.

6.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

6.1.

Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn từ 06/01/2014 đến
31/12/2014 và 6 tháng 2015:
Bảng 10: Một số chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh
Đơn vị tính: triệu đồng

Stt

Doanh thu

Giai đoạn từ
06/01/2014 đến
31/12/2014

6 tháng đầu
năm 2015

1

Tổng giá trị tài sản

452.432

280.408

2

Vốn chủ sở hữu

140.507

171.121

3

Doanh thu thuần

472.876

273.496

4

Lợi nhuận gộp

130.304

84.964

5

Lợi nhuận từ HĐKD

98.072

39.958

6

Lợi nhuận khác

(6)

49

7

Lợi nhuận trước thuế

98.066

40.007

8

Lợi nhuận sau thuế

75.781

31.045

9

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

-

-

10

Giá trị sổ sách trên cổ phiếu (đồng/cổ
phiếu)

-

12.179

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn từ 06/1/2014-31/12/2014 của Công ty TNHH MTV Phục vụ Mặt
đất Sài Gòn và BCTC quý 2/2015 của CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn.

6.2.

Ý kiến kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2014
Theo ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA , báo cáo tài
chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài
chính của Công ty TNHH MTV Phục vụ mặt đất Sài Gòn tại ngày 31/12/2014 cũng
như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn từ
06/01/2014 đến 31/12/2014, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế
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toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và
trình bày Báo cáo tài chính.
Vấn đề cần nhấn mạnh:
Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA đã nhấn mạnh trong Báo cáo
tài chính kiểm toán của Công ty Công ty TNHH MTV Phục vụ mặt đất Sài Gòn tại
ngày 31/12/2014 các vấn đề sau:
- Thuyết minh số 14 của Thuyết minh báo cáo tài chính: Theo Công văn số
819/BGTVT-TCCB ngày 21/01/2015 của Bộ Giao thông Vận tải gửi Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cách tính chế độ thưởng an toàn năm 2014,
theo đó, Công ty đang trích trước quỹ an toàn hàng không theo mức lương tối thiểu và
hệ số lương cấp bậc bình quân đã được phê duyệt theo kế hoạch đơn giá tiền lương
năm 2013 với số tiền là 14.699.600.778 đồng. Tuy nhiên, việc ghi nhận quỹ an toàn
hàng không theo cách tính như trên vẫn đang chờ sự phê duyệt của Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội.
- Thuyết minh số 16 của Thuyết minh báo cáo tài chính, trong giai đoạn từ
06/01/2014 đến 31/12/2014, Công ty đã tạm trích lập Quỹ đầu tư phát triển là
22.734.201.902 đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi là 30.784.977.000 đồng và quỹ lương
theo kế hoạch kinh doanh năm 2014 đã được phê duyệt bởi Tổng Công ty Cảng hàng
không Việt Nam. Tuy nhiên, các số liệu này cũng có thể sẽ được điều chỉnh khi có
được sự phê duyệt chính thức của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam.
- Thuyết minh 2.1 của Thuyết minh báo cáo tài chính, tại ngày 31/12/2014,
Công ty đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần. Tuy
nhiên, theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 28/01/2015 của
Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn, để thuận tiện Hội đồng quản trị quyết định
chọn ngày 01/01/2015 là ngày chuyển đổi thành công ty cổ phần và báo cáo tài chính
được lập cho giai đoạn từ ngày 06/01/2014 đến 31/12/2014 làm cơ sở để bàn giao tài
sản và nợ phải trả từ Công ty TNHH MTV Phục vụ Mặt đất Sài Gòn sang Công ty Cổ
phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn.
Vấn đề khác:
Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA lưu ý đến người đọc đến
Thuyết minh số 6 và số 7 của Thuyết minh báo cáo tài chính: Theo khoản 1, điều 10
của Thông tư số 127/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính tại thời điểm doanh
nghiệp cổ phần hóa chính thức chuyển thành công ty cổ phần. Công ty không phải
trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Tuy nhiên, theo Chuẩn mực kế toán và Chế độ
kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày
07/12/2009 của Bộ Tài chính, Công ty phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi cho
các khoản phải thu Công ty Cổ phần Hàng không Mê Kông với số tiền là
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6.508.337.650 đồng và khoản phải thu Công ty cho thuê Tài chính II – Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển Nông thông Việt Nam với số tiền là 24.600.000.000 đồng
đã quá hạn thanh toán. Vấn đề này chưa có sự nhất quán giữa các văn bản pháp luật có
liên quan.
6.3.

Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
trong năm báo cáo:
Những nhân tố thuận lợi:

−
Là doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành phục vụ mặt
đất tại Cảng Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.
−
Ban lãnh đạo Công ty là những người có trình độ học vấn cao, có kinh nghiệm
lâu năm trong ngành và có đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ học vấn tốt độ tuổi
trung bình trẻ, năng động được đào tạo trong môi trường chuyện nghiệp, đoàn kết, tự
tin trong tiến trình đổi mới. Người lao động của đơn vị có kỷ luật cao, ý thức tốt, có
kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ và các kỹ năng mềm, luôn tự hào với những thành
tích đã đạt được của đơn vị, nhiệt tình ủng hộ và tham gia tích cực vào quá trình phát
triển công ty.
−
Công tác huấn luyện đào tại luôn được chú trọng, sẵn sàng cung ứng nguồn
nhân lực chất lượng cao trong dây chuyền sản xuất kinh doanh của đơn vị.
−
Đảng và Nhà nước đã, đang và sẽ tập trung đầu tư nhiều hơn nữa cho ngành
Hàng không nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước. Do đó, thị trường
dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất sẽ tiếp tục phát triển tạo cơ hội cho Công ty trong
việc mở rộng sản xuất kinh doanh.
−
Xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế mở ra cơ hội cho Công ty có thể mở
rộng quy mô kinh doanh ở nước ngoài, đặc biệt là ở các nước trong khu vực ASEAN.
Những nhân tố khó khăn:
−

Hoạt động theo cơ chế thị trường cạnh tranh vừa là cơ hội vừa là thách thức đối
với sự phát triển doanh nghiệp.

−

Kinh tế trên phạm vi toàn cầu và khu vực đang suy thoái chưa hoàn toàn hồi
phục, ảnh hưởng đến chiến lược phát triển và quyết định khai thác thương mại
của các hãng Hàng không đến Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nói
riêng và hệ thống cảng Hàng không tại Việt Nam nói chung.

−

Chảy máu chất xám: Tình trạng này có thể gây nên sự thiếu hụt về nguồn nhân
sự có kinh nghiệm, trình độ cao.

−

Cơ sở hạ tầng hiện hữu tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã được
khai thác gần như tối đa, dẫn đến khó tiếp nhận thêm các hãng Hàng không mới
do khó đảm bảo cơ sở hạ tầng phục vụ quầy làm thủ tục, cửa khởi hành, sân đậu
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tàu bay, v.v.. Điều này có khả năng ảnh hưởng đến việc mở rộng và nâng cao
hiệu quả kinh doanh của Công ty trong những năm tiếp theo.
7.

Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành:

7.1.

Vị thế của công ty trong ngành:

−

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài
Gòn đã trở thành một thương hiệu tốt, uy tín trong lĩnh vực kỹ thuật thương mại
mặt đất tại Việt Nam. Đơn vị đã không ngừng xây dựng và phát triển nguồn lực
vững chắc, đạt các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, luôn sẵn sàng cung cấp
dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất tại cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất
cũng như hỗ trợ các cảng Hàng không khác.

−

Công ty đã và đang vận hành Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và
Hệ thống đánh giá an toàn cho chuyên ngành khai thác mặt đất ISAGO nhằm
duy trì hiệu quả đã góp phần quan trọng trong việc phát triển thị trường sản
phẩm, dịch vụ và xây dựng thương hiệu của Công ty.

−

Thương hiệu SAGS được xây dựng, quảng bá tốt trên nền tảng chất lượng sản
phẩm, dịch vụ đã và đang được các hãng Hàng không trong nước cũng như
quốc tế công nhận, tin tưởng, góp phần đáng kể trong việc công nghiệp hóa,
hiện đại hoá mảng kỹ thuật thương mại mặt đất ở Việt Nam.

−

Xây dựng hệ thống cung ứng, khách hàng và xu thế phát triển thị trường: Công
ty đã duy trì tốt việc xây dựng hệ thống nhà cung ứng chuyên nghiệp, hiện tại
Công ty đã có một hệ thống cung ứng trong và ngoài nước đáp ứng các yêu cầu
đặc thù ngành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hệ thống các nhà cung ứng
được đánh giá, sàng lọc định kỳ và duy trì theo đúng yêu cầu hệ thống quản lý
chất lượng ISO9001.

7.2.

Triển vọng phát triển của ngành:

−

Cùng với chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh
của các doanh nghiệp, trong thời gian tới, ngành Hàng không trong nước vẫn
tiếp tục được đầu tư và phát triển, đặc biệt là nâng cấp một số cảng Hàng không
khai thác quốc tế và xây dựng một số cảng Hàng không trọng điểm là trung tâm
trung chuyển của khu vực và thế giới.

−

Công suất, năng lực khai thác của toàn mạng cảng Hàng không tại Việt Nam
được nâng lên 04 lần vào năm 2020 và khoảng 06 - 07 lần vào năm 2030; Đến
năm 2020 có 26 cảng Hàng không được đưa vào khai thác, sử dụng, trong đó có
10 cảng Hàng không quốc tế (Nội Bài, Cát Bi, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai,
Cam Ranh, Tân Sơn Nhất, Long Thành, Cần Thơ, Phú Quốc) và 16 cảng Hàng
không nội địa (Điện Biên Phủ, Nà Sản, Lào Cai, Quảng Ninh, Gia Lâm, Vinh,
Đồng Hới, Phù Cát, Tuy Hoà, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Liên Khương, Rạch Giá,
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Cà Mau, Côn Sơn, Vũng Tàu). Đây là thị trường lớn để Công ty khai thác và
phát triển.
8.

Chính sách đối với người lao động:

8.1.

Số lượng người lao động trong công ty:

Tại thời điểm ngày 30/08/2015, tổng số cán bộ công nhân viên có tên trong
danh sách lao động của Công ty là 855 người. Trong đó cơ cấu như sau:
Bảng 12: Tình hình lao động tại thời điểm 30/08/2015
Tiêu chí

Số lượng (người)

Tỷ trọng (%)

- Nam

561

65,61%

-Nữ

294

34,39%

- Trên đại học

12

1,39%

- Trình độ đại học

215

25,1%

- Trình độ cao đẳng, trung cấp

118

13,72%

- Trình độ khác

510

59,88%

Phân theo giới tính

Phân theo trình độ lao động

Phân theo loại hợp đồng lao động
- Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ

0

- Hợp đồng không thời hạn

730

85.38%

- Hợp đồng thời hạn từ 1-3 năm

80

9,36%

- Hợp đồng thời vụ

45

5,26%

855

100%

Tổng

Nguồn: Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn

8.2.

Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp:

Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả hoạt động của doanh
nghiệp. Do vậy, Công ty luôn đặt vấn đề đào tạo nhân lực và thực hiện chính sách thu
hút và đào tạo lao động giỏi lên vị trí hàng đầu trong hoạch định chiến lược doanh
nghiệp.
−

Chế độ làm việc
Thời gian làm việc:

Đối với nhân viên khối hành chính gián tiếp thì thời gian làm việc là không quá
8h/ngày và 40h/tuần, làm việc từ 7h30 đến 11h30 và 13h đến 16h30.
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Đối với nhân viên khối trực tiếp thì thời gian làm việc là không quá 8h/ngày và
48h/tuần, làm việc theo ca kíp 24/7 (từ thứ hai đến chủ nhật).
−
Nghỉ phép, lễ, Tết: Nhân viên công ty được nghỉ lễ, Tết theo đúng qui định của
nhà nước.
−
Nghỉ ốm, thai sản: Thời gian và chế độ được hưởng theo đúng qui định của nhà
nước.
−
Điều kiện làm việc: Công ty luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên
làm việc, cụ thể, Công ty trang bị đầy đủ trang thiết bị để nhân viên làm việc. Ngoài
ra, nguyên tắc an toàn lao động luôn được tuân thủ nghiêm ngặt.
Chính sách phát triển nguồn nhân lực
−
Là doanh nghiệp trong ngành dịch vụ, Công ty luôn quan tâm tới công tác phát
triển nguồn nhân lực, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên trẻ, năng
động, có năng lực, có chuyên môn cao.
−
Công tác tuyển dụng luôn được Công ty quan tâm và xem là nhiệm vụ trọng
tâm hàng đầu giúp tổ chức có được lực lượng lao động giỏi. Với hệ thống các tiêu chí
và yêu cầu cụ thể cho từng chức danh, Công ty đã thực hiện tốt công tác tuyển dụng
trong các năm qua.
−
Hàng năm, Công ty thường xuyên tổ chức đào tạo, tái đào tạo, bồi dưỡng nâng
cao nghiệp vụ, ngoại ngữ và các kỹ năng mềm cho cán bộ công nhân viên theo nhiều
hình thức đào tạo (đào tạo tại Trung tâm huấn luyện đào tạo của Công ty, đào tạo trong
và ngoài nước).
−
Công ty tập trung cải thiện điều kiện làm việc, chế độ, chính sách, từng bước
tạo dựng văn hóa doanh nghiệp. Đến nay Công ty đã có một đội ngũ cán bộ quản lý
kinh doanh, đội ngũ nhân viên trẻ, lành nghề, có kinh nghiệm, đầy tâm huyết, năng
động và chuyên nghiệp được các khách hàng (hãng Hàng không trong nước và quốc tế
cũng như hành khách đi máy bay) đánh giá cao.
Chính sách lương thưởng, trợ cấp
−
Căn cứ vào doanh thu, năng lực và hiệu quả công việc của nhân viên, Công ty
xem xét và áp dụng các chế độ thưởng vào cuối năm như: thưởng tháng lương 13,
thưởng đối với các cá nhân hoặc phòng ban có thành tích xuất sắc...
8.3.

Mức lương bình quân
Bảng 13: Tiền lương bình quân
Đvt: đồng/người/tháng
Diễn giải

Tiền lương bình quân

Năm 2013
12.975.740

Năm 2014
12.904.850

6 tháng đầu năm
2015
14.930.556

Nguồn: CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn
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Chính sách cổ tức:

−
Công ty thực hiện chi trả cổ tức theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, các
quy định về chi trả cổ tức trong Điều lệ của Công ty và các văn bản pháp lý liên quan.
Kết thúc niên độ tài chính, Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng Phương án phân
phối lợi nhuận và trích lập các quỹ để trình Đại hội đồng cổ đông. Phương án này
được xây dựng trên cơ sở: lợi nhuận sau thuế mà Công ty thu được từ hoạt động kinh
doanh trong năm tài chính vừa qua sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế, các
nghĩa vụ tài chính khác; trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật hiện hành và
Điều lệ của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng xét tới kế hoạch và định hướng kinh
doanh, chiến lược đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm tới để đưa ra mức
cổ tức hợp lý.
−
Do tiền thân là doanh nghiệp nhà nước vừa được cổ phần hóa nên Công ty
trước đây không thực hiện chế độ chi trả cổ tức.
−
Trong những năm tiếp theo, việc chi trả cổ tức được thực hiện căn cứ tình hình
thực tế về hoạt động sản xuất kinh doanh và quyết định của Hội đồng quản trị sau khi
đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
10.

Tình hình hoạt động tài chính:

10.1. Tình hình hoạt động tài chính:
Trích khấu hao tài sản cố định:
−
Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định hữu hình được xác định theo phương pháp đường
thẳng, căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính của tài sản, phù hợp với thời gian khấu
hao tài sản cố định đã được quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày
25/04/2013 của Bộ Tài Chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố
định.
−
Tài sản cố định vô hình được trình bày theo nguyên giá, bao gồm bản quyền
máy tính được khấu hao trong 3 năm và phần mềm máy tính được khấu hao trong 5
năm
Bảng 14: Thời gian khấu hao tài sản cố định
Stt

Loại tài sản

Thời gian khấu hao (năm)

I.

Tài sản cố định hữu hình

1

Nhà cửa, vật kiến trúc

05 – 30

2

Máy móc, thiết bị

03 – 10

3

Phương tiện vận tải

05 – 08

4

Thiết bị

04 – 06

II.

Tài sản cố định vô hình

03 – 05

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC

Trang 23

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN



Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn từ 06/01/2014-31/12/2014 của Công ty TNHH MTV Phục vụ Mặt
đất Sài Gòn và BCTC quý 2/2015 của CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn

Thanh toán các khoản nợ đến hạn:
Hoạt động kinh doanh của SAGS nhìn chung tăng trưởng khá ổn định. Các
khoản nợ đến hạn thanh toán của Công ty chủ yếu phát sinh từ các khoản thanh toán
cho người bán theo thời hạn hợp đồng ký kết. SAGS luôn thanh toán đầy đủ và đúng
hạn các khoản nợ đến hạn. Đến thời điểm hiện tại, Công ty không phát sinh bất kỳ
khoản nợ quá hạn nào.
Các khoản phải nộp theo luật định:
Thuế giá trị gia tăng:
Doanh thu cung cấp dịch vụ cho các chuyến bay quốc tế thuộc đối tượng chịu
thuế giá trị gia tăng với thuế suất 0%; doanh thu cung cấp dịch vụ cho các chuyến bay
quốc nội chịu thuế suất 10%.
Thuế thu nhập doanh nghiệp:
Thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có) thể hiện giá trị của số thuế phải trả hiện
tại và số thuế hoãn lại.
Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được tính dựa trên thu nhập chịu thuế
trong kỳ. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận kế toán được trình bày trên Báo cáo
kết quả hoạt động kinh doanh vì không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính
thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và
ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.
Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty căn cứ vào các quy định
hiện hành về Thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc
xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của
cơ quan thuế có thẩm quyền.
Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.
Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế đến thời điểm 30/06/2015 như sau:
Bảng 15: Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
Đơn vị tính: triệu đồng
Stt

Chỉ tiêu

31/12/2014

30/06/2015

4.493

908

1

Thuế thu nhập doanh nghiệp

2

Thuế thu nhập cá nhân

-

2.459

3

Thuế giá trị gia tăng phải nộp

-

454
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Các loại thuế và phải nộp nhà nước khác
Cộng

34

-

4.527

3.821

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn từ 06/01/2014-31/12/2014 của Công ty TNHH MTV Phục
vụ Mặt đất Sài Gòn và BCTC quý 2/2015 của CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn

Trích lập các Quỹ:
Tại thời điểm 31/12/2014, SAGS đang hoạt động dưới hình thức Công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam.
Việc trích lập quỹ của Công ty được thực hiện theo quy định của nhà nước và Điều lệ
của Công ty TNHH MTV Phục vụ Mặt đất Sài Gòn.
Việc trích lập quỹ của Công ty từ thời điểm 01/01/2015 được thực hiện theo
quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phục vụ
Mặt đất Sài Gòn.
Bảng 16: Tình hình trích lập quỹ
Đơn vị tính: triệu đồng
Stt

Chỉ tiêu

31/12/2014

30/06/2015

1.

Quỹ đầu tư phát triển

22.734

-

2

Quỹ khen thưởng phúc lợi

30.784

21.265

53.518

21.265

Cộng

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn từ 06/01/2014-31/12/2014 của Công ty TNHH MTV Phục
vụ Mặt đất Sài Gòn và BCTC quý 2/2015 của CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn

Tình hình dư nợ vay:
Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và báo cáo tài chính Quý 2/2015
của SAGS, Công ty không phát sinh khoản vay nợ với bất kỳ tổ chức tín dụng nào.
Tình hình công nợ:
Bảng 17: Tình hình nợ phải thu
Đơn vị tính: Triệu đồng
Stt

Chỉ tiêu

31/12/2014

30/06/2015

66.443

75.992

1

Phải thu khách hàng

2

Trả trước cho người bán

446

3.259

3

Các khoản phải thu khác

33.166

43.692
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Dự phòng phải thu khó đòi
Tổng Cộng

-

(26.456)

100.055

96.487

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn từ 06/01/2014-31/12/2014 của Công ty TNHH MTV Phục
vụ Mặt đất Sài Gòn và BCTC quý 2/2015 của CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn

Bảng 18: Tình hình nợ phải trả
Đơn vị tính: triệu đồng
Stt
1

Chỉ tiêu

31/12/2014

30/06/2015

Nợ ngắn hạn

311.924

109.288

1.1 Phải trả người bán

18.428

29.903

91

381

4.527

3.821

1.4 Phải trả người lao động

61.607

42.793

1.5 Chi phí phải trả

14.700

6.942

-

-

212.573

25.448

Nợ dài hạn

-

-

Tổng cộng

311.924

109.288

1.2 Người mua trả tiền trước
1.3 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.6 Phải trả nội bộ
1.7 Phải trả, phải nộp khác
2

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn từ 06/01/2014-31/12/2014 của Công ty TNHH MTV Phục
vụ Mặt đất Sài Gòn và BCTC quý 2/2015 của CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn.

Đầu tư tài chính:
Bảng 19: Các khoản đầu tư tài chính
Đơn vị tính: nghìn đồng
Stt
1

2

Chỉ tiêu

31/12/2014

30/06/2015

Đầu tư tài chính ngắn hạn

14.000.000

-

Chi tiết: Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 3 tháng
đến 12 tháng tại VietinBank Việt Nam

14.000.000

-

-

-

14.000.000

-

Đầu tư tài chính dài hạn
Tổng cộng

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn từ 06/01/2014-31/12/2014 của Công ty TNHH MTV Phục
vụ Mặt đất Sài Gòn và BCTC quý 2/2015 của CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn.
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10.2. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:
Bảng 20: Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản
Stt
1.

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm 2014

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

1.1. Hệ số thanh toán ngắn hạn:
Tài sản lưu động (TSLĐ) / Nợ ngắn hạn
1.2. Hệ số thanh toán nhanh:
(TSLĐ - Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn

Lần

1,12

Lần

1,09

2.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

2.1

Hệ số nợ / tổng tài sản

%

68,94%

2.2

Hệ số nợ / vốn chủ sở hữu

%

222%

3

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

3.1

Vòng quay hàng tồn kho :

Lần

39,76

Lần

1,63

Gía vốn hàng bán / Hàng tồn kho BQ
3.2

Doanh thu thuần / Tổng tài sản BQ

4

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

4.1

Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần

%

16,03%

4.2

Hệ số lợi nhuận sau thuế /VCSH

%

53,93%

4.3

Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng TS BQ

%

26,07%

4.4

Hệ số lợi nhuận từ HĐKD / Doanh thu thuần

%

20,74%

4.5

Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)

đ/cp

-

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn từ 06/01/2014-31/12/2014 của Công ty TNHH MTV Phục
vụ Mặt đất Sài Gòn

11.

Danh mục những tài sản có giá trị :

11.1. Tài sản cố định có giá trị của Công ty tại ngày 31/12/2014
Bảng 21: Số dư tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 31/12/2014
Đơn vị tính: Đồng
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Nguyên giá

Giá trị còn lại

1. Tài sản cố định hữu hình

187.561.254.282

88.974.386.292

- Phương tiện vận tải

171.810.712.682

82.613.153.910

- Máy móc thiết bị

11.875.878.066

4.630.123.792

- Dụng cụ quản lý

3.874.663.534

1.731.108.590

2. Tài sản cố định vô hình

774.068.000

8.175.832

- Bản quyền, bằng sáng chế

514.288.000

8.175.832

- Phần mềm vi tính

259.780.000

-

14.408.701.264

14.408.701.264

3. Chi phí xây dựng dở dang

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn từ 06/01/2014-31/12/2014 của Công ty TNHH MTV Phục
vụ Mặt đất Sài Gòn

Bảng 22: Số dư tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 30/06/2015
Đơn vị tính: triệu đồng
Stt
1

Chỉ tiêu

Nguyên giá

Tài sản cố định hữu hình

Giá trị còn lại

212.793.119.725

103.503.194.601

18.357.425.443

18.174.354.132

176.063.422.682

77.418.294.587

7.868.342.623

4.376.696.365

10.503.928.977

3.533.849.517

774.068.000

8.175.832

2.1 Bản quyền, bằng sáng chế

514.288.000

8.175.832

2.2 Phần mềm

259.780.000

-

-

-

1.1 Nhà cửa, vật kiến trúc
1.2 Phương tiện vận tải
1.3 Máy móc thiết bị
1.4 Công cụ dụng vụ quản lý
2

3

Tài sản cố định vô hình

Chi phí xây dựng dở dang

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn từ 06/01/2014-31/12/2014 của Công ty TNHH MTV Phục
vụ Mặt đất Sài Gòn

11.2. Tình hình đất đai đang sử dụng
Bảng 23: Tình hình sử dụng Bất động sản
Tên tài sản

Mục đích
sử dụng

Văn phòng tại
Văn
Cảng
Hàng
phòng
không Tân Sơn
Công ty
Nhất

Diện tích

1.685,01 m2

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC
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Tổng diện tích: 5.434,13 m2; trong
Xưởng sửa chữa Phục vụ đó: Diện tích xây dựng là: 2.345,6
và phục vụ trên công tác m2, diện tích đất giao thông và sân Thuê hàng năm
sửa chữa
tàu
bãi: 2.035,6 m2 , diện tích cây
xanh: 1.052,93 m2
Nguồn: CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn
12.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo:

12.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh
Bảng 24: Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2015 – năm 2016
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm 2016

Năm 2015
Stt

Các chỉ tiêu

Giá trị

% tăng
/giảm so
với 2014

Giá trị

% tăng/
giảm so
với 2015

1

Vốn điều lệ

140.500

-

140.500

-

2

Doanh thu thuần

500.000

5,74%

490.000

(2,00)%

3

Lợi nhuận sau thuế

66.300

(12,51)%

45.000

(32,13)%

4

Lợi nhuận sau thuế / Doanh
thu thuần

13,26%

-

9,18%

-

5

Lợi nhuận sau thuế / Vốn
điều lệ

47,19%

-

32,03%

-

6

Tỷ lệ trả cổ tức (%)

15%

-

12,5%

-

Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập SAGS và Phương án cổ phần hóa đã được
phê duyệt của SAGS

Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của SAGS được lấy theo kế hoạch sản xuất
kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông
thành lập Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn. Kế hoạch kinh doanh năm
2016, được lấy theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt của SAGS
(Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn chưa lập kế hoạch sản xuất kinh
doanh cho năm 2016).
12.2. Nêu căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên.
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:
Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương án kinh doanh
của Công ty trong năm 2015.
Căn cứ vào tình hình thực tế quá trình chuyển đổi sau cổ phần hóa, cụ thể:
SAGS chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ 01/01/2015. Từ
loại hình doanh nghiệp nhà nước chuyển sang công ty cổ phần, Công ty phải
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thực hiện nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự; về công tác quản lý, công
tác điều hành; công tác quản lý tài chính... nhằm phù hợp với loại hình hoạt
động công ty cổ phần. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân sự và quản lý cũng cần thời
gian để thích nghi với mô hình hoạt động mới.
Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài
Gòn đã xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 trên cơ sở thận
trọng, có tính khả thi và tạo cơ sở tiền đề cho kế hoạch kinh doanh những năm
tiếp theo.
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:
Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn chỉ lập kế hoạch kinh doanh cho năm
2015. Dựa vào hiệu quả thực tế hoạt động trong năm 2015, Công ty mới lập kế
hoạch cho năm tiếp theo. Vì vậy, kế hoạch kinh doanh năm 2016 trên đây được
ghi nhận theo số liệu phương án cổ phần hóa của SAGS đã được phê duyệt theo
Quyết định số 4127/QĐ-BGTVT ngày 10/06/2014 của Bộ Giao thông vận tải
về việc phê duyệt phương án và chuyển công ty TNHH MTV Phục vụ Mặt đất
Sài Gòn thuộc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam thảnh Công ty cổ
phần. Kế hoạch này sẽ được điều chỉnh căn cứ theo tình hình thực hiện hiệu quả
kinh doanh năm 2015 và đánh giá thị trường năm 2016.
13.

Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký
đăng ký giao dịch:
Không có

14.

Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.

14.1. Định hướng phát triển:
−

Duy trì và không ngừng phát triển thị phần của Công ty tại Cảng Hàng không
Quốc Tế Tân Sơn Nhất và từng bước phát triển hoạt động khai thác thương mại
đến các Cảng Hàng không Sân Bay Khác trên toàn lãnh thổ Việt Nam; đặc biệt
chú trọng phát triển tại các cảng Hàng không có khai thác các chuyến bay quốc
tế.

−

Tập trung nghiên cứu phát triển các dịch vụ mặt đất trong ngành Hàng không cả
về chiều rộng và chiều sâu phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành; Ưu
tiên phát triển các dịch vụ nằm trong chuỗi cung ứng dịch vụ mặt đất tiêu chuẩn
của Hiệp hội không tải quốc tế (IATA) mà hiện nay công ty chưa cung ứng và
các dịch vụ liên quan khác mang hàm lượng chất xám và công nghệ cao (dịch
vụ đào tạo công nghệ thông tin, bảo dưỡng trang thiết bị chuyên ngành).

−

Khai thác mọi tiềm năng, lợi thế, tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đạt
hiệu quả cao; bảo toàn và phát triển vốn. Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt
động SXKD của Công ty.
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−

Nâng cao năng lực tài chính, năng lực điều hành, trình độ khoa học công nghệ
và dịch vụ, đội ngũ cán bộ nhân viên lành nghề hướng đến sự phát triển bền
vững.

−

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, đón đầu công nghệ mới trong ngành
nhằm phát triển toàn diện các mảng dịch vụ, kiện toàn năng lực công ty, tạo ra
các dịch vụ có tính cạnh tranh cao, tăng cường chất lượng dịch vụ tạo ra giá trị
gia tăng cao.

−

Liên kết với cổ đông chiến lược, đối tác chiến lược có tiềm lực về vốn, chuyên
môn kỹ thuật, năng lực quản trị, sản phẩm và thị trường. Đồng thời liên kết nội
khối, tạo nhiều cơ hội, tạo nguồn lực tổng hợp để có lợi thế cạnh tranh hơn,
hiệu quả hơn.

14.2. Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh:
Căn cứ theo phương án cổ phần hóa SAGS, kế hoạch sản xuất kinh doanh của
Công ty sau cổ phần hóa sẽ tập trung vào các mảng sau:
−

−

Đầu tư khu Xưởng Sản Xuất và phục vụ trên tàu bay làm cơ sở vững mạnh cho
hoạt động cung cấp dịch vụ tại sân đỗ, tăng cường năng lực bảo dưỡng, sửa
chữa trang thiết bị.
Tập trung đầu tư trang thiết bị chuyên ngành phục vụ mặt đất để có thể thay dần
các trang thiết bị hiện đang thuê sử dụng và các thiết bị cũ.

−

Phát triển sản xuất kinh doanh tập trung tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn
Nhất thông qua công tác chăm sóc, giữ vững khách hàng hiện hữu và tăng
cường tìm kiếm khách hàng mới (01 đến 02 hãng Hàng không / năm).

−

Chú trọng các mảng dịch vụ mới trong chuỗi dịch vụ mặt đất như: huấn luyện
đào tạo, công nghệ thông tin Hàng không, sửa chữa trang thiết bị chuyên ngành.

−

Tăng cường công tác nghiên cứu phát triển dịch vụ mới, phát triển khoa học
công nghệ chuyên ngành Hàng không.

14.3. Kế hoạch đầu tư:
Bảng 25: Kế hoạch đầu tư giai đoạn năm 2015 – năm 2016
Đơn vị tính: đồng
Stt

Nội dung

Số
lượng

Đơn giá

Thành tiền

I.

Năm 2015

1.

Xe kéo đẩy MB loại lớn (430)

2

10.500.000.000

21.000.000.000

2.

Xe nâng 7 tấn

2

6.300.000.000

12.000.000.000

3.

Xe nước sạch

1

2.200.000.000

2.200.000.000

35.800.000.000
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II.

Năm 2016

1.

Xe đầu kéo hàng hóa hành lý

3

1.200.000.000

3.600.000.000

2.

Xe nâng người tàn tật

1

4.000.000.000

4.000.000.000

3.

Xe băng chuyền tự hành

3

1.600.000.000

4.800.000.000

4.

Xe buýt Xinfa

1

6.400.000.000

6.400.000.000

5.

Xe cấp khí khởi động máy bay

1

6.500.000.000

6.500.000.000

25.300.000.000

Nguồn: Phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt của SAGS
15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty:
Không có

III.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng:
1.

Hội đồng quản trị:
Bảng 26: Danh sách Hội đồng quản trị

STT
I.

Họ tên

Chức vụ

Ghi chú

Hội đồng quản trị

1

Ông Nguyễn Đình Hùng

Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên hội đồng
Tổng giám đốc
quản trị điều hành

2

Ông Lưu Quang Lãm

Phó chủ tịch HĐQT

Thành viên hội đồng
quản trị không điều
hành

3

Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên

Thành viên HĐQT

Thành viên hội đồng
quản trị không điều
hành

4

Bà Lê Thị Diệu Thúy

Thành viên HĐQT

Thành viên hội đồng
quản trị không điều
hành

5

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Thành viên HĐQT

Thành viên hội đồng
quản trị không điều
hành
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NGUYỄN ĐÌNH HÙNG – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
−

Giới tính:

−

Ngày tháng năm sinh: 09/03/1961

−

Nơi sinh:

−

Số CMND: 022075555, ngày cấp 13/06/2013, tại Thành phố Hồ Chí Minh

−

Quốc tịch:

Việt Nam

−

Dân tộc:

Kinh

−

Quê quán:

Thừa Thiên Huế

−

Địa chỉ thường trú: 179/34 Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.
HCM

−

Địa chỉ hiện tại: 179/34 Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

−

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (84-8).38485383

−

Trình độ văn hóa: 12/12

−

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

−

Quá trình công tác:

Nam
Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian

−

Quá trình công tác

Từ 10/1979 đến 12/1989:

Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.

Từ 01/1990 đến 05/1994:

Đội phó đội Thương vụ sân bay Tân Sơn Nhất.

Từ 06/1994 đến 12/1999:

Đội trưởng đội Phục vụ Hành khách Xí nghiệp
Thương mại Mặt đất Tân Sơn Nhất.

Từ 01/2000 đến 12/2000:

Trưởng Trung tâm Xí nghiệp Thương mại Mặt đất
Tân Sơn Nhất.

Từ 01/2001 đến 01/2005:

Phó Giám đốc Xí nghiệp Thương mại Mặt đất Tân
Sơn Nhất.

Từ 01/2005 đến 11/2013:

Giám đốc kiêm Bí thư chi bộ Công ty Phục vụ Mặt
đất Sài Gòn (SAGS).

Từ 11/2013 đến 12/2014:

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV
Phục vụ Mặt đất Sài Gòn, Bí thư Đảng ủy Công ty.

Từ 01/2015 đến nay:

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ
phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn, Bí thư Đảng ủy
Công ty.

Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ
phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn
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−

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

−

Số cổ phần nắm giữ: 4.434.016 cổ phần, chiếm 31,56% vốn điều lệ.
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 6.400 cổ phần, chiếm 0,045% vốn điều lệ.
+ Đại diện sở hữu cho Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam:
4.427.616 cổ phần, chiếm 31,51% vốn điều lệ.

−

Các cam kết nắm giữ: Không

−

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch:
1. Mối quan hệ: Con ruột
Tên cá nhân: Nguyễn Thị Thanh Vy
Nắm giữ: 3.000 CP, chiếm 0,021% vốn điều lệ.
2. Mối quan hệ: Tổ chức cử người đại diện vốn
Tên tổ chức: Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam
Nắm giữ: 7.799.808 CP, chiếm 55,51% vốn điều lệ.

−

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

−

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

−

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
LƯU QUANG LÃM - Phó chủ tịch HĐQT

−

Giới tính:

−

Ngày tháng năm sinh: 23/04/1959

−

Nơi sinh:

−

Số CMND: 025168368 cấp ngày 07/09/2014 tại CA Tp.HCM

−

Quốc tịch:

−

−

Dân tộc:
Kinh
Địa chỉ thường trú: Xã An Thịnh - Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc NinhĐịa chỉ
hiện tại: 188 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đakao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0432002229

−

Trình độ văn hóa: 10/10

−

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

−

Quá trình công tác:

-

Nam
Bắc Ninh
Việt Nam

Thời gian

Quá trình công tác

Từ 01/1981 đến 12/1987:

Phòng Vật tư – CNV Quốc phòng – Quân chủng
Không quân.

Từ 01/1988 đến 06/2003:

Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Thiết bị Phụ
tùng TP.Hồ Chí Minh
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Từ 07/2003 đến 12/2003:

Trưởng phòng dự án Chi nhánh Tổng Công ty
Sông Đà tại TP Hồ Chí Minh.

Từ 01/2004 đến 01/2007:

Trưởng phòng dự án Chi nhánh Tổng Công ty
Sông Đà tại TP Hồ Chí Minh

Từ 02/2007 đến 05/2007:

Phó giám đốc Công ty Tài Chính Dầu khí, Chi
nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Từ 06/2007 đến 12/2007:

Giám đốc Công ty Tài Chính Dầu khí, Chi nhánh
Thành phố Hồ Chí Minh

Từ 01/2008 đến 08/2008:

Giám đốc Tổng Công ty Tài Chính CP Dầu khí VN
- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Từ 09/2008 đến 12/2008:

Trưởng Ban rà soát hoạt động đầu tư & tín dụng
Tổng Công ty Tài Chính CP Dầu khí Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Từ 03/2010 đến nay:

Chủ Tịch HĐQT Công ty CP Truyền Thông Bóng
Đá Việt Nam.
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Khai thác
Cảng.
Chủ tịch HĐQT Công ty CP BOT 38.

Từ tháng 01/2015 đến Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần
nay:
Phục vụ Mặt đất Sài Gòn.
−

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Phục vụ Mặt đất Sài Gòn
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư
Khai thác Cảng.
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Truyền Thông Bóng Đá Việt Nam
Chủ tịch HĐQT Công ty CP BOT 38

−

Số cổ phần nắm giữ: 1.826.604 cổ phần, chiếm 13% vốn điều lệ
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu cho Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Cảng:
1.826.604 cổ phần, chiếm 13% vốn điều lệ

−

Các cam kết nắm giữ: Không

−

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch:
Mối quan hệ: Tổ chức cử người đại diện vốn
Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Khai Thác Cảng
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−

Nắm giữ: 1.826.604 CP, chiếm 13% vốn điều lệ

−

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

−

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

−

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
NGUYỄN THỊ ĐỖ QUYÊN - Thành viên HĐQT

−

Giới tính:

−

Ngày tháng năm sinh: 15/10/1970

−

Nơi sinh:

−

Số CMND: 023500853, ngày cấp 06/02/2012, nơi cấp: CA. Hồ Chí Minh

−

Quốc tịch:

Việt Nam

−

Dân tộc:

Kinh

−

Quê quán:

Xã Hòa Phú, Huyện Vàm Cỏ, Tỉnh Long An

−

−

Địa chỉ thường trú: RR14 Hồng Lĩnh, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10,
TP.HCM
Địa chỉ hiện tại: RR14 Hồng Lĩnh, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10,
TP.HCM
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (84-8).38485383

−

Trình độ văn hóa: 12/12

−

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

−

Quá trình công tác:

Nữ
Xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Thời gian

Quá trình công tác

Tháng 01/1995 – Tháng Chuyên viên giám định phòng KTGĐ 4, Chi nhánh
10/2001
Giám định Hàng hóa Xuất nhập khẩu TP.HCM
(Vina Control HCM)
Tháng 11/2001 - Tháng Đi học tại Newzealand
07/2003
Tháng 8/2003 – tháng Chuyên viên phòng Kế hoạch, Cụm Cảng Hàng
3/2005:
không Miền Nam.
Tháng 3/2005 – tháng Chuyên viên phòng tổ chức hành chánh, đào tạo và
8/2005:
quản lý chất lượng – Công ty Phục vụ Mặt đất Sài
Gòn.
Tháng 8/2005 – tháng Trưởng phòng tổ chức hành chánh, đào tạo và quản
5/2008:
lý chất lượng – Công ty Phục vụ Mặt đất Sài Gòn.
Tháng 5/2008 – tháng Phó Giám đốc Công ty Phục vụ Mặt đất Sài Gòn
04/2012:
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Tháng 04/2012 – hiện Phó trưởng Ban Tổ chức cán bộ - Lao động tiền
nay:
lương Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam,
Phó Bí thư Chi bộ Tổ chức cán bộ - Lao động tiền
lương
Từ tháng 01/2015 đến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
nay:
Phục vụ Mặt đất Sài Gòn
−

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Phục vụ Mặt đất Sài Gòn

−

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó trưởng Ban Tổ chức cán bộ
- Lao động tiền lương Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam.

−

Số cổ phần nắm giữ: 1.686.096 cổ phần, chiếm 12 % vốn điều lệ.
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu cho Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam:
1.686.096 cổ phần, chiếm 12 % vốn điều lệ

−

Các cam kết nắm giữ: Không

−

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch:
Mối quan hệ: Tổ chức cử người đại diện vốn
Tên tổ chức: Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam
Nắm giữ: 7.799.808 CP chiếm 55,51% vốn điều lệ

−

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

−

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

−

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
LÊ THỊ DIỆU THÚY – Thành viên HĐQT

−

Giới tính: Nữ

−

Ngày tháng năm sinh: 17/03/1978

−

Nơi sinh: TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

−

Số CMND: 024597399, ngày cấp 18/07/2006, nơi cấp: CA.Hồ Chí Minh

−

Quốc tịch: Việt Nam

−

Dân tộc: Kinh

−

Quê quán: Kiên Giang

−
−

Địa chỉ thường trú: 171 Hai Bà Trưng, phường 6, Quận 3, TPHCM.
Địa chỉ hiện tại: 171 Hai Bà Trưng, phường 6, Quận 3, TPHCM.
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (84-8).38485383

−

Trình độ văn hóa: 12/12

−

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
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Quá trình công tác:
Thời gian

Quá trình công tác

Từ tháng 01/2003 đến Chuyên viên phòng Kế hoạch, Cụm Cảng Hàng
tháng 10/2007:
không miền Nam.
Từ tháng 10/2007 đến Phó phòng khai thác ga Quốc tế Tân Sơn Nhất,
tháng 08/2008:
Công ty Khai thác ga Tân Sơn Nhất – Tổng công
ty Cảng Hàng không miền Nam.
Từ tháng 08/2008 đến Phó trưởng Ban Quản lý cơ sở hạ tầng, Tổng Công
tháng 04/2012:
Ty Cảng Hàng không Miền Nam.
Từ tháng 04/2012 đến Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn
tháng 06/2014:
Nhất, kiêm Trưởng phòng tổ chức cán bộ, lao động
và tiền lương – Chi nhánh cấp 1 của Tổng công ty
Cảng Hàng không Việt Nam.
Từ 06/2014 đến 03/2015:

Trưởng ban Kế hoạch - Tổng Công ty Cảng Hàng
không Việt Nam.

Từ 04/2015- nay:

Thành viên Hội đồng thành viên chuyên trách
Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam.

Từ tháng 01/2015 đến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
nay:
Phục vụ Mặt đất Sài Gòn
−

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Phục vụ Mặt đất Sài Gòn

−

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên Hội đồng thành
viên chuyên trách Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam.

−

Số cổ phần nắm giữ: 1.686.096 cổ phần, chiếm 12 % vốn điều lệ
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu cho Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam:
1.686.096 cổ phần, chiếm 12% vốn điều lệ

−

Các cam kết nắm giữ: Không

−

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch:
Mối quan hệ: Tổ chức cử người đại diện vốn
Tên tổ chức: Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam
Nắm giữ: 7.799.808 CP chiếm 55,51% vốn điều lệ

−

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

−

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

−

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
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NGUYỄN THANH TÙNG - Thành viên HĐQT
−

Giới tính: Nam

−

Ngày tháng năm sinh: 07/07/1979

−

Nơi sinh: Hà Nội

−

Số CMND: 011933696, cấp ngày 29/03/2011 tại CA Tp.Hà Nội

−

Quốc tịch: Việt Nam

−

Dân tộc: Kinh

−

−

Địa chỉ thường trú: D2B Ủy ban Khoa học Kỹ thuật nhà nước, Phường Kim
Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Địa chỉ hiện tại: 16 - 01 T5 Riviera Point, Huỳnh Tấn Phát, Phường Tấn Phát,
Quận Tân Phú, Q7, TP.HCM
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 8 38242897

−

Trình độ văn hóa: 12/12

−

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế tài chính

−

Quá trình công tác:

-

Thời gian

Quá trình công tác

Từ tháng 04/2001- tháng Phó phòng nguồn vốn/Phụ trách phòng tín dụng
06/2006:
doanh nghiệp Ngân hàng liên doanh VinaSiam.
Từ tháng 09/2006- tháng Chuyên viên phân tích đầu tư cổ phiếu, Công ty
06/2007:
Quản lý quỹ Bảo Việt
Từ tháng 06/2007- tháng Trưởng phòng phân tích đầu tư Công ty TNHH
05/2010:
Quản lý quỹ SSI
Từ tháng 06/2010- tháng Giám đốc Đầu tư/ Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI
05/2011:
Từ tháng 06/2011 đến Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý quỹ
nay:
SSI
Từ tháng 01/2012 đến Ủy viên HĐQT, CTCP Viglacera Hạ Long
nay
Từ tháng 01/2013 đến Ủy viên HĐQT, CTCP Khử Trùng Việt Nam
nay
Từ tháng 01/2015 đến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
nay:
Phục vụ Mặt đất Sài Gòn.
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−

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Phục vụ Mặt đất Sài Gòn.

−

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
Ủy viên HĐQT, CTCP Viglacera Hạ Long.
Ủy viên HĐQT, CTCP Khử Trùng Việt Nam.
Phó Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

−

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
−

Các cam kết nắm giữ: Không

−

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch:
Mối quan hệ: Phó Tổng Giám đốc
Tên tổ chức: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
Nắm giữ: 2.451.092 CP chiếm 17,44% vốn điều lệ

−

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

−

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

−

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

2.

Ban Kiểm soát:
Bảng 27: Danh sách Ban kiểm soát

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Bà Trần Thị Thùy Trang

Trưởng Ban Kiểm soát

2

Bà Trần Dương Ngọc Thảo

Thành viên

3

Bà Phạm Phương Linh

Thành viên

TRẦN THỊ THÙY TRANG - Trưởng Ban Kiểm soát
−

Giới tính: Nữ

−

Ngày tháng năm sinh: 10/07/1970

−

Nơi sinh: Tp.Hồ Chí Minh

−

Số CMND: 022495662

−

Quốc tịch: Việt Nam

−

Dân tộc: Kinh

−

Quê quán: Hà Nam

−

Địa chỉ thường trú: 362/47 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, Quận 3, Tp. HCM
Địa chỉ hiện tại: 362/47 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, Quận 3, Tp. HCM

ngày cấp: 20/2/2013, nơi cấp: CA.Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC

Trang 40

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN



−

Số điện thoại liên lạc cơ quan: (84-8).38485383

−

Trình độ văn hóa: 12/12

−

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kế Toán

−

Quá trình công tác:
Thời gian

Quá trình công tác

Từ tháng 7/1993- tháng Kế toán, Công ty Liên doanh ASC- Charwie
3/1994:
Từ tháng 3/1994- tháng Kế toán, Xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn
8/2008:
Nhất
Từ tháng 9/2008 đến nay: Kế toán - Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt
Nam.
Từ tháng 01/2015 đến Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phục vụ
nay:
Mặt đất Sài Gòn
−

Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phục vụ
Mặt đất Sài Gòn

−

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Kế toán Tổng Công ty Cảng
Hàng không Việt Nam.

−

Số cổ phần nắm giữ: 0 CP chiếm 0% vốn điều lệ

−

Các cam kết nắm giữ: Không

−

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch:
Mối quan hệ: Kế toán Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam
Tên tổ chức: Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam
Nắm giữ: 7.799.808 CP chiếm 55,51% vốn điều lệ

−

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

−

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

−

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có
PHẠM PHƯƠNG LINH - Thành viên Ban Kiểm soát

−

Giới tính: Nữ

−

Ngày tháng năm sinh: 30/08/1983

−

Nơi sinh: Hà Nội

−

Số CMND: 012363871, ngày cấp: 21/2/2001 tại CA.TP.Hà Nội

−

Quốc tịch: Việt Nam

−

Dân tộc: Kinh

−

Quê quán: Hà Nội
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−

Địa chỉ thường trú: Phòng 74, C5, KTT Kim Liên, phường Kim Liên, quận
Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ hiện tại: phòng 14.12 lô M2 Chung cư Tôn Thất Thuyết, Phường 1,
Quận 4, TP.HCM
Số điện thoại liên lạc cơ quan: 08 38242897

−

Trình độ văn hóa: 12/12

−

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

−

Quá trình công tác:
Thời gian

Quá trình công tác

Từ tháng 09/2005- tháng Trợ lý ban giám đốc, Quản lý bán hàng Coca-Cola
03/2007:
Việt Nam
Từ tháng 10/2008- tháng Chuyên viên phân tích, phòng Phân tích và tư vấn
03/2011:
đầu tư Công Ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
Từ tháng 10/2013- đến Chuyên viên đầu tư Công ty TNHH Quản lý quỹ
nay:
SSI
Từ tháng 01/2015 đến Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phục
nay
vụ Mặt đất Sài Gòn
−

Chức vụ công tác hiện nay:Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phục
vụ Mặt đất Sài Gòn

−

Chức vụ tại tổ chức khác: Chuyên viên đầu tư, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI
(SSIAM)

−

Số cổ phần nắm giữ: 0 CP chiếm 0% vốn điều lệ

−

Các cam kết nắm giữ: Không

−

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch:
Mối quan hệ: Chuyên viên đầu tư, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM)
Tên tổ chức: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
Nắm giữ: 2.451.092 CP chiếm 17,44% vốn điều lệ

−

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

−

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

−

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
TRẦN DƯƠNG NGỌC THẢO - Thành viên Ban Kiểm soát

−

Giới tính: Nữ

−

Ngày tháng năm sinh: 01/09/1976

−

Nơi sinh: Tp.Hồ Chí Minh

−

Số CMND: 022977029, ngày cấp: 15/2/2005 tại CA TP.HCM
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−

Quốc tịch: Việt Nam

−

Dân tộc: Kinh

−

Địa chỉ thường trú: 29A/16 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận
1, Tp.HCM

−

Địa chỉ hiện tại: 29A/16 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1,
Tp.HCM

−

Số điện thoại liên lạc cơ quan: 08 35471866

−

Trình độ văn hóa: 12/12

−

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân ngoại ngữ, Thạc
sỹ quản trị Kinh Doanh- Thạc Sỹ tài chính

−

Quá trình công tác:
Thời gian

Quá trình công tác

Từ 03/2000 đến tháng Nhân viên hành chính, Công ty TOWA, Industry
05/2002:
(Nhật Bản)
Từ tháng 06/2002- tháng Quản lý nhân sự, Công ty liên doanh Sony Việt
09/2002:
Nam
Từ tháng 05/2006- tháng Trưởng phòng nghiệp vụ- Giám Đốc Tư vấn tài
02/2007:
chính doanh nghiệp và phân tích tài chính, Công ty
cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HSC)
Từ tháng 03/2007- tháng Giám đốc chi nhánh Hồ chí minh, Công ty CP
03/2008:
Chứng khoán Tân Việt- chi nhánh TP.HCM
(TVSI)
Từ tháng 04/2008- tháng Tổng Giám Đốc, CTCP Chứng khoán Gia Quyền
01/2011:
(EPS)
Từ tháng 02/2011- tháng Phó Tổng Giám Đốc, CT CP Chứng khoán Phú
04/2012:
Gia
Từ tháng
04/2013

05/2012

– Trưởng phòng kiểm soát nội bộ, CT CP Hàng
không Vietjet

Từ tháng 05/2013- tháng Tổng Giám đốc, CT Quản lý quỹ đầu tư Chứng
11/2014:
khoán Liên Minh Việt Nam
Từ tháng 07/2013 – Hiện Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Hàng không
nay:
Vietjet
Từ tháng 01/2015 đến Thanh viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phục
nay
vụ Mặt đất Sài Gòn
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−

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phục
vụ Mặt đất Sài Gòn.

−

Chức vụ tại tổ chức khác: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Hàng không
Vietjet.

−

Số cổ phần nắm giữ: 0 Cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ

−

Các cam kết nắm giữ: Không

−

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch:
Mối quan hệ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Hàng không Vietjet
Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet
Nắm giữ: 562.032 CP chiếm 4% vốn điều lệ

−

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

−

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

−

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

3.

Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng
Bảng 27: Danh sách Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Stt

Chức vụ

Ghi chú

Ông Nguyễn Đình Hùng

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc

(đã đề cập ở phần
Hội đồng quản trị)

2

Ông Nguyễn Văn Mỹ

Phó Tổng giám đốc

3

Bà Lê Thị Hoàng Oanh

Phó Tổng giám đốc

4

Ông Hứa Kiến Trung

Phó Tổng giám đốc

5

Ông Phùng Danh Nguyên

Kế toán trưởng

1

Họ và tên

NGUYỄN VĂN MỸ- Phó Tổng Giám đốc
−

Giới tính: Nam

−

Ngày tháng năm sinh: 17/02/1963

−

Nơi sinh: Đà Lạt

−

Số CMND: 023452628
Minh

−

Quốc tịch: Việt Nam

−

Dân tộc: Kinh

−

Quê quán: Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An

−

Địa chỉ thường trú: 65 đường 05, phường Phước Bình, Quận 9, TP.Hồ Chí
Minh

−

Địa chỉ hiện tại: 65 đường 05, phường Phước Bình, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

, ngày cấp: 12/01/2011, nơi cấp: Thành phố Hồ Chí
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−

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (84-8).38485383

−

Trình độ văn hóa: 12/12

−

Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Quản trị kinh doanh

−

Quá trình công tác:
Thời gian

Quá trình công tác

Từ tháng 10/1993 đến Nhân viên Xí nghiệp Thương mại Mặt đất Tân Sơn
tháng 12/1996:
Nhất.
Từ tháng 01/1997 đến Đội trưởng – Chuyên viên Xí nghiệp Thương mại
tháng 04/2005:
Mặt đất Tân Sơn Nhất.
Từ tháng 05/2005 đến Trưởng phòng Phục vụ kỹ thuật sân đỗ, Công ty
tháng 10/2008:
Phục vụ Mặt đất Sài Gòn.
Từ tháng 11/2008 đến Phó Giám đốc Công ty Phục vụ Mặt đất Sài Gòn.
tháng 12/2014:
Từ tháng 01/2015 đến Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt
nay:
đất Sài Gòn
−

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt
đất Sài Gòn

−

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

−

Số cổ phần nắm giữ: 8.000 cổ phần, chiếm 0,057 % vốn điều lệ
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 8.000 cổ phần, chiếm 0,057 % vốn điều lệ

−

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ: Không

−

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không

−

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

−

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

−

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
HỨA KIẾN TRUNG - Phó Tổng Giám đốc

−

Giới tính: Nam

−

Ngày tháng năm sinh: 22/01/1979

−

Nơi sinh: TP. HCM

−

Số CMND: 023316698, ngày cấp: 14/6/1996, nơi cấp: Thành phố Hồ Chí Minh

−

Quốc tịch: Việt Nam

−

Dân tộc: Việt gốc Hoa

−

Quê quán: Phúc Kiến, Trung Quốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC

Trang 45

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN

−



Địa chỉ thường trú: TK 40/28 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Q1, TP. Hồ
Chí Minh

− Địa chỉ hiện tại: TK 40/28 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Q1, TP. Hồ Chí
Minh
−
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (84-8).38485383
−

Trình độ văn hóa: 12/12

−

Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Quản trị kinh doanh

−

Quá trình công tác:
Thời gian

Quá trình công tác

Từ tháng 04/2001 đến Nhân viên Xí nghiệp Thương mại Mặt đất Tân Sơn
tháng 12/2004:
Nhất.
Từ tháng 02/2005 đến Nhân viên Công ty Phục vụ mặt đất Sài Gòn.
tháng 08/2006:
Từ tháng 09/2006 đến Phó phòng, Phòng Kế hoạch - Công ty Phục vụ
tháng 10/2008:
mặt đất Sài Gòn.
Từ tháng 11/2008 đến Trưởng phòng, Phòng Nghiên cứu phát triển &
tháng 12/2014:
Quản lý chất lượng, Công ty Phục vụ Mặt đất Sài
Gòn.
Từ tháng 01/2015 đến Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt
nay:
đất Sài Gòn.
−

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc, CTCP Phục vụ Mặt đất Sài
Gòn

−

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

−

Số cổ phần nắm giữ: 7.300 cổ phần, chiếm 0,052 % vốn điều lệ
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 7.300 cổ phần, chiếm 0,052 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

−

Các cam kết nắm giữ: Không

−

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không

−

Các khoản nợ đối với Công ty:

−

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

−

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Không

LÊ THỊ HOÀNG OANH - Phó Tổng Giám Đốc
−

Giới tính: Nữ

−

Ngày tháng năm sinh: 02/02/1976
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−

Nơi sinh: Đà Lạt

−
−

Số CMND: 024940623, ngày cấp: 17/04/2008, nơi cấp: Thành phố Hồ Chí
Minh
Quốc tịch: Việt Nam

−

Dân tộc: Kinh

−

Quê quán: Hà Tĩnh

−

Địa chỉ thường trú: 406/57 Cộng Hoà, phường 13, Q Tân Bình, TP. Hồ Chí
Minh

− Địa chỉ hiện tại: 499/32 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TPHCM
−
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (84-8).38485383
−

Trình độ văn hóa: 12/12

−

Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Quản trị kinh doanh

−

Quá trình công tác:
Thời gian

Quá trình công tác

Từ 07/1998 đến 09/2004

Nhân viên Xí nghiệp Thương mại Mặt đất Tân Sơn
Nhất.

Từ 10/2004 đến 03/2005:

Kíp trưởng Xí nghiệp Thương mại Mặt đất Tân
Sơn Nhất.

Từ tháng 04/2005 đến Tổ trưởng tổ Đào tạo huấn luyện, Công ty Phục vụ
tháng 10/2008:
Mặt đất Sài Gòn.
Từ tháng 11/2008 đến Trưởng Trung tâm đào tạo huấn luyện, Công ty
tháng 12/2014:
Phục vụ Mặt đất Sài Gòn.
Từ tháng 01/2015 đến Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt
nay:
đất Sài Gòn
−
−

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt
đất Sài Gòn
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

−

Số cổ phần nắm giữ: 9.500 cổ phần, chiếm 0,067 % vốn điều lệ
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 9.500 cổ phần, chiếm 0,067 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

−

Các cam kết nắm giữ: Không

−

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:
Mối quan hệ: em ruột
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Tên cá nhân: Lê Minh Hưng; số cổ phần nắm giữ: 2.700 CP, chiếm 0,019% vốn
điều lệ
−

Các khoản nợ đối với Công ty:

−

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

−

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Không

PHÙNG DANH NGUYÊN - Kế toán trưởng
−

Giới tính: Nam

−

Ngày tháng năm sinh: 13/07/1978

−

Nơi sinh: Quảng Trị

−

Số CMND: 025110417

−

Quốc tịch: Việt Nam

−

Dân tộc: Kinh

−

Quê quán: Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Linh, Tĩnh Quảng Trị

−

Địa chỉ thường trú: 1247/33/2 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận,Quận 7,
TP.Hồ Chí Minh

− Địa chỉ hiện tại: P28 Lầu 6 Chung cư Cửu Long 351/31 Nơ Trang Long,
phường 13, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
−
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (84-8).38485383
−

Trình độ văn hóa: Đại học

−

Trình độ chuyên môn: Đại học

−

Quá trình công tác:
Thời gian

Quá trình công tác

Từ tháng 04/2001
tháng 07/2005:

– Chuyên viên kế toán tại Xí nghiệp thương mại mặt
đất, Tân Sơn Nhất.

Từ tháng 08/2005
tháng 08/2006:

– Nhân viên phòng tài chính kế toán, Công ty Phục
vụ Mặt đất Sài Gòn.

Từ tháng 09/2006
tháng 11/2011:

– Phó phòng tài chính kế toán, Công ty Phục vụ Mặt
đất Sài Gòn.

Từ
tháng 12/2011 – Kế toán trưởng Công ty Phục vụ Mặt đất Sài Gòn.
tháng 12/2014:
Từ tháng 01/2015 tới Kế toán trưởng CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn.
nay:
−

Chức vụ công tác hiện nay: Kế Toán trưởng CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn

−

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

−

Số cổ phần nắm giữ: 1.500 cổ phần
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Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 1.500 cổ phần chiếm 0,011% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
−

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:
Mối quan hệ: chị ruột
Tên cá nhân: Phùng Thị Thanh Huyền, nắm giữ: 1.400 CP, chiếm 0,001% vốn
điều lệ

−

Các khoản nợ đối với Công ty:

−

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không

4.
−

Kế hoạch tăng cường quản trị công ty
Tăng cường quản trị công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả

−

Xây dựng quy chế quản trị nội bộ theo Luật DN, các quy định hiện hành và các
văn bản dưới luật hướng dẫn, trong đó quy định rõ chức năng, thành phần,
quyền lợi của HĐQT, Ban TGĐ, BKS…

−

Trong khi chưa sửa Điều lệ và chưa có điều kiện họp ĐHĐCĐ, Công ty cam kết
tuân thủ Luật DN số 68/2014/QH13.

IV.

không

PHỤ LỤC
1.

Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2.

Phụ lục III: BCTC kiểm toán giai đoạn từ 06/01/2014 – 31/12/2014 của Công ty
TNHH MTV Phục vụ Mặt đất Sài Gòn và BCTC Quý 2/2015 của Công ty Cổ
phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn.
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