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CHÍNH SÁCH THƯỞNG KHUYẾN KHÍCH DÀI HẠN
DÀNH CHO CÁC LÃNH ĐẠO CẤP CAO 
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DÀNH CHO CÁC LÃNH ĐẠO CẤP CAO Ạ
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Mục Đích và Mục Tiêu của Chương Trình ESG

1. Gìn giữ nhân tài 2. Thúc đẩy 3. Tinh thần làm 
chủ 

2015

Thúc đẩy những nhân sự  
lãnh đạo/quản lý quan 

t t hữ thà h

Đảm bảo những 
nhân sự  lãnh 

đ / ả lý

Đảm bảo rằng 
những vị trí lãnh 
đ / ả lý

2015
2015

2015

trọng tạo ra những thành 
quả nhằm giúp Công ty 
đặt được, mục tiêu, tầm 
nhìn và tạo ra những giá 

t ị lớ h ổ đô

đạo/quản lý quan 
trọng luôn suy nghĩ 
và hành động với 
tư thế của người 
là hủ Cô t

đạo/quản lý quan 
trọng chủ chốt sẽ ở 

lại đóng góp cho 
Công ty
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trị lớn cho cổ đông làm chủ Công ty



Nếu Được ĐHCĐ Thường Niên 2015 Thông 
Qua, Chính Sách ESG Sẽ Thay Thế Chính Sách Q , y
Thưởng Theo Lợi Nhuận Và Chính Sách ESOP 
Từ Năm 2015

2008 2009 2010 2011 2012 20142013 201720162015

Profit 
Sharing ESOP ESGSharing SG
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Đối Tượng Tham Gia
Tất cả lãnh đạo cấp cao của Công ty từ Cấp 1 (Grade 1) đến Cấp 4 (Grade 4) theo Cơ 
Cấu Cấp Bậc Nghề Nghiệp của Công ty và có hợp đồng lao động xác định thời hạn vớiCấu Cấp Bậc Nghề Nghiệp của Công ty và có hợp đồng lao động xác định thời hạn với 

Công ty từ 1 năm trở lên, bao gồm:

Nhóm Đối tượng tham gia Cấp bậc

Nhóm 1: Tổng Giám Đốc
G1

Nhóm 2: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư, Tài chính & QH Nhà Đầu tư
Giá đố Điề hà h Liê Khối D á (COO)

G2
G2Giám đốc Điều hành Liên Khối Dự án (COO) G2

Nhóm 3: Các Giám đốc
- Giám đốc Tài chính Tập đoàn
- Giám đốc Đầu tư Tập đoàn
- Giám đốc Nhân sựTập đoàn

G3
G3
G3ự ập

Nhóm 4: Giám đốc Khối của các khối: 
- Kế hoạch và Quản lý Ngân sách
- Phát triển Dự án và Pháp lý Công vụ

Quản lý Thiết kế

G3
G3
G3- Quản lý Thiết kế

- Phát triển Kinh doanh và Tiếp thị
- Quản lý Dự án và Xây dựng

G3
G3

Nhóm 5: - Luật sư Tập đoàn G3
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- Kế Toán Trưởng G4



Thời Gian và Quy Mô của Chương Trình
1. Chương trình ESG được tính bắt đầu theo kết quả kinh doanh từ năm 2015 và1. Chương trình ESG được tính bắt đầu theo kết quả kinh doanh từ năm 2015 và

kéo dài trong 3 năm.

2. Chu kỳ chương trình ESG tiếp theo sẽ bắt đầu sau năm cuối cùng của chương
trình ESG trước đó và cũng kéo dài trong 3 nămtrình ESG trước đó và cũng kéo dài trong 3 năm

3. Theo Khoản 2 Điều 42 Điều lệ của Công ty, Công ty sẽ được trích tối đa 5% lợi
nhuận sau thuế vào quỹ ESG, nếu

Cô t đ t ít hất 75% hỉ tiê l i h ậ kế h h hà ă đ HĐQT Công ty đạt ít nhất 75% chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch hàng năm được HĐQT
và Đại hội Cổ đông thông qua, và

 Chỉ số ROE trong năm phải đạt ít nhất 10% đối với 2 năm 2016 và 2017.

4. Trong kịch bản cơ sở, nếu Công ty đạt 100% chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch tích
lũy và 100% doanh số kế hoạch tích lũy cho 3 năm 2015 - 2017, các đối tượng
tham gia chương trình sẽ được thưởng tổng số 6.237.335 cổ phần. Tuy nhiên,
ố ổ hầ à hỉ đ hí h thứ h ể i t à bộ ề ở hữsố cổ phần này chỉ được chính thức chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu sau

hơn 3 năm.

5. Số lượng cổ phiếu ESG tối đa phát hành là 7.796.668, tương đương 125% số
ổ hiế d kiế hát hà h th kị h bả ở

Nam Long Group 
( Private& Confidential)

6

cổ phiếu dự kiến phát hành theo kịch bản cơ sở.



Số lượng cổ phiếu ESG hàng năm: kịch bản cơ
sở

2015 2016 2017

2,177,430
3,163,905

896,000

896,000
3,073430

6,237,335

Số lượng cổ phiếu thưởng ESG tích lũy

Số lượng cổ phiếu ESG thưởng hàng năm nếu công ty đạt 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế và 100% kế hoạch doanh số
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Thế Nào là Chỉ Tiêu Tích Lũy?
Các nhân tố xây dựng Kế hoạch 3 năm (ĐVT: tỷ đồng)y ự g
quỹ ESG

ạ ( ỷ g)
2015 2016 2017 Tổng 3 năm

Lợi nhuận kế hoạch hàng năm 179 435 633 1,247 

Lợi nhuận kế hoạch tích lũy 179 615 1,247 1,247

Doanh số kế hoạch hàng năm 2,584 3,753 5,242 11,579 

Doanh số kế hoạch tích lũy 2,584 6,337 11,579 11,579

Notes: 
 Doanh số được ghi nhận dựa vào giá trị các hợp đồng được ký và nhận tiền cọc.

ế ố ế ế Lợi nhuận sau thuế và doanh số kế hoạch năm 2015 được căn cứ vào kế hoạch 
kinh doanh năm 2015 cập nhật nhất do Ban Điều hành cung cấp và sẽ trình lên 

HĐQT xem xét để trình ĐHCĐ 2015 thông qua. 
 Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2016 – 2017  căn cứ vào lợi nhuận cam kết của Ban 

ố ểGiám đốc, và sẽ được trình lên ĐHCĐ 2015 để thông qua. 
 Doanh số kế hoạch 2016 – 2017 chỉ mang tính chất tham khảo, và sẽ được HĐQT 

và ĐHCĐ phê duyệt và thông qua hàng năm.
 Bất kỳ  Chu kỳ chương trình ESG trong tương lai nào đều bao gồm kết quả tích luỹ 

ề ề
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từ năm sau cùng của  Chu kỳ chương trình ESG liền kề trước đó.



Quy Mô Quỹ ESG Theo Tỷ Lệ Hoàn Thành Kế
Hoạch Lợi Nhuận

Số cổ phiếu
ESG tích lũy

6 237 335

7,796,668 
(125 lợi nhuận kế hoạch)

6,237,335
(100% lợi nhuận kế hoạch tích lũy)

4,678,001 
(75% lợi nhuận kế hoạch) 

25% 50% 75% 100% 125% 150%

% hoàn thành kế hoạch lợi nhuận tích lũy

Nam Long Group 
( Private& Confidential)

9

ạ ợ ậ y



Trao Quyền Sở Hữu

Định nghĩa
Trao quyền sở hữu nghĩa là có một ngày cụ thể mà người nhận 
được sở hữu hợp pháp đối với một số Cổ phiếu Thưởng, cũng 
h á ề liê đế á Cổ hiế Th ở đó ( í d h

Định nghĩa

như các quyền liên quan đến các Cổ phiếu Thưởng đó (ví dụ như 
quyền bỏ phiếu và quyền nhận cổ tức), được chính thức chuyển 
giao cho người nhận. Cổ phiếu Thưởng có thể được cấp nhưng 
h đ t ề ở hữ ó hĩ là ời hậ h thchưa được trao quyền sở hữu, có nghĩa là người nhận chưa thực 

sự sở hữu Cổ phiếu Thưởng, nhưng anh/cô ấy có quyền sở hữu 
số Cổ phiếu Thưởng này vào một ngày cụ thể trong tương lai, tùy 

ề ềthuộc vào các điều kiện trao quyền được đáp ứng vào ngày trao 
quyền.
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2015 5 / 2016 5 / 2017 5 / 2018 5 / 2019

Thời Gian Trao Quyền Sở Hữu Cổ Phiếu Thưởng (*)

5 / 20202015 5 / 2016 5 / 2017 5 / 2018 5 / 2019

ESG năm 2015 ESG năm 2016

5 / 2020

ESG năm 2017

Thời gian trao quyền sở hữuThời gian trao quyền sở hữu

60%60% 20%20% 20%20%

50%50% 25%25% 25%25%

40% 30% 30%

Ghi chú: (*) Mỗi lãnh đạo cấp ccao chỉ được trao quyền sở hữu từ Ngày Được Cấp nếu đạt Kết quả
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Ghi chú: ( ) Mỗi lãnh đạo cấp ccao chỉ được trao quyền sở hữu từ Ngày Được Cấp nếu đạt Kết quả 
Đánh giá KPIs (Phần I của PMDT ) Cuối Năm cho năm liền kề trước đó (thực tế) với mức tối thiểu từ 

2,4 trở lên.



GIỚI THIỆU ỨNGỆ
CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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Ứng cử viên HĐQT Độc lập

Ô Ông Siew-Siong Ngian
• Ông Ngian có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển

bất động sản với 28 năm nắm giữ các chức vụ quản lý cấp caobất động sản với 28 năm nắm giữ các chức vụ quản lý cấp cao
trong tập đoàn Sunway Group của Malaysia cho đến khi nghỉ
hưu năm 2012. 

• Từ 2012 đến nay ông chủ yếu làm công việc tư vấn chiến lược• Từ 2012 đến nay, ông chủ yếu làm công việc tư vấn chiến lược
trong các vấn đề về nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, 
xây dựng các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân
lực và đội ngũ lãnh đạo kế cận Ông hiện là tư vấn cho Tổnglực và đội ngũ lãnh đạo kế cận. Ông hiện là tư vấn cho Tổng
Giám đốc của Mah Sing Group Berhad.

• Tùy thuộc vào sự phê chuẩn của HĐQT và ĐHĐCĐ, ông Ngian
đ đề ất th i à N L ới i t ò Thà h iêđược đề xuất tham gia vào Nam Long với vai trò Thành viên
HĐQT Độc lập Không Điều hành đồng thời là Cố vấn của công
ty. 
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Ứng cử viên HĐQT Độc lập

Ô ế Ông Siew-Siong Ngian (tiếp theo)
• Ông Ngian kỳ vọng đến làm việc với ban Giám đốc của Nam 

Long, trong những dự án tư vấn cụ thể theo định kỳ mỗi thángLong, trong những dự án tư vấn cụ thể theo định kỳ mỗi tháng
2 – 3 ngày.

• Tùy thuộc vào các cuộc thảo luận và sự thống nhất sau này
với Ban Giám đốc và với HĐQT ông Ngian có thể lãnh đạovới Ban Giám đốc và với HĐQT, ông Ngian có thể lãnh đạo
các dự án sau:

– Xây dựng văn hóa lấy khách hàng làm trọng tâm

Tăng cường công tác Quản trị Tri thức (Knowledge Management)– Tăng cường công tác Quản trị Tri thức (Knowledge Management)

– Xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ

– Triển khai hệ thống ERP

– Xây dựng các công cụ để phát huy tinh thần làm việc nhóm– Xây dựng các công cụ để phát huy tinh thần làm việc nhóm

– Nâng cao năng suất của nhân viên Nam Long và hiệu quả kinh
doanh của công ty

– Xây dựng đội ngũ kế cận cho các vị trí lãnh đạo chủ chốt
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– Củng cố các quy trình nội bộ, …



Ứng cử viên HĐQT

 Ông Cao Tấn Thạch
• Ông Thạch gia nhập Nam Long từ tháng 7/2007 và được bổ 

nhiệm làm Giám đốc Khối Quản lý Dự án và Xây dựng củanhiệm làm Giám đốc Khối Quản lý Dự án và Xây dựng của 
Nam Long IC từ tháng 1/2008.

• Ông là người có công lao trong việc đảm bảo các dự án 
Ehome được triển khai đúng tiến độ để bàn giao đúng hạn choEhome được triển khai đúng tiến độ để bàn giao đúng hạn cho 
khách hàng. 

• Trước khi gia nhập Nam Long, ông Thạch làm việc cho một số 
các công ty tại Mỹ như Linscott, Law & Greenspan Engineers, 
Urban Crossroads,…

• Ông Thạch là thành viên của Tau Beta Pi (Engineering Honor 
Society), thành viên của  ASCE (American Society of Civil 
Engineers), Hoa Kỳ

• Ông Thạch có bằng Kỹ sư Xây dựng tại trường Đại học UC 
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Irvin, bang California, Hoa Kỳ 


