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Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302511219, do Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/01/2002, thay đổi lần thứ 9 ngày 
25/11/2014
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Địa chỉ : A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình,Thành phố Hồ Chí Minh
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Số fax: (028) 3848 8539
Website: www.vinafreight.com
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QUÁ TRÌNH 
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Bộ trưởng Bộ Thương mại 
ban hành quyết định số 
0964/2001/QĐ/BTM phê 
duyệt phương án cổ phần 
hóa chuyển xí nghiệp dịch 
vụ kho vận hành  Công  ty 
Cổ phần Vận Tải Ngoại 
Thương, tên giao dịch là 
Vinafreight.
Đại hội đồng cổ đông đầu 
tiên của Công ty được tiến 
hành thông qua điều lệ, cơ 
cấu tổ chức, cơ cấu quản lý 
của Công ty

Công ty chính thức hoạt 
động theo tư cách pháp 
nhân được Sở kế hoạch và 
Đầu tư TP.HCM cấp vào 
ngày 14/1/2002.
Chính thức trở thành thành 
viên của VIFFAS, thực hiện 
chiến lược phát triển thông 
qua mở rộng chi nhánh, góp 
vốn liên doanh, liên kết.

Thành lập văn phòng Công 
ty tại khu Công nghiệp Việt 
Nam – Singapore, khu chế 
xuất Tân Thuận Thành và 
khu chế xuất Amata. Góp 
vốn thành lập Công ty vận 
tải Việt – Nhật. Thành lập 
chi nhánh công ty tại TP.Hà 
Nội, TP. Hải Phòng đồng 
thời mở Phòng đại lý hãng 
tàu tại Quận 1 sau chuyển về 
Quận 4.

Tăng vốn góp vào Công ty 
TNHH DVHK Vector Quốc 
Tế từ 900 triệu đồng lên 13,5 
tỷ đồng

Chính thức đăng ký Công ty 
đại chúng với Ủy ban Chứng 
khoán Nhà Nước. Tăng vốn 
điều lệ từ 27 tỷ lên mức 56 
tỷ đồng.
Công ty tăng vốn đầu tư vào 
Công ty TNHH Dịch vụ 
Hàng không Véc Tơ Quốc tế 
từ 1 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng.

Góp vốn thành lập công 
ty TNHH DVHK Vector 
Quốc tế (tỷ lệ góp vốn 90%); 
góp vốn thành lập Công ty 
TNHH Vận tải ô tô V-Truck 
(tỷ lệ góp vốn 9%); góp 
vốn thành lập vào công ty 
TNHH Vax Global (tỷ lệ góp 
vốn: 40%)

2001

2002 2003

2004

2005-2006

2007
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Công ty thực hiện trọn gói 
việc vận chuyển máy móc 
thiết bị, nguyên vật liệu sản 
xuất cho 1 số khách hàng 
lớn từ nước ngoài. Trong 
năm Công ty Vector chính 
thức đảm nhận khai thác 
chuyến bay feeder hàng hóa 
SGN-BKK.
Trở thành Công ty GSA đầu 
tiên của Việt Nam thực hiện 
thuê máy bay vận tải lớn để 
vận chuyển 1 máy bay trực 
thăng đi nước ngoài sửa 
chữa.

Mở văn phòng tại Bình 
Dương để thực hiện các dịch 
vụ trọn gói cho các khách 
hàng lớn thuộc các khu 
công nghiệp ở Bình Dương. 
Công ty Vector được chỉ 
định làm đại lý cho hãng 
HongKong Air, khai thác 
máy bay Freighter của hãng 
Transaero. Ngày 01/12/2010 
chính thức giao dịch cổ 
phiếu VNF trên Sở giao 
dịch chứng khoán Hà Nội 
(HNX).

Tháng 10/2011, Hội đồng 
thành viên Công ty TNHH 
Dịch vụ Vận tải Hàng không 
Toàn cầu Vina Vinatrans 
(VAX Global) quyết định 
giải thể Công ty, là  một  
trong số các Công ty liên kết 
của Vinafreight (chiếm 40% 
vốn góp).
Tháng 11/2011, Công ty góp 
vốn liên doanh vào Công 
ty TNHH United Arab 
Shipping Agency (Việt 
Nam).
Công ty tăng vốn đầu tư vào 
Công ty TNHH Dịch vụ 
Hàng không Véc Tơ Quốc tế 
từ 15 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng.

Lần đầu tiên Công ty VNF 
được xếp hạng TOP 500 
Doanh nghiệp tăng trưởng 
mạnh nhất.
Năm thứ hai liên tiếp Công 
ty VNF nằm trong danh 
sách TOP 500 Doanh nghiệp 
tăng trưởng mạnh nhất.
Công ty con Vector Aviation 
được chỉ định làm tổng đại 
lý hàng hóa và hành khách 
của Hãng hàng không Jet 
Airways/ Ấn Độ

Ngày 27 tháng 01 năm 2015, 
Công ty cổ phần Vinafreight 
đã được Bộ GTVT cấp giấy 
phép KD vận tải đa phương 
thức. Giấy phép có thời hạn 
hiệu lực là 05 năm kể từ ngày 
cấp.
Ngày 06 tháng 11 năm 2015, 
Tổng cục Hải Quan cấp giấy 
phép công nhận Đại lý làm 
thủ tục Hải quan.
Ngày 10 tháng 11 năm 2015, 
được chỉ định làm Tổng 
đại lý của hãng tàu Pan 
Continental Shipping (Hàn 
Quốc)

Ngày 20/05/2017, Công ty CP 
Vinafreight và phòng đại lý 
hãng tàu Pan Con đón nhận 
tàu PanCon Champion từ 
Hàn Quốc đưa sang cảng Cát 
Lái để khai thác vận chuyển 
container tuyến Hàn Quốc – 
Việt Nam – Thái Lan.

2008

2009-2010

2011-2012

2013-2014

2017

2015-Nay
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THÀNH QUẢ GẶT HÁI TRONG NĂM 2017

• Lần đầu tiên, Công ty CP 
Vinafreight được tạp chí 
Vietnam Report vinh danh 
vào Top 500 DN tư nhân có 
lợi nhuận cao nhất Việt Nam 
(hạng 316/500). 

• Lần thứ năm liên tiếp kể từ năm 
2013, Công ty CP Vinafreight 
được tạp chí Vietnam Report 
vinh danh vào Top 500 DN tư 
nhân lớn nhất Việt Nam (hạng 
302/500).

• Lần đầu tiên, Công ty CP 
Vinafreight được tạp chí 
Vietnam Report xếp vào Top 
5 DN tư nhân vận tải lớn nhất 
Việt Nam.

• Lần đầu tiên, Công ty CP Vinafreight được Chương trình Đánh giá 
Năng lực Doanh nghiệp (Viện nghiên cứu và phát triển DN, Hội Kế 
toán & Kiểm toán VN, báo Diễn đàn Doanh nghiệp đồng tổ chức) 
chứng nhận là doanh nghiệp đạt chỉ số tài chính tốt nhất năm 2017.
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NGÀNH NGHỀ VÀ
ĐỊA BÀN KINH DOANH
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Là Công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực logistic và vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, các ngành nghề 
kinh doanh chi tiết của công ty như sau:

• Các dịch vụ về vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu
• Đại lý tàu biển, đại lý lưu cước, đại lý quản lí vỏ 

container cho các hãng tàu.
• Đại lý giao nhận cho các hãng giao nhận nước 

ngoài
• Kinh doanh các dịch vụ về gom hàng lẻ xuất khẩu
• Kinh doanh kho bảo quản hàng hóa xuất nhập 

khẩu
• Kinh doanh vận tải hàng hóa công cộng
• Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp và nhận ủy 

thác xuất nhập khẩu.
• Kinh doanh cho thuê văn phòng làm việc, kho 

bãi.
• Dịch vụ thủ tục hải quan và các dịch vụ có liên 

quan đến giao nhận vận chuyển hàng xuất nhập 
khẩu

• Các dịch vụ thương mại
Trong đó có 5 mảng hoạt động chính bao gồm:

Dịch vụ hàng không

Dịch vụ đường biển

• Vận chuyển hàng không
• Vận chuyển kết hợp đường biển hàng không
• Dịch vụ giao hàng tận nơi
• Khai thuế hải quan
• Môi giới bảo hiểm hàng hóa
• Dịch vụ chia lẻ hàng nhập khẩu
• Giám định hàng hóa

• Dịch vụ hàng nguyên container và hàng lẻ toàn thế giới
• Dịch vụ gom hàng và chia lẻ
• Đại lý cho người mua hàng
• Khai thuế hải quan
• Dịch vụ xe tải
• Dịch vụ môi giới bảo hiểm và thẩm định hàng hóa
• Dịch vụ hàng dự án và triển lãm

Cho thuê kho bãi

• Hệ thống kho CFS: 3.000 m2

• Kho lạnh: 1500 m2 sức chứa khoảng 1.800 tấn
• Hệ thống kho: Kho ngoài trời: 10.000 m2 Kho 

trong nhà: 6.000 m2

• Thiết bị bổ trợ Đầu kéo: 20 Moóc kéo: 6 x 20’ 
và 14 x 40’ Xe tải: 3 x 2,5 tấn và 1 x 0,5 tấn Xe 
nâng: 1 x 7 tấn và 1 x 10 tấn
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

ĐỊA BÀN KINH DOANH

Dịch vụ dại lý tàu biển Dịch vụ giá trị gia tăng

• Dịch vụ đại lý hàng hải
• Dịch vụ quản lý, thuê tàu và môi giới hàng hải
• Kiểm hàng và dịch vụ tàu biển

• Dịch vụ hậu cần cho quá trình xử lý hàng hóa, kho
• Tư vấn về các dịch vụ xuất nhập khẩu, khai quan, 

phương thức gửi hàng nhanh nhất với hiệu quả cao 
và chi phí tiết kiệm nhất

Hiện nay, địa bàn kinh doanh của Công 
ty đã trải rộng khắp các khu vực trong cả 
nước, trong đó VINAFREIGHT đã có cơ 
sở tại các tỉnh và thành phố lớn như Hà 
Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn, 
Nha Trang, Cần Thơ và Thành phố Hồ 
Chí Minh
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

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

Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo qui định của Luật Doanh nghiệp và các qui định pháp 
luật liên quan với cơ cấu như sau:

Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất và có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của 
Công ty. Đại hội đồng Cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, hoạt động thông qua cuộc 
họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên, Đại hội đồng Cổ đông bất thường và thông qua việc lấy ý kiến bằng 
văn bản.. 
Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh 
Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng Cổ đông.
Ban điều hành: Bao gồm Tổng Giám đốc và 01 Phó tổng giám đốc. Là cơ quan điều hành trực tiếp hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty theo chính sách, định hướng được Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản 
trị đề ra trong từng thời kỳ, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và HĐQT về việc thực hiện các nhiệm vụ được 
giao.
Ban kiểm soát: Là cơ quan thay mặt các cổ đông để giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của 
Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành 
công ty; chịu trách nhiệm trước Pháp luật và ĐHĐCĐ trong việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ
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CÔNG TY CON

CÁC CHI NHÁNH, CÔNG TY CON, 
CÔNG TY LIÊN KẾT

01

02

03

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG VÉC TƠ QUỐC TẾ (VECTOR AVIATION)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CON ĐƯỜNG VIỆT 
(VIETWAY)

CÔNG TY TNHH HẬU CẦN TOÀN CẦU SFS VIỆT NAM

• Công ty TNHH Dịch Vụ Hàng Không Véc Tơ Quốc Tế 
(Vector Aviation) – 

• Địa chỉ: 39B Trường Sơn, lầu 11, Tòa nhà Hải Âu, 
Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

• Tỷ lệ góp vốn của VNF: 90,00% 
• Lĩnh vực kinh doanh chính: Dịch vụ vận tải hàng hóa

• Địa chỉ: A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. 
HCM 

• Tỷ lệ góp vốn của VNF: 90,00% -
• Lĩnh vực kinh doanh chính: Dịch vụ vận tải hàng hóa, 

Đại lý bán vé máy bay

• Địa chỉ: A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. 
HCM

• Tỷ lệ góp vốn của VNF: 100,00% 
• Lĩnh vực kinh doanh chính: Dịch vụ giao nhận hàng 

hóa.
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CÔNG TY LIÊN KẾT

• Tên Công ty: Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (Vinatrans 
Đà Nẵng)

• Địa chỉ: Số 184 Đường Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, 
TP. Đà Nẵng

• Tỷ lệ góp vốn của VNF: 27,89%
• Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ vận tải hàng hóa

• Tên Công ty : Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (VNT 
Logistics)

• Địa chỉ: Số 2, Đường Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, 
TP. Hà Nội

• Tỷ lệ góp vốn của VNF: 23,06%
• Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ vận tải hàng hóa

• Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long
• Địa chỉ: Thôn Bưởi, xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
• Tỷ lệ góp vốn của VNF: 25%
• Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình dân dụng; Công 

nghiệp; dịch vụ Logistics

• Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cảng Mipec
• Địa chỉ: Bán đảo Đình Vũ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường 

Đông Hải 2, quận Hải An, Tp. Hải Phòng
• Tỷ lệ góp vốn của VNF: 20%
• Ngành nghề kinh doanh chính: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

• Tên Công ty: Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Expovina
• Địa chỉ: Số 18, Đường Đặng Thị Nhu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 

1, TP. HCM
• Tỷ lệ góp vốn của VNF: 39,00%
• Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ vận tải hàng hóa

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng)

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (VNT Logistics Jsc)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Thăng Long

Công ty Cổ phần Cảng Mipec

. Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Expovina (Expo Vi Na) (*)

(*) Công ty đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục pháp lý để giải thể

1

2

3

4

5
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY
VINAFREIGHT luôn đặt lợi ích khách hàng  là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Với triết lý kinh doanh “chúng 
ta cùng thắng”, Công ty hoạt động với tư duy luôn hướng đến khách hàng, vì khách hàng. Bên cạnh đó, công 
ty luôn hướng đến chiến lược kinh doanh linh hoạt, không ngừng đổi mới với mục tiêu lớn nhất là:

“ Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên quyết tâm xây dựng Công ty cổ phần VINAFREIGHT trở thành một 
tập đoàn Logistics lớn mạnh trên cơ sở ổn định và hiệu quả.”

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

Công ty duy trì ổn định các dịch vụ hàng không, phát triển mạnh dịch vụ đường biển cả về xuất và nhập. Giữ 
vững và tăng hơn nữa dịch vụ logistics trọn gói, tập trung vào những khách hàng lớn hiện có và phát triển 
thêm các khách hàng mới, đồng thời đầu tư tập trung về nguồn nhân lực và cơ sở vật chất. Tập trung vào dịch 
vụ Logistics nội địa do thị trường tiêu thụ trong nước vẫn nhiều tiềm năng, Công ty có khả năng cạnh tranh 
cao để cung cấp dịch vụ phân phối và lưu thông sản phẩm. Duy trì thế mạnh tổng đại lý hàng hóa GSA trên 
thị trường vận chuyển đường hàng không để khai thác thêm các khu vực thị trường mới

• Tiếp tục phát triển dịch vụ vận chuyển hàng hoá 
nhập khẩu và xuất khẩu từ Campuchia và Lào quá 
cảnh Việt Nam đi các nước bằng đường biển, hàng 
không và ngược lại.

• Xây dựng thương hiệu VINAFREIGHT ngày càng 
phát triển và đủ sức cạnh tranh cả trong và ngoài 
nước.

• Trong định hướng phát triển chung, VINAFREIGHT 
hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Không 
chỉ đặt lợi nhuận lên hàng đầu, sự phát triển của 
VINAFREIGHT luôn song hành với trách nhiệm và 
lợi ích cho xã hội. Do đó, việc đảm bảo rằng những 
hoạt động của công ty phải tuân thủ theo các quy 
định của pháp luật, các chuẩn mực đạo đức xã hội 
cũng như quan tâm đến lợi ích cộng đồng.

Phát triển kinh doanh bền vững để ổn định vị trí hàng đầu của Vinafreight trong các doanh nghiệp logistics 
Việt Nam, xây dựng đội ngũ nhân viên đủ kinh nghiệm và bản lĩnh kinh doanh trong tình hình cạnh tranh và 
hội nhập mới, qua đó đóng góp tích cực cho kinh tế và xã hội Việt Nam trên cơ sở 3 nhóm đối tượng Doanh 
nghiệp – Thị trường – Cộng đồng xã hội. Chúng tôi luôn chú trọng đến trách nhiệm và lợi ích mang đến cho 
xã hội bên cạnh lợi nhuận của công ty. VINAFREIGHT luôn đảm bảo rằng những hoạt động của công ty phải 
tuân thủ theo các quy định của pháp luật, các chuẩn mực đạo đức xã hội mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã 
hội và góp phần phát triển đất nước.
Bên cạnh đó, VINAFREIGHT luôn coi trọng bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Chú trọng 
nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên trong việc bảo vệ nguồn nước và nguồn tài nguyên năng lượng, 
kêu gọi mọi người thực hiện triệt để việc tiết kiệm điện – nước, có ý thức tốt trong việc bảo vệ môi trường 
xanh và sạch.

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
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CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
RỦI RO KINH TẾ
Năm 2017 đã đánh dấu mốc tăng trưởng cao nhất 
của nền kinh tế nước ta sau 10 năm khủng hoảng, 
tốc độ tăng trưởng đạt 6.81% vượt kế hoạch Quốc 
hội đề ra cùng với nền tảng kinh tế vĩ mô đang 
ngày càng được cải thiện và vững chắc hơn. Tuy 
nhiên, luôn luôn còn đó những mối lo về tỷ lệ nợ 
công, bội chi ngân sách Nhà nước, năng suất lao 
động thấp, cùng với vấn đề ô nhiễm môi trường 
… đang đe doạ đến sự phát triển của nền kinh tế.
Với ngành nghề kinh doanh liên quan chủ yếu đến 
các hoạt động xuất nhập khẩu, có thể dễ dàng thấy 
được tăng trưởng kinh tế và thương mại của đất 
nước là động lực chủ yếu cho tăng trưởng và phát 
triển của VINAFREIGHT. Nền kinh tế phát triển 
mạnh mẽ trong năm 2017 là một trong những yếu 
tố quan trọng để thúc đẩy tình hình hoạt động 
kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và 
nhóm các doanh nghiệp trong ngành logistics nói 
riêng. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế trong năm 
2017 được xem như là tăng trưởng theo chu kì 10 
năm và vẫn còn đó nhiều vấn đề đe dọa đến sự 
phát triển bền vững của nền kinh tế.
Chính vì rủi ro kinh tế là rủi ro hệ thống và rất 
khó để tránh, Ban lãnh đạo Công ty luôn chú trọng 

RỦI RO TỶ GIÁ
Với việc hoạt động trong lĩnh vực thương mại và 
xuất nhập khẩu, cung cấp các dịch vụ giao nhận 
hàng hóa xuất nhập khẩu và bán vé máy bay quốc 
tế, rủi ro tỷ giá là một vấn đề rất quan trọng đối với 
VINAFREIGHT. Với đồng tiền giao dịch chủ yếu là 
USD do đó biến động tỷ giá sẽ có những ảnh hưởng 
rất tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh của Công ty. 
Do đó, Công ty luôn đặt mục tiêu ưu tiên tự quản lý 
rủi ro tỷ giá cho chính mình bằng cách tối ưu thời 
hạn thanh toán các khoản nợ, dự báo tỷ giá ngoại 
tệ, lựa chọn thời điểm mua và thanh toán các khoản 
ngoại tệ tại thời điểm tỷ giá thấp, sử dụng tối ưu 
nguồn tiền hiện có để cân bằng giữa rủi ro tỷ giá và 
rủi ro thanh toán.

RỦI RO LUẬT PHÁP
Là một Công ty Cổ phần, hoạt động của VINAFREIGHT chịu sự chi phối trực tiếp của các văn bản pháp luật 
như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Nghị định, Thông tư, Công văn hướng dẫn liên quan.

Mặt khác, là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong 
ngành giao nhận vận tải nên hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty đang được điều chỉnh chủ 
yếu bởi Bộ luật Hàng Hải Việt Nam, Luật Hàng 
không Dân dụng, Luật Giao thông đường bộ, đường 
thủy, đường sắt, các quy định về thủ tục hải quan 
cũng như những tác động ảnh hưởng từ các chính 
sách định hướng và chiến lược phát triển ngành của 
Nhà nước…
Lần lượt các hiệp định song phương và đa phương 
quan trọng được kí kết như Hiệp định đối tác toàn 
diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), 
hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Châu Âu sẽ 
có hiệu lực vào năm 2018 và hiệp định Thương mại 
liên minh thuế quan Nga - Belarus – Kazakhtan; 
thị trường Nhật Bản với FTA Việt Nam – Nhật 

Bản; Trung Quốc với hiệp định thương mại ASEAN 
– Trung Quốc; thị trường Hàn Quốc với hiệp định 
FTA Việt Nam – Hàn Quốc mang đến rất nhiều 
cơ hội cho ngành Logistic Việt Nam nói chung và 
VINAFREIGHT nói riêng. Tuy nhiên, cơ hội nào 
cũng đi kèm với những thách thức. Thách thức ở đây 
là việc thích nghi và thay đổi để có thể thích ứng với 
luật chơi và các yêu cầu luật pháp quốc tế khắt khe. 
Các yêu cầu luật pháp này sẽ rất nghiêm ngặt và gây 
khó khăn hơn nhiều cho các doanh nghiệp, trong 
đó có VINAFREIGHT. Chính vì vậy, Ban lãnh đạo 
công ty luôn chủ động nghiên cứu, cập nhật, nắm 
bắt những thay đổi trong chính sách và pháp luật để 
kịp thời ứng phó và đề ra kế hoạch kinh doanh và 
định hướng phù hợp cho Công ty.

và phân công nhiệm vụ cho nhân viên theo dõi và 
báo cáo thường xuyên diễn biến thị trường. Với mục 
đích là giúp Ban lãnh đạo có thể ứng phó kịp thời 
với những rủi ro này, đưa ra những đối sách thích 
hợp, đảm bảo hạn chế rủi ro xảy ra ở mức thấp nhất 
có thể cho Công ty.
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RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH
 Trong năm qua, xuất nhập khẩu nước ta đã đạt 
được những kết quả thật sự tốt, kim ngạch xuất 
nhập khẩu của cả năm 2017 là 410 tỉ USD, gấp đôi 
năm 2011. Điều này mang đến rất nhiều cơ hội kinh 
doanh cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
logistics như VINAFREIGHT. Tuy nhiên vẫn còn đó 
nhiều rủi ro đặc thù ngành liên quan đến các khoản 
phải thu khách hàng.
Công ty đối mặt với rủi ro khi đối tác tham gia thực 
hiện hợp đồng không có khả năng thực hiện nghĩa 
vụ tài chính đối với Công ty. Công ty giảm thiểu rủi 
ro tín dụng bằng cách chỉ giao dịch với các đơn vị 
có khả năng tài chính tốt, yêu cầu ký quỹ hoặc ứng 

RỦI RO THANH TOÁN CHO CÁC ĐỐI TÁC
Đặc thù của công ty kinh doanh trong lĩnh vực logistic là thường xuyên phải chi trả trước cho các đơn vị hàng 
không và tàu biển khi khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty. Đây là một bất lợi rất lớn cho công ty vì vốn 
công ty bị chiếm dụng và cũng tồn tại rủi ro rất lớn. Một khi khách hàng không có khả năng thanh toán kịp 
thời và đầy đủ các khoản này, tình hình tài chính của Công ty sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
Mặt khác, việc thanh toán sẽ có nhiều khó khăn nếu trong quá trình vận chuyển phát sinh sai sót. Công ty 
nghiên cứu rất kỹ rủi ro này và tiến hành trích lập dự phòng các khoản phải thu định kỳ nhằm xác định đúng 
khả năng thanh toán của khách hàng cũng như cập nhật kịp thời tình hình tài chính của Công ty, từ đó có 
biện pháp hợp lý để vừa nâng cao khả năng cung ứng dịch vụ, vừa giảm thiểu tối đa rủi ro thanh toán.

RỦI RO KHÁC Ngoài các rủi ro nêu trên, do công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nên 
các rủi ro liên quan đến thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn một khi xảy ra sẽ ảnh hưởng rất 
lớn đến hoạt động của VINAFREIGHT.  Nhằm tối thiểu hóa thiệt hại của những 
rủi ro này, VINAFREIGHT vẫn luôn chủ động thực hiện các hợp đồng bảo hiểm 
cho cả con người và tài sản, hạn chế tối đa những ảnh hưởng xấu do các rủi ro này 
gây ra.

trước phí dịch vụ đối với các đơn vị giao dịch 
lần đầu hay chưa có thông tin về khả năng tài 
chính. Ngoài ra nhân viên kế toán công nợ của 
Công ty cũng thường xuyên theo dõi nợ phải 
thu để đôn đốc các đơn vị có liên quan thu hồi 
khoản nợ.
Mặt khác, công ty cũng tiến hành đa dạng 
hóa rủi ro bằng cách phân tán các khoản phải 
thu của Công ty. Chia nhỏ các khoản vay cho 
nhiều đơn vị và đối tác. Vì thế mà rủi ro có thể 
được tối thiểu hóa.



16 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH

Kết thúc một năm 2017 với nhiều thắng lợi của nền kinh tế nước ta nói chung và của VINAFREIGHT, kết quả 
hoạt động kinh doanh của Công ty sau đây cho thấy rất rõ điều đó: Đơn vị tính: Triệu đồng

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Chỉ tiêu 2016 2017 % Tăng/ Giảm

1 Doanh thu thuần 1.649.016 1.881.124 14,08%

2 Giá vốn hàng bán 1.582.324 1.806.305 14,16%

3 Doanh thu hoạt động tài chính 14.465 13.572 -6,18%

4 Chi phí tài chính 6.593 4.931 -25,21%

5 Chi phí bán hàng 12.434 16.531 32,95%

6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26.443 24.310 -8,06%

7 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 53.683 53.104 -1,08%

8 Lợi nhuận khác 114 765 570,64%

9 Lợi nhuận trước thuế 53.797 53.869 0,13%

10 Lợi nhuận sau thuế 44.913 44.213 -1,56%

11 EPS (Đồng) 6.593 6.269 -4,91%

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐÃ ĐỀ RA

Chỉ tiêu Kế hoạch 2017 Thực hiện 2017 Thực hiện/Kế hoạch

Tổng doanh thu 1.700 1.895 111,47%

Lợi nhuận trước thuế 47 54 114,89%

Tỷ lệ chi trả cổ tức 20% 20% (*) 100%

(*) Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 10% (1.000 đồng/cổ phiếu)

Trong năm 2017, tổng doanh thu của Công ty vượt kế hoạch 11,47 % trong đó doanh thu thuần trong năm tăng 
hơn 232 tỷ đồng. Ngoài ra, lợi nhuận trước thuế của Công ty tăng 14,89% và tỷ lệ chia cổ tức đạt kế hoạch đề ra.



18 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Thành viên Chức vụ Số lượng cổ phần 
nắm giữ Tỷ lệ sở hữu/ Vốn điều lệ

Ông Nguyễn Bích Lân Tổng giám đốc 80.250 1,433%

Ông Nguyễn Huy Diệu Phó Tổng Giám 
Đốc 350 0,006%

Bà Lê Thị Ngọc Anh Kế toán trưởng 3.890 0,069%

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH
Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm/miễn nhiệm

Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Bích Lân Chủ tịch Tái bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017

Ông Bùi Tuấn Ngọc Phó Chủ tịch Tái bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017

Ông Lê Duy Hiệp Thành viên Tái bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017

Ông Chu Việt Cường Thành viên Tái bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017

Ông Nguyễn Huy Diệu Thành viên Bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017

Ông Trương Minh Long Thành viên Bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017

Ông Tôn Thất Hưng Thành viên Bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017

Ông Đỗ Xuân Quang Thành viên Miễn nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017

Ông Vũ Thế Đức Thành viên Miễn nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017

Ông Nguyễn Quang Trung Thành viên Miễn nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017

Ban kiểm soát

Ông Lê Văn Hùng Trưởng ban Bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017

Bà Phan Phương Tuyền Trưởng ban Miễn nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017

Bà Phan Phương Tuyền Thành viên Bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017

Bà Nguyễn Hồng Kim Chi Thành viên Tái bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017

Ông Nguyễn Tuấn Anh Thành viên Miễn nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2017

Ban Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Bích Lân Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 04 tháng 6 năm 2008

Ông Nguyễn Huy Diệu Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 01 tháng 7 năm 2008

Đại diện theo pháp luật
Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này là Ông Nguyễn 
Bích Lân – Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 04 tháng 6 năm 2008).
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SƠ YẾU LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH 

ÔNG NGUYỄN BÍCH LÂN 
Chức vụ: Tổng giám đốc
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: cử nhân ngoại ngữ
Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân: 80.250 cổ phần, chiếm 
1,433% vốn điều lệ.
Quá trình công tác:
• 1988 – 2001: Công tác tại Công ty Giao nhận kho vận Ngoại 

thương TP.HCM – Vinatrans.
• 2001 – nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại 

thương – Vinafreight.

ÔNG NGUYỄN HUY DIỆU
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: cử nhân 
Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân: 350 cổ phần, chiếm 0,006% 
vốn điều lệ.
Quá trình công tác:
• 1987 – 2002: Nhân viên Công ty Giao nhận kho vận Ngoại 

thương TP.HCM – Vinatrans.
• 2002 – 2008: Trưởng phòng Nhập Hàng không
• Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại thương – Vinafreight.
• 2008 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải 

Ngoại thương –Vinafreight.

BÀ LÊ THỊ NGỌC ANH 
Chức vụ: Kế toán trưởng
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế khoa Kế toán Kiểm 
toán 
Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân: 3.890 cổ phần, chiếm 0,069% 
vốn điều lệ
Qúa trình công tác:
• 1998 – 2001: Công tác tại Công ty TNHH Việt Đan.
• 2001 – 2002: Công tác tại Công ty Giao nhận kho vận Ngoại 

thương TP.HCM – Vinatrans.
• 2002 – nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại 

thương – Vinafreight



20 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tính đến thời điểm 31/12/2017, số lượng cán bộ công nhân viên của Công ty là 305 người

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN. TÓM TẮT CHÍNH SÁCH VÀ 
THAY ĐỔI TRONG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

STT Cơ cấu lao động Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

I Phân loại theo tính chất lao động
1 Lao động gián tiếp 281 92.1
2 Lao động trực tiếp 24 7.9

II Phân loại theo trình độ
1 Trên đại học 5 1.6
2 Đại học cao đẳng 228           74.67
3 Trung cấp 12 3.94
4 Công nhân kỹ thuật 0 0
5 Lao động phổ thông 60 19.79

III Phân loại theo giới tính
1 Lao động Nam 152 49.67
2 Lao động Nữ 153 50.33

CHÍNH SÁCH  ĐÀO TẠO, LƯƠNG THƯỞNG, TRỢ CẤP

Chế độ làm việc

• Thời gian làm việc:  Công ty Cổ phần Vinafreight luôn quan tâm đến chính sách đối với người lao động. Số 
giờ làm việc trong tuần là 48 giờ/tuần. Số giờ làm một ngày là 8 giờ/ngày.

• Bảo hộ lao động: Người lao động được trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động theo đúng qui định và 
điều kiện môi trường làm việc.

• Chế độ khám sức khoẻ cho người lao động: Hàng năm Công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người 
lao động.

Chính sách tuyển dụng và đào tạo người lao động:

• Công ty luôn quan tâm đến công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực để đáp 
ứng về chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề nhằm đảm bảo cho sự phát triển của 
Công ty. Tuỳ theo yêu cầu của công việc của từng phòng ban, bộ phận mà Công ty 
xây dựng các tiêu chí tuyển dụng cụ thể để đáp ứng yêu cầu chung là đáp ứng được 
các yêu cầu về chuyên môn, trung thực, sáng tạo.

• Công ty luôn duy trì chính sách đào tạo hằng năm nhằm nâng cao trình độ đội ngũ 
lao động. Hình thức đào tạo chủ yếu được thực hiện dưới dạng đào tạo tại chỗ và 
đào tạo chuyên sâu. Với những hình thức đào tạo trên, Công ty đã tạo điều kiện cho 
người lao động phát huy được năng lực bản thân, kỹ năng công việc. Bên cạnh đó, 
Công ty còn sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với tình hình phát triển của công ty 
nhằm gia tăng về chất lượng lao động. Hàng năm, công ty duy trì việc đào tạo nâng 
cao tay nghề cho lực lượng lao động trực tiếp; tổ chức cho cán bộ nhân viên quản lý 
tham gia các khoá học về kiến thức quản lý, chuyên môn.

Tuyển dụng

Đào tạo người lao 
động
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Chính sách tiền lương, thưởng, phúc lợi

• Chế độ tiền lương được xây dựng trên cơ sở 
vận dụng các quy định hiện hành của Nhà 
nước và căn cứ vào hiệu quả kinh doanh thực 
hiện, kết hợp với giá trị công việc, giá trị sản 
phẩm, vai trò, trách nhiệm của người lao động, 
các yếu tố ảnh hưởng của nền kinh tế, xã hội 
như: mặt bằng thị trường từng địa phương, 
hệ số trượt giá, tăng trưởng về thu nhập bình 

quân . . .  Quy chế trả lương đảm bảo sự công 
bằng, minh bạch, thực sự khuyến khích người 
lao động phát huy năng lực làm việc. Thu nhập 
của người lao động luôn được cải thiện, năm 
sau cao hơn năm trước. 

• Có chính sách khen thưởng – kỷ luật kịp thời 
và hợp lý khuyến khích người lao động nâng 
cao năng suất lao động.

TÌNH HÌNH THU NHẬP CỦA CÔNG NHÂN VIÊN

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017

Tiền lương bình quân 
(đồng/người/tháng) 7.000.000 8.000.000 9.000.000

Thu nhập bình quân 
(đồng/người/tháng) 9.500.000 10.500.000 13.000.000
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH 
THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Trong năm 2017, Công ty tham gia đầu tư Trung tâm logistics Thăng Long ở Hưng Yên, khởi công vào ngày 
31/10/2017.

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Đơn vị Tỷ lệ vốn góp Giá trị đầu tư 
(đồng)

Công ty TNHH Kintetsu Word Express Việt Nam (KWE) 30,00% 36.205.230.448

CTCP Giao nhận Vận tải Miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng) 27,89% 7.678.992.314

CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT Logistics JSC) 23,06% 3.586.470.628

Công Ty TNHH Chuyển Phát Nhanh Expo Vi Na:
• Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Expo Vi Na 

(Expo Vi Na) đang hoàn tất thủ tục giải thể.

Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung:
• Tập đoàn đầu tư vào Công ty Cổ phần Giao 

nhận Vận tải miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng) 
4.392.000.000 VND, tương đương 29,28% vốn điều 
lệ. Trong năm, Vinatrans Đà Nẵng phát hành bổ 
sung 75.000 cổ phiếu để bán cho CBCNV làm cho 
tỷ lệ góp vốn của Tập đoàn vào Vinatrans Đà Nẵng 
giảm xuống còn 27,89% vốn điều lệ.
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Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 % tăng giảm

Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 515.527 736.057 42,78%

Doanh thu thuần Triệu đồng 1.649.016 1.881.124 14,08%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Triệu đồng 53.683 53.104 -1,08%

Lợi nhuận khác Triệu đồng 114 765 571,05%

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 53.797 53.869 0,13%

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 44.913 44.213 -1,56%

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần  1,52  1,07 

Hệ số thanh toán bằng tiền Lần  0,31  0,31 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản %  0,54  0,65 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu %  1,19  1,83 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay các khoản phải thu Vòng  9,90  9,60 

Vòng quay các khoản phải trả Vòng  11,79  10,11 

Hiệu suất sử dụng tài sản Vòng  3,36  3,01 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần (ROS) % 2,72% 2,35%

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) % 20,27% 17,82%

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) % 9,15% 7,07%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh 
thu thuần % 3,26% 2,82%
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CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN

Đơn vị tính: Lần

Đơn vị tính: %
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CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

Đơn vị tính: Vòng

Đơn vị tính: %
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Hệ số thanh toán hiện hành thể hiện khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính của Công ty. Năm 2017, hệ số này 
giảm mạnh xuống còn 1,07 lần so với năm 2016 đạt 1,52 lần, nguyên nhân chủ yếu là do các khoản nợ phải 
trả của Công ty tăng mạnh như khoản mục phải trả cho người bán ngắn hạn tăng 75 tỷ đồng, khoản phải trả 
khắc ngắn hạn tăng hơn 104 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hệ số thanh toán bằng tiền không có sự thay đổi, và các 
khoản nợ ngắn hạn tăng chủ yếu phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của Công ty nên không tác động tiêu cực 
đến khả năng thanh toán của Công ty

Trong năm 2017, hệ số nợ trên tổng tài sản 
chiếm 65% tăng mạnh so với năm 2016 chỉ 
chiếm 54%. Cơ cấu nợ Công ty tăng mạnh là 
do trong năm công ty thực hiện tái cấu trúc, 
thoái vốn tại các Công ty con hoạt động kém 
hiệu quả và thực hiện đầu tư mới.

Nhìn chung năm 2017, tình hình hoạt động của Vinafreight vẫn tiếp tục phát triển ổn định, điều đó thể hiện 
thông qua các chỉ số về hiệu quả hoạt động kinh doanh không có nhiều biến động. Hiệu suất sử dụng tài sản 
trong năm 2017 giảm nhẹ còn 3,01 vòng so với năm 2016 đạt 3,36 vòng. Các hoạt động kiểm soát các khoản 
phải thu vẫn diễn ra ổn định, trung bình thời gian thu hồi các khoản phải thu của Vinafreight 38 ngày, trong 
khi đó khả năng chiếm dụng vốn của Công ty tăng nhẹ lên mức 10,11 vòng.

VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

VỀ CƠ CẤU VỐN

VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

Lợi nhuận sau thuế trong năm 2017 không có nhiều 
biến động so với năm 2017, tuy nhiên do tài sản Công 
ty tăng nên nhìn chung các chỉ số đo lường khả năng 
sinh lời của Công ty giảm so với năm 2016. Tỷ suất 
sinh lợi trên vốn chủ sở hữu và tài sản lần lượt là 
17,82%, 7,07%.

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI 
VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

CỔ PHẦN
Số lượng cổ phần: 5.600.000
Mệnh giá cổ phiếu:  10.000VND
Số cổ phiếu quỹ: 15.500
Số cổ phiếu đang lưu hành: 5.584.500  

Danh mục Số lượng Số lượng CP Tỷ lệ (%)

Cổ đông trong nước 194 5.391.580 96,28%

Cá nhân 178 1.390.370 24,83%

Tổ chức 15 3.985.710 71,17%

Cổ phiếu quỹ 1 15.500 0,28%

Cổ đông nước ngoài 13 208.420 3,72%

Cá nhân 8 14.920 0,27%

Tổ chức 5 193.500 3,45%

Tổng 207 5.600.000 100%

Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu Số cuối năm Số đầu năm

Công ty Cổ phần Transimex 28.811.200.000  24.743.000.000

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt 
Nam  6.080.000.000  6.080.000.000 

Các cổ đông khác 20.953.800.000   25.022.000.000

Cổ phiếu quỹ  155.000.000  155.000.000 

Cộng 56.000.000.000 56.000.000.000

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU
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BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO
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BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG NĂM 2017 

• Năm 2017, tình hình kinh tế thế giới có nhiều chuyển biến tích cực thông qua các số liệu cụ thể ở các nền 
kinh tế lớn như Mỹ, châu Âu hay Nhật Bản.

• Tuy nhiên, việc chủ nghĩa bảo hộ thương mại gia tăng, bất ổn địa chính trị hay những tàn dư của khủng 
hoảng tài chính là những rủi ro đe dọa đà phục hồi của kinh tế toàn cầu. 

• Nền kinh tế Việt Nam có sự tăng trưởng nhờ vào các yếu tố: kinh tế thế giới khả quan, những cải thiện về 
môi trường đầu tư, triển vọng hội nhập kinh tế quốc tế cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục 
khởi sắc.

• Vốn FDI thực hiện năm 2017 cũng duy trì mức tăng trưởng khá so với năm 2016, đạt là 35.88 tỉ USD, tăng 
44.4% so với năm 2016 và cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

• Tuy nhiên sức cạnh tranh còn thấp, cần có thêm nhiều chính sách và chủ trương từ chính phủ để đẩy nhanh 
tiến trình phục hồi và ổn định.

• Tăng trưởng GDP năm 2017 là 6,81%, mức cao nhất trong gần 10 năm qua. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát 
được kiểm soát; xuất khẩu tăng mạnh và xuất siêu, khu vực công nghiệp phục hồi rõ nét, trở thành động lực 
quan trọng của tăng trưởng kinh tế.

• Kim ngạch XK năm 2017 tăng so với 2016, cao nhất là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Mỹ tiếp tục là thị 
trường XK lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch NK năm 2017 giảm so với 2016.

• Các doanh nghiệp logistics trong nước phải cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp logistics nước ngoài 
để giữ vững thị phần.

• Cuối năm 2017, Việt Nam ký kết thỏa thuận CPTPP, hứa hẹn tạo nên động lực phát triển kinh tế quốc gia.
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NHỮNG ĐIỂM CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA 
CÔNG TY 
• Các phòng ban nghiệp vụ tại TP.HCM của công ty mẹ vẫn cố gắng giữ vững sự ổn định trong điều kiện 

kinh doanh khó khăn, cố gắng để giữ được sự cân bằng trong lượng hàng đối lưu với các đại lý lớn toàn 
cầu.

• Phòng đại lý Pan Con đã có bước khởi sắc ngoài dự kiến trong năm 2017. 
• Quan hệ đại lý của chi nhánh Hà Nội được mở rộng sau khi tham gia hệ thống đại lý Combined Logistics 

Network vào đầu năm 2017, hứa hẹn những bước phát triển tích cực trong thời gian tới.
• Bên cạnh nhiều đại lý rất mạnh ở những thị trường lớn trên toàn cầu, vẫn còn một số đại lý ở một số khu 

vực trên thế giới chưa mạnh như kỳ vọng của công ty
• Công ty Vector và công ty Vietway vẫn nỗ lực tối đa trong hoạt động dịch vụ GSA dù có nhiều biến động 

trong năm. 
• Hoạt động của các công ty liên kết tương đối ổn định.

NHỮNG BIỆN PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN
Để thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ giao cho năm 2017, công ty đã có nhiều nỗ lực nhằm ổn 
định và phát triển kinh doanh:

• Duy trì ổn định các nhân sự chủ chốt để bảo đảm hoạt động kinh doanh của công ty. Năm 2017, tình hình 
nhân sự công ty tương đối ổn định, những thay đổi đều ở vị trí cấp thấp nên không ảnh hưởng nhiều đến 
hoạt động của công ty.

• Tìm kiếm và đặt quan hệ hợp tác với các đại lý thật sự mạnh thông qua các hội nghị thường niên của các 
hệ thống logistics toàn cầu mà công ty là hội viên. 

• Nỗ lực tập trung thế mạnh vào các hoạt động dịch vụ khai quan nội địa & các giá trị cộng thêm.
• Giữ vững mối quan hệ với các khách hàng dự án lớn để duy trì lợi nhuận. 
• Tăng cường giám sát hoạt động và đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các công ty con trong điều kiện cạnh 

tranh mạnh và nhiều biến động trên thị trường.
• Giảm thiểu chi phí, tăng cường quản lý rủi ro.
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2017 VÀ KẾT QUẢ SXKD 
TRONG NĂM 2017

Chỉ tiêu
2016 2017

2017/2016 TH2017/
KH2017Thực hiện Kế hoạch Thực hiện

Tổng doanh thu 1.663 1.700 1.895 114% 111%

Lợi nhuận trước thuế 54 47 54 100% 115%

Tỷ lệ chi trả cổ tức 15% 20% 20%(*) 133% 100%

Đơn vị tính: Tỷ đồng

(*) Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 10% (1.000 đồng/cổ phiếu)

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

• Tiếp tục duy trì cổng hệ thống quản 
lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 
9001:2008 tại công ty mẹ.

• Giữ vững ý thức bảo vệ môi trường 
trong hoạt động kinh doanh.

• Tiếp tục các thủ tục pháp lý để ký hợp 
đồng thuê đất cho các kho ở quận 7.

• Tham gia đầu tư trung tâm logistics 
Thăng Long ở Hưng Yên.

Những tiến bộ Công ty đạt được trong năm.

Những danh hiệu được công nhận và giải thưởng vinh danh 
trong năm 2017

• Lần đầu tiên, Công ty CP Vinafreight được tạp 
chí Vietnam Report vinh danh vào Top 500 DN 
tư nhân có lợi nhuận cao nhất Việt Nam (hạng 
316/500). 

• Lần thứ năm liên tiếp kể từ năm 2013, Công ty 
CP Vinafreight được tạp chí Vietnam Report 
vinh danh vào Top 500 DN tư nhân lớn nhất 
Việt Nam (hạng 302/500).

• Lần đầu tiên, Công ty CP Vinafreight được tạp 
chí Vietnam Report xếp vào Top 5 DN tư nhân 

vận tải lớn nhất Việt Nam.
• Lần đầu tiên, Công ty CP Vinafreight được 

Chương trình Đánh giá Năng lực Doanh nghiệp 
(Viện nghiên cứu và phát triển DN, Hội Kế toán 
& Kiểm toán VN, báo Diễn đàn Doanh nghiệp 
đồng tổ chức) chứng nhận là doanh nghiệp đạt 
chỉ số tài chính tốt nhất năm 2017.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
CHI TIẾT CƠ CẤU TÀI SẢN NĂM 2017

Chỉ tiêu 2016
(Tr. đồng)

2017
(Tr.đồng) % Tăng/Giảm Tỷ trọng 

2016
Tỷ trọng 

2017

Tài sản ngắn hạn 417.835 501.136 19,94% 81,05% 68,08%

Tài sản dài hạn 97.692 234.921 140,47% 18,95% 31,92%

Tổng tài sản 515.527 736.057 42,78% 100,00% 100,00%

Tính đến thời điểm 31/12/2017, Tổng tài sản của 
công ty đạt 736 tỷ đồng tăng 42,87% so với năm 
2016. Trong đó, cơ cấu tài sản của Công ty cũng có 
xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ, tỷ trọng tài sản dài 
hạn của Công ty từ 19% trong năm 2016 lên thành 
32%. Nguyên nhân chủ yếu từ kế hoạch hoàn thiện 
chuỗi giá trị cung ứng trong ngành của mình, Công 
ty đã đầu tư thêm gần 132 tỷ đồng vào các công ty 
liên doanh, liên kết.
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TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

Trong năm 2017, nợ ngắn hạn của Vinafreight lên 
đến hơn 470 tỷ đồng tăng 71,49% so với cùng kỳ 
năm trước, tuy nhiên nợ vay tài chính ngắn hạn 
của công ty chỉ tăng gần 1,2 tỷ đồng, nên mặc dù 
nợ vay tăng cao nhưng không làm tăng áp lực trả 
lãi vay Công ty. Bên cạnh đó, Công ty còn tận 
dụng được nguồn vốn của các đối tác để sử dụng 
cho hoạt động kinh doanh của mình

Chỉ tiêu 2016
(Tr. đồng)

2017
(Tr.đồng) % Tăng/Giảm

Nợ ngắn hạn 274.327 470.448 71,49%

Nợ dài hạn 5.343 5.327 -0,30%

Tổng nợ 279.670 475.775 70,12%

Vốn chủ sở hữu 235.857 260.283 10,36%

Tổng nguồn vốn 515.527 736.057 42,78%
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG 
TƯƠNG LAI
DỰ BÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA 
HÀNG KHÔNG TẠI VIỆT NAM:
Nhờ ở vị trí thuận lợi và kinh tế phát triển ổn định nên theo Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), 
trong giai đoạn 2013-2017, Việt Nam xếp thứ 7 trong số những thị trường phát triển nhanh nhất thế giới với 
tốc độ tăng vận chuyển hàng hóa quốc tế đạt 6,6%. Tuy nhiên vận chuyển nội địa vẫn chiếm ưu thế.
Trong năm vừa qua thị trường vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường hàng không Việt Nam có sự tăng 
trưởng đáng kể so với năm 2016 , khoảng 15% và đạt sản lượng ước tính 465.000 tấn xuất bằng đường hàng 
không. Tỷ trọng các thị trường chính được thể hiện qua bảng sau :

• Giá cả thị trường vẫn nằm tại mức thấp, chỉ 
đột biến trong một vài giai đoạn cao điểm , chủ 
yếu là các tuyến đi Mỹ.Phụ phí nhiên liệu có xu 
hướng tăng do giá dầu thế giới hồi phục.  

• Thị trường hàng không tại SGN cạnh tranh 
khốc liệt do các Airlines đối thủ tăng thêm 
chuyến và triển khai bay freighter. Tần suất bay 
freighter của một số hãng lớn gần như hàng 
ngày đều có chuyến.

• Thực tế sản lượng hàng xuất từ SGN năm 2017 
tăng đáng kể (đóng góp chủ yếu trong tỷ lệ tăng 
trưởng 15% so với 2016) nhưng do tải cung ứng 
tăng nhiều hơn so với demand nên giá cước 
hầu như không tăng, chỉ đến trừ một số tuyến 
Mỹ trong giai đoạn cao điểm.     

• Trong các thị trường truyền thống thì thị 
trường Bắc Mỹ là thị trường tăng trưởng tốt 
nhất năm 2017.

• Thị trường tại HAN tăng trưởng nhẹ so với 
năm 2016. Tính chất thị trường hàng không ở 
HAN quá phụ thuộc vào Samsung ( chiếm trên 
80% tổng sản lượng) khiến khi Samsung có sự 
cố thì các mặt hàng truyền thống xuất bằng 
hàng không ở HAN không đủ bù đắp.

• Dự báo năm 2018 thị trường hàng hóa xuất bằng 
đường hàng không tiếp tục tăng trưởng ở Việt 
Nam , nhất là sau khi tổng thống Mỹ xem xét lại 
việc tái gia nhập TPP và sẽ có tác động tốt đến các 
mặt hàng giày dép , may mặc vốn được kỳ vọng sẽ 
tăng thị phần tại thị trường Mỹ. Thị trường châu 
Âu có thể sẽ tăng trưởng hơn so với năm 2017 
do hiệp định FTA giữa Vietnam và EU sẽ chính 
thức có hiệu lực vào 2018 khiến một số nhà đầu 
tư có thể đón đầu hiệp định này. Ngoài ra các 
hiệp định FTA giữa Vietnam – Hàn Quốc hay 
giữa Vietnam – Nga, Belarus, Kazakhstan cũng 
có thể đem lại sự tăng trưởng cho các thị trường 
này.

• Một số airlines hiện tại có thể tăng cường tàu 
khách to hoặc freighter để tranh giành thị trường.

• Giá dầu thế giới đang trong xu hướng phục hồi 
có thể sẽ ảnh hưởng nhẹ đến phụ phí xăng dầu 
trong giá cước hàng không. Tuy vậy hiện tại các 
hãng đều tách riêng phần phụ phí này nên margin 
của giá cước hàng không trong năm 2018 tại Việt 
Nam sẽ vẫn duy trì xu thế thấp, đặc biệt là do 
tình hình mất cân đối cung cầu trong cung ứng 
tải vẫn tiếp diễn với tỷ lệ cung vượt cầu khoảng 
30%.
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KẾ HOẠCH KINH DOANH 2018 

Mục tiêu, biện pháp thực hiện cho kế hoạch kinh doanh năm 2018

• Tiếp tục ổn định các hoạt động dịch vụ.
• Chú trọng củng cố hoạt động logistics nội địa, 

phát triển dịch vụ lưu kho và phân phối hàng 
hóa cho khách hàng, hoàn thiện chuỗi cung 
ứng dịch vụ. 

• Ổn định và khai thác có hiệu quả thế mạnh 
của các đối tác trong nhà. 

• Giữ vững mối quan hệ tốt với các khách hàng 
đại lý lớn với nguồn hàng ổn định, thực hiện 
cân đối việc đối lưu hàng hóa.                                                                                                                                            

• Giảm thiểu mọi chi phí
• Có chính sách tín dụng hợp lý với các khách 

hàng lớn và khách hàng toàn cầu nhằm mục 
đích vừa giữ khách vừa bảo đảm thu đủ thu 
đúng công nợ.

• Giảm thiểu tình trạng nợ xấu khó đòi.
• Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chi 

nhánh Hà Nội – Hải Phòng và đại lý Pan Con. 
• Hoàn thành việc ký hợp đồng thuê đất cho các 

khu vực kho ở quận 7
• Tiếp tục giữ vững hoạt động kinh doanh GSA 

của công ty Vector và công ty Vietway trong 
điều kiện có nhiều biến động trên thị trường 
GSA, tạo mọi điều kiện cho các công ty này duy 
trì và tăng trưởng sản lượng, tiếp cận những 
hãng hàng không tốt để mở rộng khả năng làm 
GSA, thắt chặt thêm quan hệ với CAAV (Cục 
HKDD Việt Nam) và các cơ quan hữu quan tại 
các cảng hàng không, giữ vững và phát triển 
quan hệ đại lý hàng hóa đối với các hãng hàng 
không.

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
• Tiến hành các thủ tục cho dự án đầu 

tư cảng MIPEC tại Hải Phòng
• Tiếp tục triển khai dự án trung tâm 

logistics tại Hưng Yên 

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 
KINH DOANH NĂM 2018 

Căn cứ kết quả đã đạt được trong những năm vừa 
qua, với thực lực hiện có của Công ty cùng với 
việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi, khó 
khăn sắp tới của cả hệ thống Vinafreight bao gồm 
công ty mẹ, các công ty con và công ty liên kết, 
Công ty CP Vinafreight xây dựng một số chỉ tiêu 
kế hoạch chính năm 2018 như sau:

• Tổng Doanh thu: 1.950 tỷ đồng
• Tổng lợi nhuận trước thuế: 57 tỷ đồng
• Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10-15%
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ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN
TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG 
VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp 
đối với cộng đồng địa phương

Công ty sẵn sàng hỗ trợ trong việc xây dựng 
nhà tình nghĩa, tình thương khi có sự vận 
động của chính quyền địa phương. Đồng thời 
cũng đóng góp ủng hộ cho các chương trình 
từ thiện – xã hội của địa phương, Trung Ương. 
Tham gia đầy đủ các chương trình hoạt động 
của Công đoàn khối Doanh Nghiệp Thương 
Mại Trung Ương tại TP.HCM.
Trong năm vừa qua Công ty có tham gia ủng 
hộ đồng bào nghèo Raglai ở Khánh Hòa, ở 
Quảng Bình, trại phong ở Quy Nhơn, đồng 
thời Công ty mẹ và các Công ty con đều tham 
gia ủng hộ đồng bào miền Trung phòng chống 
lũ lụt thiên tai hàng năm. Ngoài ra, các nhân 
viên công ty thường xuyên tổ chức bữa cơm 
từ thiện tại các bệnh viện, đi thăm và phát 
quà trung thu, quà tết cho các trẻ em nghèo 
của một số địa phương.

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các 
chính sách của Nhà nước quy định có liên 
quan đến người lao động. Tạo điều kiện 
cho CBCNV có cơ hội nâng cao kiến thức, 
kỹ năng qua các buổi đào tạo. Đảm bảo sức 
khỏe, an toàn lao động của người lao động 
qua các chương trình khám sức khỏe, phổ 
biến quy định an toàn lao động, phòng cháy 
chữa cháy…

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường

Công ty  không  sử  dụng  bất  kỳ nguyên vật 
liệu nào trong hoạt động kinh doanh. Những 
container, gỗ chèn và bao bì ni lông sử dụng 
trong quá trình vận chuyển, lưu kho đều có 
thể tái chế được.
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BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT 
ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY

BỐI CẢNH CHUNG
Tính từ năm Việt Nam chính thức gia nhập WTO đến nay (sau 10 
năm), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã tăng gấp 4 lần. Nhờ đó mà 
thứ hạng về xuất nhập khẩu của Việt Nam (theo xếp hạng của WTO) 
đã tăng lên rõ rệt. Cụ thể, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng từ 
vị trí 50 trong năm 2007 lên vị trí 26 ghi nhận trong năm 2016. Trong 
khi đó, nhập khẩu của Việt Nam cũng tăng lên từ vị trí thứ 41 trong 
năm 2007 lên vị trí 25 trong năm 2016 và chắc chắn sẽ tiếp tục tăng bậc 
trong năm 2017.
Tính đến tháng 12 / 2017, tổng trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa của 
Việt Nam ước đạt 39,1 tỷ USD, trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 
19,3 tỷ USD (giảm 3,5%) và nhập khẩu ước đạt 19,8 tỷ USD (tăng 2,1%), 
cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt khoảng 500 triệu USD. Như 
vậy, cán cân thương mại hàng hóa năm 2017 dự kiến thặng dư 2,67 tỷ 
USD, cao hơn mức thặng dư năm 2016 gần 900 triệu USD. Năm 2017, 
tổng trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt mức kỷ lục gần 424,87 tỷ 
USD (tăng 20,9% so với năm 2016).

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

• Tổng doanh thu: 1,886 tỉ (đạt 111% kế hoạch) 
• Lợi nhuận trước thuế: 53,86 tỉ (đạt 115% kế họach)     
• Cổ tức bằng tiền đã chi: 10%
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
• Bên cạnh một số biến động nhỏ về nhân sự 

bán hàng, nhìn chung tập thể người lao động 
trong công ty có tư tưởng ổn định, an tâm 
gắn bó với công ty, siêng năng tận tụy với 
công việc, hoàn thành tốt công việc được giao 
với đầy đủ lương tâm chức nghiệp;

• HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn luôn tâm 
huyết và chú trọng đầu tư chuyên sâu cho 
trọng trách được giao, thể hiện được vai trò 
trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành;

• Trong quá trình hoạt động từ khi thành lập 
đến nay, Công ty luôn nhận được sự quan 
tâm giúp đỡ của VLA, của chính quyền sở tại, 
của các tổ chức tài chính tín dụng và của các 
đối tác kinh doanh trong và ngoài nước. 

NHỮNG ĐIỂM CẦN KHẮC PHỤC
• Lực lượng nhân viên bán hàng thường xuyên biến 

động do nhiều lý do khác nhau, mặc dù đã được 
bổ sung liên tục nhưng vẫn còn thiếu. Đây là tình 
hình chung về nhân sự bán hàng trong những 
năm gần đây khi luôn có sự dịch chuyển của loại 
hình nhân sự này từ doanh nghiệp này sang doanh 
nghiệp khác. 

• Các nhân sự chủ chốt vững về chuyên môn nghiệp 
vụ nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm về quản lý 
điều hành, nhất là khi thị trường có những biến 
động nhất định.

• Đội ngũ bán hàng chỉ chuyên tâm khai thác & phát 
triển kinh doanh mà ít chú ý về quản lý rủi ro và 
công nợ.

CÁC KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ngay sau khi có Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị cam kết trước 
Đại hội đồng cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình một cách mẫn cán và trung thực, cố gắng 
hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao để đảm bảo cho sự phát triển của Công ty cũng như đảm bảo 
quyền lợi của tất cả các cổ đông và nhà đầu tư; cụ thể như sau:
• Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018. 
• Tiếp tục ổn định việc quản trị đối với các công ty con trong hệ thống công ty để đảm bảo sự thống nhất 

chung trong công tác quản trị Công ty;
• Tiếp tục duy trì các phiên họp thường kỳ, ít nhất mỗi quý một lần để bàn bạc, thảo luận chiến lược kinh 

doanh, kịp thời định hướng và điều chỉnh hoạt động của công ty để phù hợp với tình hình thị trường, 
thông qua các báo cáo, kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc; 

• Giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời và kiên quyết các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển 
khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 
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CÁC KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

QUẢN TRỊ CÔNG TY
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Họ và tên Chức vụ Số lượng CP 
nắm giữ

Tỷ lệ sở hữu/
VĐL

1 Ông Nguyễn Bích Lân Chủ tịch HĐQT 80.250 1,43%

2 Ông Bùi Tuấn Ngọc Thành viên HĐQT - -

3 Ông Chu Việt Cường Thành viên HĐQT - -

4 Ông Lê Duy Hiệp Thành viên HĐQT - -

5 Ông Trương Minh Long Thành viên HĐQT - -

6 Ông Nguyễn Huy Diệu Thành viên HĐQT 350 0,006%

7 Ông Tôn Thất Hưng Thành viên HĐQT - -

CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty không thành lập tiểu ban.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2017 HĐQT đã tổ chức 4 phiên họp, ngoài ra còn nhiều lần họp qua thư điện tử để cùng nhau bàn bạc, 
thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nhìn chung trong năm 2017, HĐQT đã thực 
hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với những công việc 
chủ yếu đã thực hiện như sau:

Thành viên HĐQT Chức vụ

Ngày bắt đầu/
Không còn 

là thành viên 
HĐQT

Số buổi họp 
tham dự Lý do không tham dự

Ông Nguyễn Bích Lân Chủ tịch 21.04.2017 04

Ông Bùi Tuấn Ngọc Phó Chủ tịch 21.04.2017 04

Ông Vũ Thế Đức Thành viên 21.04.2017 01 Hết nhiệm kỳ theo NQ 
ĐHĐCĐ 2017 

Ông Nguyễn Quang Trung Thành viên 21.04.2017 01 Hết nhiệm kỳ theo NQ 
ĐHĐCĐ 2017

Ông Đỗ Xuân Quang Thành viên 21.04.2017 01 Hết nhiệm kỳ theo NQ 
ĐHĐCĐ 2017

Ông Lê Duy Hiệp Thành viên 21.04.2017 04

Ông Chu Việt Cường Thành viên 21.04.2017 04

Ông Nguyễn Huy Diệu Thành viên 21.04.2017 03 Bắt đầu nhiệm kỳ mới 
theo NQ ĐHĐCĐ 2017

Ông Tôn Thất Hưng Thành viên 21.04.2017 03
Bắt đầu nhiệm kỳ mới 
theo NQ ĐHĐCĐ 2017; 
vắng do bị ốm

Ông Trương Minh Long Thành viên 21.04.2017 03 Bắt đầu nhiệm kỳ mới 
theo NQ ĐHĐCĐ 2017
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Năm 2017 Hội đồng quản trị đã triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội 
đồng cổ đông thường niên 2017 như sau: 

Định hướng giám sát kinh doanh

Định hướng kinh doanh, điều chỉnh một cách thích hợp các lĩnh vực  hoạt động của công ty phù hợp với tình 
hình thị trường, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đạt chỉ tiêu kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra. 

Công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

• Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho thành viên 
HĐQT được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, 
phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, giám sát của 
HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc; các thành viên 
đã nỗ lực làm việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao, góp phần vào những kết quả đạt được 
của Công ty trong năm 2017;

• HĐQT trực tiếp bàn bạc, kịp thời chỉ đạo và góp 
ý với Ban Tổng giám đốc, từ đó đề nghị những 
biện pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn trong 
nhiều lĩnh vực hoạt động của Công ty;

• Qua quá trình giám sát, HĐQT nhận thấy Ban 
Tổng giám đốc triển khai hiệu quả các nghị 
quyết của HĐQT, kịp thời thông tin, báo cáo 
và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với 
tình hình kinh doanh thực tế và yêu cầu của 
HĐQT.

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT TRONG NĂM 2017 
NHƯ SAU:

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung

1 01-17/NQ-HĐQT 01/03/2017

Thông qua thời gian chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 
thường niên 2017
Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường 
niên 2017 

2 02-17/NQ-HĐQT 21/04/2017 Thông qua việc bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT cho 
nhiệm kỳ mới 2017-2022

3 03-17/NQ-HĐQT 11/05/2017 Thông qua nội dung chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016

4 04-17/NQ-HĐQT 09/11/2017 Thông qua việc nhận chuyển nhượng 25% cổ phần lại 
Công ty CPDV Logistics Thăng Long

5 05-17/NQ-HĐQT 09/11/2017 Thông qua nội dung chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017

6 06-17/NQ-HĐQT 17/11/2017 Thông qua viẹc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương 
án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

7 07-17/NQ-HĐQT 27/12/2017 Thông qua việc nhận chuyển nhượng 20% cổ phần tại 
Công ty CP Cảng Mipec
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BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

STT Họ và tên Chức vụ Số lượng CP 
nắm giữ

Tỷ lệ sở hữu/
VĐL

1 Lê Văn Hùng Trưởng BKS 0

2 Phan Phương Tuyền Thành viên BKS 820 0,15%

3 Nguyễn Hồng Kim Chi Thành viên BKS 0

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BKS ĐỐI VỚI HĐQT, BAN TGĐ VÀ 
CỔ ĐÔNG
Trong năm 2017, BKS đã tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của HĐQT và Ban TGĐ nhằm duy trì thường 
xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty và có ý kiến trực tiếp tới các vấn đề thuộc quyền hạn của BKS. 
Các thành viên đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên trao đổi đánh 
giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời. Các hoạt động chính của BKS trong năm 
2017 bao gồm:
• Giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.
• Tham dự các cuộc hợp của HĐQT.
• Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh trong kỳ, giám sát việc đầu tư góp vốn, thoái vốn của Công ty.
• Đề xuất và cho ý kiến và chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2016 cho Công ty

SỐ LƯỢNG CUỘC HỌP TRONG NĂM CỦA BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên Chức vụ

Ngày bắt đầu/
Không còn 
thành viên 

BKS

Số buổi 
tham dự 
họp BKS 
tham dự

Tỷ lệ 
tham dự 

họp

Lý do không tham dự 
họp

Lê Văn Hùng Trưởng ban 
BKS 21/04/2017 02 67%

Bắt đầu nhiệm kỳ mới 
theo NQ của ĐHĐCD 
2017

Phan Phương Tuyền Thành viên 21/04/2017 03 100%

Nguyễn Tuấn Anh Thành viên 21/04/2017 01 33% Hết nhiệm kỳ theo NQ 
ĐHĐCĐ 2017

Nguyễn Hồng Kim Chi Thành viên 21/04/2017 03 100%

SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HOẠT 
ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TGĐ VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC
BKS nhận thấy các thành viên HĐQT và Ban TGĐ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong quá trình thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với HĐQT, Ban Giám 
đốc điều hành và các phòng ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc. Do đó, BKS có điều kiện thuận lợi để 
hoàn thành nhiệm vụ được giao.
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI 
ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN 
QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CÔNG TY

VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty luôn duy trì công tác cập nhật các quy định do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành và nghiêm 
túc triển khai áp dụng vào công tác quản trị nội bộ công ty.

Người thực hiện giao dịch Quan hệ với 
người nội bộ

Số CP sở hữu đầu 
kỳ

Số CP sở hữu cuối 
kỳ

Lý do 
tăng/
giảm 
(mua, 
bán, 

chuyển 
đổi, 

thưởng)

Số cổ 
phiếu Tỷ lệ Số cổ 

phiếu Tỷ lệ

Công ty CP Transimex Saigon Bùi Tuấn Ngọc 
– PCT HĐQT 2.159.900 38,68% 2.881.120 51,59% Mua

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương 
mại Thiên Hải

Bùi Tuấn Ngọc 
– PCT HĐQT 35.000 0,63% 0 0,00% Bán

Công ty cổ phần Đầu tư Toàn Việt Bùi Tuấn Ngọc 
– PCT HĐQT 70.800 1,27% 0 0,00% Bán

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt Năm 2017

Tiền lương 1.274.400.000

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 1.262.056.311

Cộng 2.536.456.311
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trong xu thế phát triển chung trên toàn cầu, 
các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng quan 
tâm hơn đến các hoạt động phát triển bền 
vững, và Công ty cổ phần Vinafreight (sau 
đây gọi tắt là “Công ty”) không là ngoại lệ. 
Việc phát triển bền vững của công ty không 
chỉ dừng lại ở việc bảo đảm lợi ích kinh tế 
của doanh nghiệp mà còn phải hướng tới 
lợi ích của các bên liên quan, đồng thời phải 
tính đến những tác động tiêu cực tiềm ẩn 
ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. 

Là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh 
vực Logistics với tầm nhìn chiến lược nhắm 
đến “Phát triển kinh doanh bền vững để ổn 
định vị trí hàng đầu của Vinafreight trong 
các doanh nghiệp logistics Việt Nam, xây 
dựng đội ngũ nhân viên đủ kinh nghiệm và 
bản lĩnh kinh doanh trong tình hình cạnh 
tranh và hội nhập mới, qua đó đóng góp 
tích cực cho kinh tế và xã hội Việt Nam”, 
công ty hiểu rõ trách nhiệm của mình trong 
việc gắn kết tầm nhìn và sứ mệnh với định 
hướng phát triển bền vững. Việc phát triển 
bền vững của công ty phải song hành với sự 
tuân thủ những qui định của pháp luật, các 
chuẩn mực đạo đức xã hội cũng như các lợi 
ích của cộng đồng 
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Ngành logistics trong nhiều năm qua đã có những đóng góp đáng kể cho nền kinh tế quốc dân. Với vị trí là 
một doanh nghiệp logistics Việt Nam hàng đầu, công ty đã có những tác động tích cực đến đời sống kinh tế - 
xã hội của đất nước. Những tác động đó bao gồm:
• Tạo được công ăn việc làm ổn định cho nhiều người lao động
• Đóng góp đáng kể cho ngành dịch vụ logistics nói riêng và nền kinh tế quốc dân nói chung
• Đóng góp cho cộng đồng xã hội

TÁC ĐỘNG VÀ RỦI RO

Song song bên cạnh đó, công ty cũng 
phải đối diện với những rủi ro trong 
kinh doanh như rủi ro về biến động tỉ 
giá, rủi ro về những thay đổi của pháp 
luật liên quan đến ngành nghề, rủi ro 
trong việc thanh toán của khách hàng. 
Nhận diện được các tác động và rủi ro 
giúp công ty có cơ sở hợp lý để đánh giá 
tình hình để từ đó định hướng và xây 
dựng mô hình và các mục tiêu phát triển 
bền vững phù hợp với cơ cấu hoạt động 
kinh doanh của mình.
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BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Như trên đã trình bày, công ty xác định định hướng phát triển bền vững của mình dựa trên tầm nhìn “Phát 
triển kinh doanh bền vững để ổn định vị trí hàng đầu của Vinafreight trong các doanh nghiệp logistics Việt 
Nam, xây dựng đội ngũ nhân viên đủ kinh nghiệm và bản lĩnh kinh doanh trong tình hình cạnh tranh và hội 
nhập mới, qua đó đóng góp tích cực cho kinh tế và xã hội Việt Nam”. Sự xác định đó là cơ sở để công ty xây 
dựng mô hình phát triển bền vững dựa trên mục tiêu tạo những ảnh hưởng tích cực lên 3 nhóm đối tượng: 
Công ty, Thị Trường và Cộng đồng Xã hội, cụ thể như sau:

ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC TRONG CÔNG TY
• Tăng trưởng ổn định
• Bảo đảm thu nhập và chăm lo đời sống cho người lao động
• Phát triển đội ngũ vững mạnh
• Quản trị rủi ro và kiểm soát sự tuân thủ

ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC ĐẾN THỊ TRƯỜNG
• Tăng cường tính minh bạch công khai trong quản trị
• Tạo động lực cho sự phát triển bền vững
• Bảo đảm lợi ích của cổ đông
• Tạo sự hài lòng thỏa mãn cho khách hàng
• Đóng góp vào sự phát triển của thị trường và nền kinh tế quốc dân

ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC ĐẾN CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI
• Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và phi tài chính đối với nhà nước
• Chia sẻ với cộng đồng
• Tham gia tích cực vào việc bảo vệ môi trường xanh và sạch
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CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

• Doanh thu: 1,887 tỉ đồng 
• Lợi nhuận: 55 tỉ đồng 
• Thanh toán lương và các khoản cho người lao động:
• 100% cán bộ nhân viên công ty được khám sức khỏe định 

kỳ
• Hơn 60 lượt nhân viên được tham gia các khóa đào tạo 

nghiệp vụ trong nước và quốc tế.
• Tiếp tục áp dụng thực hiện hệ thống quản trị chất lượng 

theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 để phát triển đội ngũ vững 
mạnh, kiểm soát sự tuân thủ qui trình, quản trị những rủi 
ro có thể ảnh hưởng đến nghiệp vụ.  

DOANH THU

LỢI NHUẬN

111%

117%

SO VỚI KẾ HOACH

SO VỚI KẾ HOACH

ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC TRONG CÔNG TY

ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC ĐẾN THỊ TRƯỜNG

Trong năm 2017, công ty đã tạo được nhiều ảnh 
hưởng tích cực đến thị trường, cụ thể như sau:
• Về phía cổ đông: đã tạo nên sự an tâm vững tin 

của cổ đông vào tình hình tài chính và hoạt động 
kinh doanh của công ty, bảo đảm cổ tức cho cổ 
đông theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 
2017.

• Đối với khách hàng: Năm 2017 là một năm thành 
công của công ty trên phương diện thỏa mãn 
khách hàng khi không hề có một sự phàn nàn nào 
dù nhỏ nhất của khách hàng về dịch vụ của công 
ty

• Trong năm 2017, công ty đã tham gia tích cực vào 

các hoạt động của hiệp hội ngành nghề VLA, các 
chương trình của VCCI, đóng góp tiếng nói tích 
cực cho sự phát triển của nền kinh tế trong khả 
năng cao nhất của mình.

• Trong năm 2017, công ty cũng đã tham gia các hoạt 
động nghiệp vụ và các diễn đàn, hội nghị về ngành 
nghề trong nước cũng như quốc tế 

• Nhờ những đóng góp đó, công ty đã được tạp chí 
Vietnam Report vinh danh trong Top 500 doanh 
nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 
(316/500), Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất 
Việt Nam (302/500), Top 5 các doanh nghiệp tư 
nhân vận tải lớn nhất Việt Nam.
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SO VỚI KẾ HOACH

SO VỚI KẾ HOACH

ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC ĐẾN CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI
• Trong năm 2017, công ty đã nộp 9,6 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước
• Sử dụng có trách nhiệm các nguồn tài nguyên điện và nước, giáo dục cho cán bộ nhân viên ý thức tiết kiệm 

các nguồn tài nguyên này đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường xanh và sạch. Do đặc điểm của 
doanh nghiệp là không trực tiếp sản xuất nên công ty chỉ sử dụng nước và điện cho hoạt động văn phòng.

• Do không trực tiếp sản xuất nên trong quá trình kinh doanh không phát sinh chất thải ra môi trường.
• Đóng góp ủng hộ cho các chương trình từ thiện – xã hội của địa phương, trung ương 
• Chăm lo cho đời sống đoàn viên công đoàn khó khăn trong công ty.
• Tham gia đầy đủ các chương trình hoạt động của Công đoàn khối các doanh nghiệp thương mại trung ương 

tại TP.HCM.
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CƠ CẤU QUẢN TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

• Chỉ đạo chung về chiến lược phát triển bền vững của 
doanh nghiệp

• Phê duyệt các mục tiêu và kế hoạch hành động

Hội đồng quản trị

Ban Tổng Giám Đốc

Các phòng ban nghiệp vụ kinh doanh

Nhân viên

• Xây dựng và trình HĐQT các mục tiêu và kế hoạch về 
phát triển bền vững của công ty

• Chia sẻ chiến lược, mục tiêu và kế hoạch phát triển bền 
vững trong công ty

• Bảo đảm kế hoạch phát triển bền vững đạt mục tiêu đề ra

• Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển bền vững theo 
định hướng của HĐQT và Ban TGĐ

• Thực hiện tác nghiệp cụ thể của mình liên quan đến việc 
thực hiện kế hoạch phát triển bền 
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MỐI TƯƠNG TÁC VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG SỰ PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÔNG TY
Nhằm phát triển hài hòa cân đối và bền vững với các bên liên quan, công ty thường xuyên tương tác, gắn 
kết với các bên thông qua nhiều hoạt động, cụ thể như sau:

Đối với nhân viên

Đối với các cổ đông

Đối với khách hàng

Đối với các cơ quan 
quản lý nhà nước

Đối với hiệp hội 
VLA

Đối với các cơ quan 
quản lý nhà nước

• Các cuộc họp sơ kết, tổng kết
• Các cuộc họp đột xuất để giải quyết các vấn đề nghiệp vụ
• Thông tin trao đổi trong nội bộ

• Đại hội đồng cổ đông thường niên
• Thông tin đăng tải trên website
• Trao đổi qua email

• Gặp gỡ trực tiếp
• Tham khảo ý kiến khách hàng qua phiếu khảo sát
• Trao đổi qua email, điện thoại

• Tham gia các hội nghị, hội thảo do các cơ quan nhà 
nước tổ chức.

• Đóng góp ý kiến qua website của các cơ quan này hoặc 
thông qua các cuộc khảo sát do các cơ quan này tổ chức

• Tham gia các hoạt động nghiệp vụ, các hội thảo, hội nghị do VLA tổ chức 
• Đóng góp ý kiến qua các phương tiện giao dịch thông thường hoặc điện tử.

• Đóng góp cho các hoạt động xã hội của cộng đồng hoặc 
tham gia trực tiếp những hoạt động này

• Tham gia, chia sẻ với các hoạt động từ thiện, thiện 
nguyện

• Tham gia tích cực vào các hoạt động môi trường do cộng 
đồng hoặc các tổ chức phi chính phủ tổ chức thực hiện.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN 
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

NGUYỄN BÍCH LÂN

Tp.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2018
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A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình,Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 3844 6409
Số fax: (028) 3848 8539

Website: www.vinafreight.com


