CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

Tổng quan về Tập đoàn Tài chính KB
(KBFG)
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Tổng quan về Chứng khoán KB
(KBS)

Giới thiệu Chứng khoán KB
Việt Nam (KBSV)

Tổng quan về
Tập đoàn Tài chính KB

Tổng quan về
Tập đoàn
Tập đoàn Tài chính KB (“KBFG”) là tổ chức
tài chính hàng đầu Hàn Quốc với tập khách
hàng khổng lồ và mạng lưới chi nhánh
rộng lớn nhất cả nước. Tập đoàn nắm giữ
sức mạnh vốn vững chắc và sự tin tưởng
của khách hàng đối với thương hiệu.

Khách hàng
35.5 triệu

(66% dân số Hàn Quốc)

Dịch vụ khách hàng

Tổng tài sản

Dẫn đầu thị trường 14 năm
liên tiếp

540.3 tỷ $

Vốn chủ sở hữu
38.4 tỷ $

Mạng lưới doanh nghiệp

1.903 chi nhánh/ văn phòng trong nước
827 chi nhánh/ văn phòng ở nước ngoài

Tỷ lệ an toàn vốn
15.3%

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020
Được đánh giá bởi Trung tâm Hiệu suất Hàn Quốc, thuộc Bộ Công thương và Năng lượng Hàn Quốc
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Dấu mốc Tập đoàn
KBFG mở rộng hoạt động tại các thị trường tài chính mà Tập
đoàn chiếm lĩnh; và trong các lĩnh vực cạnh tranh gay gắt,
luôn đảm bảo đòn bẩy thông qua việc tăng cường năng lực của
các công ty con và mở rộng sự hiệp lực nhóm.

2016

2001-2008

Sáp nhập với KB Investment &
Securities và Hyundai Securities
→ KB Securities (tháng 12, 2016)

Thành lập KB Life (2004)

Mua Hyundai Securities (Tháng 5, 2016)

Niêm yết cổ phiếu trên NYSE (2001)

2011-2016

KB và HCB sáp nhập trở thành KB
Kookmin Bank (2001)

Thành lập KB Asset Management (2004)

Mua Bảo hiểm LIG Non-life
→ Bảo hiểm KB (2015)
Mua Woori Financial
→ KB Capital (2014)
Thành lập KB Savings Bank (2012)

Sáp nhập với Korea Long Term Credit Bank
(1998)

Thành lập KB Kookmin Card (2011)

Mua Dongnam Bank (1998)

KB Futures sáp nhập với KB Investment
& Securities (2011)

Mua Daedong Bank (1998)

2008-2011

1963-1998

Thành lập Tập đoàn Tài chính KB (2008)

Thành lập Housing & Commercial Bank
(HCB) (1967)

Mua Hanuri Investment & Securities
→ KB Investment & Securities (2008)
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1998-2001

Thành lập Kookmin Bank (KB) (1963)

Tầm nhìn và
Chiến lược Tập đoàn
Hướng tới việc trở thành "Top 10 Châu Á, Top 50 Thế
giới“, với tầm nhìn "Tập đoàn tài chính toàn cầu hàng
đầu châu Á", KBFG đưa ra các mục tiêu và định hướng
chiến lược theo từng giai đoạn.

Tập đoàn tài chính hàng đầu Châu Á
Đặt nền tảng để trở thành tập đoàn tài chính hàng đầu
bằng cách đảm bảo các lợi thế cạnh tranh khác biệt.
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Nâng cao năng lực của
các lĩnh vực kinh doanh
cốt lõi của KBFG để tạo
ra lợi nhuận

Thiết lập một hệ thống
kênh đáp ứng nhu cầu và
thay đổi hành vi
của khách hàng

Thiết lập mô hình công
cụ tăng trưởng để tăng
thu nhập không chịu
lãi

Tăng cường năng
lực kinh doanh
toàn cầu

Tăng cường khả năng
cạnh tranh của các chi
nhánh lớn

Đổi mới mạng lưới bán
hàng tại quầy

Tăng cường khả năng
cạnh tranh của quản
lý tài sản & CIE

Mở rộng thị
trường nước
ngoài

Cải thiện chất lượng của
danh mục tín dụng

Tăng cường khả năng
cạnh tranh của các kênh
bán hàng gián tiếp

Xây dựng một mô hình
dịch vụ hưu trí khác
biệt

Hướng tới
Khách hàng

Chuyên
nghiệp

Sáng tạo

Tức thì

Hướng tới
Kết quả
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Cơ cấu tổ chức Tập đoàn
Với 13 công ty tài chính hoạt động trong các lĩnh vực
bao gồm ngân hàng, chứng khoán, thẻ tín dụng, bảo
hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, KBFG là một trong
những tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc.
KB Financial Group
Dựa vào sự hợp tác giữa các công ty con cùng ưu thế
về nguồn vốn khổng lồ, mạng lưới chi nhánh/ văn
phòng và tập khách hàng lớn, KBFG đã và đang hoàn
thiện hơn nữa để cung cấp các giải pháp tài chính tối
ưu cho khách hàng.
Vốn chủ sở hữu: 43.4 nghìn tỷ KRW
Doanh thu hoạt động: 4.61 nghìn tỷ KRW
Lợi nhuận ròng: 3.45 nghìn tỷ KRW
(Tính đến tháng 12/2020)
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Xếp hạng thế giới và
Tỷ lệ an toàn vốn
KBFG duy trì mức vốn chủ sở hữu mạnh
nhất trong số các tập đoàn tài chính Hàn
Quốc, đóng góp vào bước tiến đảm bảo lợi
thế cạnh tranh trong các ngành tăng trưởng
trong tương lai.

Xếp hạng*

Tổ chức

Vốn Cấp 1
(tỷ $)

Tỷ lệ an toàn vốn
BIS (%)

Tổng tài sản
(tỷ $)

Thế giới

Nội địa

61

1

KB Financial Group

31.75

17.78

540

65

2

Shinhan Financial Group

32.30

18.47

535.8

67

3

Korea Development Bank

32.05

15.96

223

81

4

Hana Financial Group

26.44

14.73

407.7

Xét v
91

5

Woori Financial Group

20.55

17.34

465.8

6

NongHyup

14.63

17.7

428.2

100

*Xét về Vốn Cấp 1 <Ngân hàng Banker TOP 1000 WORLD BANKS (2020)>
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Hệ thống toàn cầu 1)
Ngân hàng KB Kookmin, Chứng khoán
KB, Bảo hiểm KB, KB Card và KB Capital
có 51 mạng lưới ở nước ngoài tại 13 quốc
gia trên khắp Châu Á, Châu Âu, Châu Đại
Dương và Bắc Mỹ.
KB Kookmin Bank
Loại hình

Công ty con
(3)

Chi nhánh
(8)

VP đại diện (1)

Địa điểm

Tổng tài sản (triệu $)

Phnom Penh, Cambodia (5)

3)

176
2.332

Beijing, China (5) 3)
Yangon, Myanmar (MFI) (7) 3)

19

London, England

692

Tokyo, Japan

469

Hong Kong, China

1.595

Auckland, New Zealand

301

New York, USA

993

Hochiminh, Vietnam

349

Hanoi, Vietnam

35

Gurgaon, India

50

Yangon, Myanmar

-

KB Capital
Loại hình
Công ty con (1)

Công ty con (1)
VP đại diện (1)
1)
2)
3)
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Loại hình

Công ty con (3)

VP đại diện (1)

Địa điểm

Loại hình

Công ty con
(3)

Tổng tài sản (triệu $)

Vietiane, Laos

80

Jakarta, Indonesia

15

Địa điểm
Phnom Penh, Cambodia
Yangon, Myanmar

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020
KB Capital sở hữu 59%, KB Card sở hữu 21%
Số lượng chi nhánh tại các công ty con

Địa điểm

Tổng tài sản (triệu $)

New York, USA

15

Hong Kong, China

102

KB Securities Vietnam (4) 3)

99

Shanghai, China

-

KB Insurance

Chi nhánh (1)

KB Kookmin Card
Loại hình

KB Securities

VP đại diện
(3)

Địa điểm

Tổng tài sản (triệu $)

Jakarta, Indonesia (2) 3)

26

New Jersey, USA

4

Nanjing, China (1) 3)

98

New Jersey, USA

251

LA, USA

-

Hanoi, Vietnam

-

Hochiminh, Vietnam

-

KB Asset Management
Tổng tài sản (triệu $)

Loại hình

38
-

Công ty con (2)

Địa điểm

Tổng tài sản (triệu $)

Singapore

2

China

-

Tổng quan về
KB Securities

“KB Securities bắt
đầu hành trình với
danh nghĩa một
ngân hàng đầu tư
dẫn đầu”

Một thành viên chủ chốt của Tập đoàn Tài
chính KB, tổ chức tài chính hàng đầu Hàn
Quốc
KB Securities, ra đời sau cuộc sáp nhập của
KB Investment & Securities và Hyundai
Securities, trở thành thành viên chính thức
của KB Financial Group.
Chứng khoán KB được đảm bảo với mức xếp
hạng tín dụng và ổn định tài chính cao hơn và
được trang bị động cơ tăng trưởng mạnh mẽ
bằng cách hiệp lực với Tập đoàn Tài chính KB.

Công ty chứng khoán hàng đầu Hàn
Quốc với chuyên môn tốt nhất
KB Securities đảm bảo danh mục đầu tư cân
bằng trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh bằng
cách kết hợp năng lực của Hyundai Securities
trong mảng Quản lý tài sản & Tự doanh và năng
lực của KB Investment & Securities trong mảng
IB và Bán buôn. Là công ty chứng khoán lớn thứ
3 với vốn chủ sở hữu khoảng 5.05 nghìn tỷ KRW,
KB Securities sẽ trở thành công ty môi giới hàng
đầu tại Hàn Quốc cung cấp các giải pháp đầu tư
chuyên dụng.

Cung cấp giải pháp đầu tư tốt nhất cho
khách hàng
Là "đối tác đầu tư trọn đời", KB Securities cung
cấp các giải pháp đầu tư và dịch vụ tốt nhất cho
khách hàng thông qua mạng lưới các chi nhánh
lớn và dịch vụ trực tuyến tại Hàn Quốc.

Môi giới
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Quản lý
tài sản

Ngân hàng
đầu tư

Tự doanh

Tổng quan & Lịch sử
CEO

Trụ sở

Quyền sở hữu

Vốn chủ sở hữu

09.2020
Thỏa thuận hợp tác
"Project Vanilla"
(ZUM internet) ra mắt
07.2020
Thỏa thuận dịch vụ giao dịch
chứng khoán do AI hỗ trợ
đã ra mắt

Mr. Kim Seong-hyun &
Mrs. Park Jeong-rim

05.2019
Giấy phép kinh doanh tài chính
ngắn hạn được phê duyệt

Số 50, Yeouinaru-ro,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea

Tập đoàn KB Financial (KBFG)

01.2019
Bà Park Jeong-rim &
Ông Kim Seong-hyun
nhậm chức CEO
05.2018
Thay đổi trụ sở chính
KB Securities

5.05 nghìn tỷ KRW

Số lượng khách hàng

4.87 triệu

Mạng lưới

108 chi nhánh/ điểm giao dịch
(75 Chi nhánh và 33 PGD)

Mạng lưới toàn cầu

Công ty con
(New York, Hồng Kông, Việt Nam)
Văn phòng (Thượng Hải)

Tính đến tháng 12/2020

01.2021
KB Fina (nền tảng tài chính
kỹ thuật số) ra mắt

11.2017
Maritime Securities
trở thành thành viên
của KB Securities
30.12.2016
KB Securities
chính thức ra mắt

Công ty chứng khoán
Hyundai
31.05.2016
Trở thành công ty
con của Tập đoàn
tài chính KB

KB Investment &
Securities sáp
nhập với Hyundai
Securities

KB Investment &
Securities

07.2009
Triển khai kinh doanh
quản lý tài sản bằng việc
thiết lập Công ty Quản lý
quỹ Hyundai
03.2008
Ðổi tên thành Công ty
Chứng khoán và Ðầu tư KB

1999
Số dư chứng nhận
thụ hưởng đạt
30 nghìn tỷ won

1998
Ra mắt
'Buy Korea Fund'

12.1997
Ðổi tên thành Công ty
Chứng khoán Hannuri Salomon
08.1995
Ðổi tên thành Công ty
Chứng khoán SSB

06.1986
Đổi tên thành Công ty
Chứng khoán Hyundai
11.1977
Trở thành công ty con
của Tập đoàn Hyundai
06.1962
Thành lập Công ty Chứng
khoán Hyundai (tiền thân
là Công ty Chứng khoán
Kookil)
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Điểm nhấn doanh nghiệp
KB Securities - một thành viên chủ chốt của Tập đoàn Tài chính KB, chuyên cung cấp các
giải pháp đầu tư tối ưu cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trên toàn thế giới.

Danh mục đầu tư
đa dạng

KB Securities - nằm trong top ngân hàng đầu tư (IB) lớn nhất tại
Hàn Quốc với vốn chủ sở hữu 5.05 nghìn tỷ won - đã trở thành một
trong những công ty môi giới uy tín nhất, sở hữu danh mục đầu tư
kinh doanh cạnh tranh, tập trung vào các mảng dịch vụ Môi giới,
Quản lý tài sản, IB và Tự doanh

Tối ưu hóa các
giải pháp đầu tư

Với danh mục đầu tư đa dạng cùng chuyên môn của các chuyên
gia tài chính kinh nghiệm, KB Securities đã và đang tạo ra sức
mạnh tổng hợp với các công ty con thuộc Tập đoàn tài chính KB
nhằm đảm bảo các giải pháp đầu tư tối ưu phù hợp với khách
hàng khi có nhu cầu.

Thương hiệu
uy tín

KB Securities được đảm bảo với mức xếp hạng tín dụng và ổn định
tài chính cao hơn và được trang bị động cơ tăng trưởng mạnh mẽ
với sự hiệp lực từ Tập đoàn Tài chính KB. Cùng nỗ lực trở thành
"đối tác đầu tư trọn đời", KB Securities tự hào nhiều năm liên tiếp
nhận giải thưởng về sự hài lòng của Khách hàng.

Vốn chủ sở hữu

Xếp hạng tín dụng

5.05

AA+(Nội địa)
A-(Toàn cầu)

4.87

Mục xếp hạng
tín dụng và ổn định
tài chính cao

Tập khách hàng lớn
tại Hàn Quốc

nghìn tỷ
(KRW)

Một trong những
ngân hàng đầu tư
lớn nhất Hàn Quốc
với vốn chủ sở hữu
5.05 nghìn tỷ (KRW)
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Số lượng khách hàng

triệu

Sứ mệnh, Tầm nhìn &
Giá trị cốt lõi
Sứ mệnh
Với mong muốn cung cấp các dịch vụ tài
chính mang lại sự hài lòng cho khách
hàng và xã hội

Tầm nhìn

“KB Securities đặt mục tiêu trở
thành đối tác đầu tư trọn đời cho
khách hàng, đồng thời không
ngừng trau dồi về chuyên môn
nhằm giữ vị trí dẫn đầu trong
ngành chứng khoán”

Với đội ngũ chuyên gia hàng đầu, KBS
không ngừng đổi mới mô hình kinh doanh
và phát triển nội lực nhằm tối ưu hóa lợi
ích của khách hàng

Khách hàng là trung tâm Tối đa hóa lợi ích và ưu tiên

mọi nhu cầu của khách hàng

Tối ưu hóa chuyên môn

Giá trị
cốt lõi

Không ngừng đổi mới

Niềm tin vững chắc

Tối ưu hóa hợp lực

Không ngừng nỗ lực để
phát triển các năng lực
hàng đầu trong ngành

Hướng đến những ý tưởng
mới nhằm mang tới khách
hàng những sản phẩm có
giá trị

Là nhà cung cấp dịch vụ
tài chính, chúng tôi tuân thủ
các quy tắc đạo đức, làm việc
với tinh thần trung thực

Bằng cách phát triển và đồng hành
cùng khách hàng, chúng tôi
mong muốn đóng góp cho
sự tiến bộ của xã hội
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Giới thiệu về Công ty
Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV)

Giới thiệu
Tổng quan về KBSV
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), một thành viên của KB Securities (KBS) và Tập
đoàn Tài chính KB (KBFG). Với mong muốn trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu
tại Việt Nam, KBSV không ngừng đổi mới để tạo ra một môi trường đầu tư thuận tiện, chuyên nghiệp
cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức cũng như mang tới các giải pháp tài chính tối ưu cho khách hàng
doanh nghiệp.

Dấu mốc phát triển
2020

2019

2/2020: Ra mắt kênh giao dịch mới KB-able
và ứng dụng M-able

Điểm nhấn doanh nghiệp

Thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh
toán giao dịch chứng khoán cơ sở do Trung
tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố.

Cổ phần

Giải thưởng "Thành viên tiêu biểu HNX
2020" do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
trao tặng.

KBFG

Quý IV/2019: Chính thức lọt Top 10 Thị phần
môi giới trên sàn giao dịch chứng khoán Tp.
Hồ Chí Minh (HOSE)

100%

KBS

99,7%

KBSV

Tổng tài sản: 260 triệu $

10/2019: Chính thức triển khai Chứng khoán
phái sinh
2/2019: Chính thức hoàn thành tăng vốn
điều lệ giai đoạn hai lên mức 1.675 tỷ đồng
và trở thành 1 trong 10 công ty chứng
khoán có vốn điều lệ lớn nhất tại Việt Nam

Mạng lưới và Khách hàng

1/2019: Khai trương Chi nhánh Sài Gòn
2018

12/2018: Chính thức tăng vốn điều lệ lần 1
lên 1.107 tỷ đồng
1/2018: Đổi tên thành KB Securities Vietnam
(KBSV)

2017

Mạng lưới
chi nhánh

5

Nhân sự

>350

10/2017: MSI trở thành thành viên của KB
Securities & KB Financial Group (Hàn Quốc)
Khách hàng

2015

8/2015: Đổi tên công ty thành Công ty Chứng
khoán Hàng hải (MSI)

65.000

Lọt vào Top 10 thị phần môi giới chứng khoán
tại HNX và UPCOM và Top 10 thị phần môi giới
trái phiếu tại HoSE.
Giải thưởng “Nhà tư vấn M&A tiêu biểu 2014
-2015” tại Diễn đàn M&A 2015
2008

6/2008: Chính thức thành lập với tên Công ty
Cổ phần Chứng khoán Standard (SSJ)
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Sản phẩm & Dịch vụ
Dịch vụ chứng khoán
(Khách hàng cá nhân và tổ chức)

Dịch vụ môi giới chứng khoán và chứng khoán
phái sinh
Dịch vụ tư vấn đầu tư
Dịch vụ giao dịch Block trade và cho vay OTC
Dịch vụ giao dịch ký quỹ
Dịch vụ lưu ký chứng khoán

Quản lý tài sản

Dịch vụ Huy động vốn

Kế hoạch tiết kiệm chứng khoán

Phát hành ra công chúng (lần đầu và
các lần tiếp theo)

Kế hoạch tài chính
Thu nhập cố định
Quỹ tài chính

Dịch vụ Nguồn vốn
Cung cấp các dịch vụ môi giới: trái phiếu
ngân hàng và chứng chỉ tiền gửi ngân
hàng
Môi giới chứng chỉ tiền gửi của các tổ
chức tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp
niêm yết và chưa niêm yết
Đầu tư và giao dịch mua bán các giấy tờ
có giá được các ngân hàng đánh giá tín
nhiệm cao.
Phân phối trái phiếu do ngân hàng phát
hành và chứng chỉ tiền gửi của các ngân
hàng cho quỹ nước ngoài tại thị trường
Hàn Quốc .
Cung cấp các giải pháp quản trị rủi ro tỷ
giá cho tổ chức nước ngoài khi đầu tư vào
thị trường tài chính Việt Nam
16

Phát hành riêng lẻ
Thu xếp vốn
Bảo lãnh phát hành

Dịch vụ tư vấn M&A
Lập chiến lược
Tìm kiếm và đánh giá đối tượng mục tiêu
Xác định giá trị giao dịch và thỏa thuận
đàm phán
Triển khai thương vụ

Chứng khoán phái sinh
Nền tảng chứng khoán phái sinh
Tư vấn giao dịch
Thông tin thị trường

Sơ đồ tổ chức
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Đơn vị: triệu đồng

Bảng cân đối kế toán
TÀI SẢN
Tài sản ngắn hạn

676.740

5.410.163

5.938.650

22.621

154.470

59.624

699.360

5.564.634

5.998.273

Nợ phải trả

195.822

3.559.403

3.828.235

Nguồn vốn chủ sở hữu

503.539

2.005.231

2.170.038

Tổng cộng nguồn vốn

699.360

5.564.634

5.998.273

133.785

475.868

640.792

77.239

148.428

193.857

2.266

3.904

4.201

Chi phí tài chính

11.138

145.015

211.589

Chi phí quản lý doanh nghiệp

13.133

37.029

42.290

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

34.542

149.300

197.257

Lợi nhuận thuần từ hoạt động khác

(1.662)

(4.073)

31

Lợi nhuận trước thuế

32.880

145.227

197.287

Lợi nhuận sau thuế

20.079

104.841

166.904

Tài sản dài hạn
Tổng cộng tài sản

NGUỒN VỐN

Kết quả hoạt động kinh doanh
Doanh thu hoạt động
Chi phí hoạt động
Doanh thu tài chính

Thành viên Hội đồng
Quản trị
Ông Park Chun Soo - Chủ tịch HĐQT

Ông Chun Byoung Jo – Thành viên HĐQT

Ông Park Chun Soo hiện là Giám đốc điều hành
của Công ty TNHH Chứng khoán KB Hàn Quốc.
Ông Park tốt nghiệp ngành kinh tế, Đại học Quốc
gia Seoul, Hàn Quốc năm 1995. Ông Park đã gắn
bó với tập đoàn tài chính KB qua nhiều năm với
kinh nghiệm đa dạng ở nhiều vị trí tại Tập đoàn
cũng như các đơn vị thành viên: Ngân hàng KB,
Đầu tư & Chứng khoán KB.

Ông Chun Byoung Jo là Chủ tịch kiêm Tổng
Giám đốc Công ty Chứng khoán KB Hàn Quốc từ
năm 2017 đến hết năm 2018. Trước đó, từ năm
1986 đến năm 2008, ông Chun đảm nhiệm nhiều
vị trí chủ chốt trong Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn
Quốc với chức vụ cao nhất là Giám đốc điều
hành. Ông Chun từng là Giám đốc điều hành phụ
trách mảng Dịch vụ Ngân hàng đầu tư tại Công
ty Đầu tư và Chứng khoán NH, Công ty Chứng
khoán Daewoo. Năm 2013, ông Chun giữ chức
Phó Chủ tịch và Giám đốc điều hành Công ty Đầu
tư và Chứng khoán KB Hàn Quốc. Ông Chun là
tiến sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Iowa.

Ông Park Chun Soo chính thức trở thành Chủ
tịch HĐQT của CTCP Chứng khoán KB Việt Nam
kể từ ngày 24/03/2018.

Ông Jeon Mun Cheol - Thành viên HĐQT
Ông Jeon Mun Cheol hiện là Quyền Tổng Giám
đốc CTCP Chứng khoán KB Việt Nam. Ông tốt
nghiệp chuyên ngành Kinh tế Đại học Chung
Ang. Sau khi tốt nghiệp năm 1992, ông bắt đầu
làm việc cho Công ty Hyundai Securities tại
Hàn Quốc. Đến năm 2005, ông giữ chức vụ
Giám đốc Chi nhánh tại Công ty này. Từ 2017
đến tháng 3/2021, ông giữ chức vụ Giám đốc
cấp cao Phòng Kinh doanh Sản phẩm Tài chính
của Công ty KB Securities (Hàn Quốc).
Ngày 23/4/2021, ông chính thức trở thành
Thành viên HĐQT của CTCP Chứng khoán KB
Việt Nam.

Ông Oh Cheolwu - Thành viên HĐQT
Ông Oh Cheolwu hiện là Giám đốc tại Công ty
TNHH Chứng khoán KB Hàn Quốc. Ông Oh tốt
nghiệp ngành Kinh tế, Đại học Quốc gia Seoul,
Hàn Quốc năm 1999. Trước khi gia nhập Tập
đoàn Tài chính KB, Ông Oh đã giữ cương vị lãnh
đạo tại Công ty Chứng khoán Deawoo Hàn Quốc
trong 16 năm.
Ông Oh Cheolwu chính thức trở thành Thành
viên HĐQT của CTCP Chứng khoán KB Việt Nam
kể từ ngày 24/03/2018.

Ông Chun trở thành Thành viên HĐQT CTCP
Chứng khoán KB Việt Nam kể từ tháng 1/2019.

Ông Shin Jhin Taek hiện là Giám đốc Tài chính
CTCP Chứng khoán KB Việt Nam. Tốt nghiệp
Chuyên ngành Tài chính Kế toán tại Đại học
Kyunghee, ông Shin đã có 16 năm kinh nghiệm ở
vị trí lãnh đạo cấp cao tại Tập đoàn tài chính KB.
Ông Shin Jhin Taek chính thức trở thành
Thành viên HĐQT của CTCP Chứng khoán KB
Việt Nam kể từ ngày 16/4/2020.

Ông Lee Hwang Inn - Thành viên HĐQT
Ông Lee Hwang Inn tốt nghiệp chuyên ngành
Quản trị Kinh doanh tại Đại học Hosei, Nhật
Bản. Từ năm 1999 đến năm 2018, ông giữ vị trí
Quản lý tại Ngân hàng Kookmin và Tập đoàn tài
chính KB. Năm 2018, ông Lee giữ chức vụ
Trưởng phòng tại KB Securities.
Vào tháng 4 năm 2020, Ông Lee trở thành Thành
viên HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng
khoán KB Việt Nam.
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Danh sách thương vụ tiêu biểu của IB 2017 – 2021
Dịch vụ cung
cấp

Deal size

CTCP Nhựa Hà Nội

Tư vấn niêm
yết sàn HOSE

344 tỷ VNĐ

Tổng Công ty đầu tư
và kinh doanh vốn
Nhà nước

Tư vấn thoái
vốn tại CTCP
Nhiệt điện
Quảng Ninh

1200 tỷ VNĐ

CTCP Tập đoàn Danh
Khôi

Tư vấn phát
hành cổ phiếu

900 tỷ VNĐ

CTCP Chứng khoán
MB

Tư vấn thu xếp
vốn

10 triệu USD

CTCP Thành Thành
Công - Biên Hòa

Tư vấn phát
hành trái phiếu

500 tỷ VNĐ

CTCP Thành Thành
Công - Biên Hòa

Tư vấn thu xếp
vốn

500 tỷ VNĐ

CTCP Địa Ốc Sài Gòn
Thương Tín

Tư vấn phát
hành trái phiếu

300 tỷ VNĐ

CTCP Dịch Vụ Bất
Động Sản Địa Cầu

Tư vấn phát
hành trái phiếu

530 tỷ VNĐ

CTCP Tập Đoàn Kita
Group

Tư vấn phát
hành trái phiếu

2100 tỷ VNĐ

Khách hàng
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Logo Doanh nghiệp

Năm
hoàn thành

Dịch vụ cung
cấp

Deal size

CTCP Dịch Vụ Thương
Mại Tổng Hợp
Vincommerce

Tư vấn phát
hành trái phiếu

3000 tỷ VNĐ

CTCP Đầu tư và Quản
lý Khách sạn TNH

Tư vấn phát
hành trái phiếu

3000 tỷ VNĐ

CTCP Tập đoàn Vàng
bạc đã quý Doji

Tư vấn phát
hành trái phiếu

750 tỷ VNĐ

Ngân hàng TMCP Việt
Nam Thương Tín

Tư vấn phát
hành trái phiếu

2000 tỷ VNĐ

CTCP Phát Triển
Thành Phố Xanh

Tư vấn phát
hành trái phiếu

2000 tỷ VNĐ

CTCP Bất động sản
Hanovid

Tư vấn phát
hành trái phiếu

9000 tỷ VNĐ

CTCP Thương mại
Dịch vụ TNS Holdings

Tư vấn niêm
yết

133 tỷ VNĐ

CTCP Viễn thông - Tin
học Bưu điện

Tư vấn niêm
yết

321 tỷ VNĐ

Tổng công ty Viễn
thông MobiFone

Tư vấn thoái
vốn (TPBank)

153 tỷ VNĐ

Tập đoàn Đầu tư phát
triển Việt Nam

Tư vấn bên bán
(Thương vụ
VID - Itochu)

567 tỷ VNĐ

Ngân hàng TMCP
Hàng hải Việt Nam

Tư vấn bên bán
(Thương vụ
Maritime
Securities - KB
Securities)

33 triệu USD

Khách hàng

Logo Doanh nghiệp

Năm
hoàn thành
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Đối tác và
khách hàng tổ chức
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Liên hệ

Trụ sở chính

Chi nhánh Hà Nội

A

A

Tầng G, M, 2 & 7, Tòa nhà Sky City,

88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tầng 1, Tòa nhà Văn phòng, số 5 Điện Biên

Phủ, Quận Ba Đình, Hà Nội

T

(+84) 24 7303 5333

T

(+84) 24 7305 3335

F

(+84) 24 3776 5928

F

(+84) 24 3822 3131

W

www.kbsec.com.vn

F

www.facebook.com/kbsec.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Chi nhánh Sài Gòn

A

A

Tầng 2, TNR Tower Nguyễn Công Trứ,

Tầng 1, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức

180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ

Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1,

Chí Minh

TP Hồ Chí Minh

T

(+84) 28 7303 5333

T

(+84) 28 7306 3338

F

(+84) 28 3914 1969

F

(+84) 28 3910 1611

23

36

