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BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 

 

Kính thưa Quý cổ đông thân mến. 

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của công ty xin trân trọng báo cáo Đại hội về hoạt động của 

HĐQT trong năm 2017 vừa qua: 

I. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: 

- Năm 2017, với sự cố gắng của tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên, công ty đã đạt 

được kết quả như sau:  

Đvt: triệu đồng 

Chỉ tiêu Kế hoạch 2017 Thực hiện 2017 

Doanh thu thuần hợp nhất 215.000 178.049 

Lợi nhuận sau thuế thuộc 

cổ đông công ty mẹ 
23.200 32.319 

Lợi nhuận sau quỹ thuộc cổ 

đông công ty mẹ 
22.700 31.804 

- Với kết quả nêu trên, công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu doanh thu nhưng đã hoàn 

thành xuất sắc các chỉ tiêu lợi nhuận. 

- Môi trường kinh doanh ngày càng thay đổi, vì thế để đáp ứng với thay đổi của thị 

trường và tăng tính cạnh tranh trong kinh doanh, trong năm 2017, HĐQT và BĐH 

Công ty đã rà soát chiến lược và đề ra các giải pháp, sản phầm cần tập trung trong 

thời gian tới như sau: 

 IDC – Infrastructure for Data Center: Giải pháp hạ tầng trung tâm dữ liệu, 

bao gồm giải pháp máy lạnh chính xác, nguồn dự phòng, chống cháy, hệ 

thống phân phối điện v.v. 

 LSP – Lightning and Surge Portection: Giải pháp 6 điểm để chống sét trực 

tiếp và lan truyền, bao gồm cả tiếp đất. 

 BTS – Hạ tầng trạm viễn thông: Dịch vụ xây dựng và cho thuê trạm BTS 

 Power Backup: Bao gồm các giải pháp cung ứng nguồn điện một chiều dự 

phòng, (Rectifier và Battery) và UPS  

 Lighting: Tìm kiếm khả năng đầu tư giải pháp chuyển đổi chiếu sáng 

truyền thống sang LED 

Bên cạnh đó, với việc tận dung lợi thế tài chính hiện có, HĐQT và BĐH đặt ra mục 

tiêu tăng trưởng doanh thu từ 10%-15% hàng năm. 

 



II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT: 

Trong năm 2017, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý, thông qua và quyết định nhiều 

vấn đề quan trọng và giải quyết, hỗ trợ Ban điều hành trong việc xây dựng chiến lược,  

đường hướng hoạt động kinh doanh phù hợp với chiến lược công ty và Tập đoàn ITD. Cụ 

thể: 

 Xem xét báo cáo tài chính hàng quý.  

 Thống nhất phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT theo từng Tiểu ban, gồm: (1) 

Tiểu ban đầu tư phát triển kinh doanh, (2) Tiểu ban nhân sự. 

 Do nghiên cứu các dự án đầu tư nên thông qua hoãn triển khai mua cổ phiếu quỹ. 

 Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt đợt 2 (đợt cuối), với tỷ lệ 

28%/cổ phần. 

 Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt đợt 1 (18%) 

 Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2018 

theo thời gian đúng quy định  

 Thông qua xem xét và hổ trợ Ban điều hành tìm kiếm, xúc tiến nhiều dự án. 

III.  Phân công nhiệm vụ trong HĐQT năm 2017 

Để hỗ trợ Ban điều hành nhanh chóng và kịp thời, tổng thể và khách quan, HĐQT đã 

phân công từng thành viên với 2 Tiểu ban như sau: 

 Tiểu ban đầu tư phát triển kinh doanh: Ông Mai Minh Tân (trưởng ban), Ông 

Nguyễn Thanh Khiết, Ông Trần Bình Phương, Ông Tạ Huy Phong. 

 Tiểu ban nhân sự: Ông Lâm Thiếu Quân (trưởng ban), Ông Nguyễn Hữu Dũng, 

Ông Tạ Huy Phong. Ông Thomas Hermansen. 

IV. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.   

Trong năm 2017, tổng số tiền thù lao đã chi cho HĐQT và Ban kiểm soát là: 

228.000.000 đồng. Chi phí này phù hợp với chi phí đã được phê duyệt.  

V. Triển vọng và kế hoạch năm 2018: 

Năm 2018, nền kinh tế được đánh giá sẽ phát triển trở lại, việc tiếp cận và sử dụng 

các dịch vụ ứng dụng viễn thông đang được quan tâm đúng mực. Đây là điểm tích cực cho 

công ty Toàn Cầu trong thời gian sắp tới. Công ty Toàn Cầu là một đơn vị hoạt động chủ 

yếu trong lĩnh vực: đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng cho các trạm viễn thông; đầu tư và 

phát triển cơ sở hạ tầng cho công nghệ thông tin; tư vấn, thiết kế và cung cấp giải pháp tích 

hợp hệ thống; sản xuất và kinh doanh thiết bị chống sét; dịch vụ sửa chữa, bảo trì nguồn… 

nên khi nền kinh tế phát triển hứa hẹn nhiều cơ hội phát triển cho Công ty, thì bên cạnh cơ 

hội, công ty cũng đối diện nhiều thử thách, khó khăn trong vấn đề cạnh tranh của công ty 

cùng ngành. 

 Vì vậy, kế hoạch kinh doanh trong 2018 đệ trình dưới đây mang tính cẩn trọng để có 

thể ứng phó với các thay đổi của thị trường, cụ thể như sau: 

Đvt: triệu đồng 

Chỉ tiêu tài chính Kế hoạch năm 2018 

Doanh thu thuần hợp nhất 200.000 



Chỉ tiêu tài chính Kế hoạch năm 2018 

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất công ty mẹ 24.400 

Lợi nhuận sau quỹ hợp nhất riêng công ty 

mẹ 

23.600 

EPS 2.900 

Cổ tức dự kiến năm 2018 bằng tiền mặt >=25% 

Chúng tôi rất mong Quý cổ đông tiếp tục tin tưởng và đồng hành cùng Công ty. 

Xin cảm ơn. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch 
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