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DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

STT Văn bản 

1 Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

2 Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT 
năm 2020 

3 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng 
kinh doanh năm 2021 

4 Báo cáo kiểm soát Công ty CP Thaiholdings năm 2020 

5 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán 

6 Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020 và Kế 
hoạch chi trả thù lao năm 2021 

7 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức 
năm 2021 

8 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét Báo cáo tài 
chính giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2021 

9 Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 

10 Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người 
lao động (ESOP) 

11 Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 

12 Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 

13 Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS 

14 Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS 

15 Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT 

16 Tờ trình ủy quyền cho HĐQT 

17 Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty 



18 Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 

19 Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 

20 Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty 

21 Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 

22 Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 

23 Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 

 



  

CÔNG TY CỔ PHẦN  

THAIHOLDINGS 

------------- 

Số: ……./BC-HĐQT/THD 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------- 

Hà Nội , ngày      tháng       năm 2021 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ  

TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 

 

Kính thưa: ĐOÀN CHỦ TỊCH,  

  QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS 

 

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“Công ty”) gồm:  

1. Ông Nguyễn Văn Thuyết : Chủ tịch Hội đồng quản trị;  

2. Ông Nguyễn Chí Kiên : Thành viên Hội đồng quản trị  

3. Ông Vũ Đình Hưng  : Thành viên Hội đồng quản trị;  

4. Ông Bùi Khương Duy : Thành viên Hội đồng quản trị;  

5. Ông Nguyễn Văn Khoa : Thành viên Hội đồng quản trị. 

Thay mặt HĐQT Công ty cổ phần Thaiholdings, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cám ơn toàn thể 
Quý vị Cổ đông đã dành thời gian tham dự buổi họp ĐHĐCĐ hôm nay. 

Thay mặt HĐQT, tôi báo cáo với các cổ đông về công tác quản trị và điều hành Công ty cổ phần 
Thaiholdings trong năm 2020 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ của HĐQT năm 2021 với các nội 
dung chính như sau: 

PHẦN THỨ NHẤT 

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ CÔNG TY TRONG NĂM 2020 

I. Đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty trong năm 2020 

Trong năm 2020, HĐQT đã quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy 
định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty với những nội dung cơ bản: 

1. Định hướng của HĐQT công ty năm 2020: 

Trong năm 2020, HĐQT công ty đã tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh 
doanh của Công ty Cổ phần Thaiholdings theo định hướng:  

a) Chỉ đạo hoạt động kinh doanh phù hợp với các quy định của pháp luật và mô hình tổ chức của 
Công ty. Đảm bảo đời sống việc làm của người lao động và lợi ích hợp pháp chính đáng cho các 
cổ đông, đưa ra chiến lược kinh doanh đúng đắn nhằm ứng phó với những biến động của thị 
trường trước bối cảnh dịch bệnh kéo dài, đảm bảo hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 
đã đề ra. 

b) Phát triển và đẩy mạnh công tác thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, hoạt động kinh doanh  
và đổi mới sản phẩm dịch vụ để tăng tính cạnh tranh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu, 
lợi nhuận của Công ty. Năm 2020, Công ty đã mua 81.6% Công ty CP – Tập đoàn Thaigroup, 
88% Công ty TNHH Đầu tư THD Hà Nam, Thành lập Công ty TNHH MTV Hà Nam do Công 
ty Thaiholdings sở hữu 100%.  



  

c) Ban hành các quy chế, quy định về tổ chức hoạt động của các phòng ban, quy trình, thủ tục 
quản lý tài sản, chi tiêu, hành chính,… trong Công ty nhằm chuẩn hóa các mặt hoạt động của 
Công ty,…  

d) Thành lập thêm một số ban như ban đầu tư, pháp chế,…, đồng thời sáp nhập một số các phòng 
ban để rút ngắn thủ tục hành chính, tăng hiệu quả kiểm soát đối với các mặt hoạt động của Công 
ty.  

e) Tăng cường công tác giám sát của HĐQT qua việc soát xét, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các 
qui chế nội bộ để các qui chế này thực sự là các công cụ quản lý hữu hiệu.   

HĐQT cùng với Ban Tổng giám đốc và lãnh đạo chủ chốt tìm các phương án phát triển kinh 
doanh tăng trưởng doanh thu, đồng thời đưa ra nhưng cải cách trong việc tiết giảm chi phí để cải 
thiện biên lợi nhuận trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của Công ty  gặp khó khăn do diễn 
biến phức tạp của dịch Covid-19.  

2. Kết quả hoạt động sản xuất trong năm 2020 

Năm 2020 việc thực hiện mua cổ phần và thành lập các Công ty con thành công, Công ty cổ phần 
Thaiholdings thực hiện việc hợp nhất báo cáo tài chính. Kết quả kinh doanh năm 2020 được tóm tắt 
như sau:  

 

Đơn vị tính: đồng 

 

STT Chỉ tiêu Thực hiện năm 2019 Thực hiện 2020 Tăng 
trưởng 

I DOANH THU 760.462.629.245 3.067.104.292.775 303% 

II CHI PHÍ  700.358.644.381 1.750.439.987.853 150% 

III 
LỢI NHUẬN 
TRƯỚC THUẾ 

60.103.984.864 1.276.576.017.781 
               

2024% 

 

Chi tiết mời Quý vị xem trong Báo cáo của TGĐ và BCTC đã được kiểm toán gửi kèm.  

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị và công tác cổ đông trong năm 2020. 

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:    

Trên cơ sở thực hiện vai trò, chức năng của HĐQT, năm 2020 HĐQT Công ty Cổ phần 
Thaiholdings sau khi kiện toàn bộ máy đã có những hoạt động chỉ đạo và giám sát đối với Ban 
Giám đốc về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, huy động và quản lý nguồn vốn, duy trì 
và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm hiệu quả. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ 
đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban giám đốc trong các hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty 

Trong quan hệ với Ban Giám đốc, Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao 
ban hàng tháng để nắm rõ tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ dạo, định hướng cũng như giải 
quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT yêu 
cầu Ban Giám đốc báo cáo định kỳ tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo đột xuất nếu nhận 
thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của 
Công ty. 

HĐQT cũng đã tập trung chỉ đạo kiện toàn lại bộ máy quản lý công ty phù hợp với mô hình 
hoạt động mới, HĐQT và tổ chức tại các phòng ban, ổn định lại cơ cấu nhân sự chủ chốt trong Ban 
Giám đốc để điều hành hoạt động công ty. 



  

Năm 2020, Công ty Cổ phần Thaiholdings đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp 
thuận, cấp phép trở thành Công ty Đại chúng, HĐQT đã chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc trong việc 
tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố 
thông tin theo yêu cầu theo đúng quy định pháp luật  

Trong năm 2020, HĐQT tiến hành hopk các cuộc họp định kỳ hàng quý để đánh giá kết quả 
hoạt động kinh doanh và đưa ra các giải pháp kịp thời để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. 
Tổng kết năm 2020, Hội đồng quản trị đã có 31 cuộc họp được thực hiện. HĐQT thực hiện đúng 
quy chế hoạt động, quy chế quản trị, điều lệ công ty. HĐQT thường xuyên giám sát, đôn đốc và 
kiểm tra việc thực hiện nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua và ban hành. Thông qua 
các phiên họp định kỳ, HĐQT quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền và kết quả của các 
cuộc họp như sau:  

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định  
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 
thông 
qua 

1 02/2020/QĐ-
HĐQT/THD 

15/01/2020 Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 
 100% 

2 14/2020/QĐ-
HĐQT/THD 

20/02/2020 Thông qua việc ký kết Hợp đồng thuê văn phòng 
giữa Công ty CP Thaiholdings và Ngân hàng 
TMCP Bưu điện Liên Việt  

 100% 

3 01/2020/QĐ-THD 29/02/2020 Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty  100% 

4 02/2020/QĐ-
HĐQT/THD 

29/02/2020 Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời là 
người đại diện theo pháp luật đối với ông Vũ 
Ngọc Định 

 100% 

5 03/2020/QĐ-
HĐQT/THD 

29/02/2020 Bổ nhiệm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo 
Pháp luật Công ty đối với ông Vũ Đình Hưng 

 100% 

6 04/2020/QĐ-
HĐQT/THD 

29/02/2020 Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty đối với bà 
Nguyễn Thị Phương 

100% 

7 05/2020/QĐ-
HĐQT/THD 

29/02/2020 Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty đối với bà 
Nguyễn Thị Thanh Hà 

100% 

8 06/2020/QĐ-
HĐQT/THD 

29/02/2020 Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với 
ông Nguyễn Chí Kiên 

100% 

9 1103/2020/QĐ-
HĐQT/THD 

11/03/2020 Hủy kết quả kiểm toán đối với BCTC kiểm toán 
năm 2019 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán và 
định giá ATC thực hiện và lựa chọn đơn vị kiểm 
toán BCTC 2019 thay thế 

100% 

10 06/2020/QĐ-
HĐQT/THD 

17/03/2020 Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 
2020 

100% 

11 08/2020/QĐ-
HĐQT/THD 

14/05/2020 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 
năm 2020 

100% 



  

12 09/2020/NQ-
HĐQT/THD 

15/05/2020 Về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ngọc Khánh Hà 
Nội 

100% 

13 15/2020/QĐ-
HĐQT/THD 

17/06/2020 Giảm giá tiền thuê văn phòng cho Ngân hàng 
TMCP Liên Việt 

100% 

14 12/2020/NQ-
HĐQT/THD 

22/06/2020 Thông qua Phương án mua cổ phần của Công ty 
CP – Tập đoàn Thaigroup 

100% 

15 13/2020/QĐ-
HĐQT/THD 

24/06/2020 Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 
năm 2020 

100% 

16 14/2020/QĐ-
HĐQT/THD 

30/06/2020 Thành lập Công ty con của Công ty Cổ phần 
Thaiholdings 

100% 

17 0607A/2020/NQ-
HĐQT/THD 

07/07/2020 Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn 
điều lệ 

100% 

18 0707/2020/NQ-
HĐQT/THD 

08/07/2020 Thông qua việc giao dịch với người có liên quan 
của Công ty 

100% 

19 0907/2020/NQ-
HĐQT/THD 

09/07/2020 Thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác kinh 
doanh với Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên 

100% 

20 1407/2020/NQ-
HĐQT/THD 

14/07/2020 Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 
2020 

100% 

21 1607/2020/QĐ-
HĐQT 

17/07/2020 Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với ông Phan 
Mạnh Hùng 

100% 

22 1308/2020/NQ-
HĐQT/THD 

13/08/2020 Mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và 
Phát triển THD 

100% 

23 1708/2020/NQ-
HĐQT/THD 

17/08/2020 Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ 
phiếu tang vốn điều lệ 

100% 

24 2408/2020/NQ-
HĐQT 

24/08/2020 Thông qua kế hoạch giải ngân số tiền thu được từ 
việc sử dụng vốn 

100% 

25 1910/2020/NQ-
HĐQT/THD 

19/10/2020 Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP 
Bưu Điện Liên Việt 

100% 

26 2210/2020/NQ-
HĐQT/THD 

22/10/2020 Thông qua việc sử dụng vốn góp tại Công ty 
TNHH MTV Thaiholdings Hà Nam mua cổ phần 
Công ty Cổ phần thương mại Tplus Quốc tế 

100% 

27 1811/2020/NQ-
HĐQT/THD 

18/11/2020 NQ HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings về 
việc vay vốn, mở L/C và sử dụng dịch vụ tại NH 
TMCP Sài Gòn Hà Nội – CN Thăng Long 

100% 



  

28 2311/2020/NQ-
HĐQT 

23/11/2020 Chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ 
phiếu ra công chúng 

100% 

29 0912/2020/NQ-
HĐQT/THD 

09/12/2020 Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 
2020 

100% 

30 2312/2020/NQ-
HĐQT/THD 

23/12/2020 Thông qua việc Công ty TNHH MTV 
Thaiholdings Hà Nam chuyển nhượng cổ phần sở 
hữu tại Công ty cổ phần thương mại Tplus Quốc 
Tế 

100% 

31 2812/2020/QĐ-
HĐQT 

28/12/2020 Quyết định Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối 
với ông Vũ Ngọc Định 

100% 

  

2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị 

Ngoài việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức 
và hoạt động của Công ty cổ phần Thaiholdings. Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức 
năng, nhiệm vụ theo quy định của Công ty, đảm bảo hoạt động chung của HĐQT. 

HĐQT đã phân công từng thành viên HĐQT thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo từng lĩnh vực 
như sau: 

TT Thành viên Lĩnh vực phụ trách Chế độ làm việc 

1 Ông Nguyễn Chí Kiên 

Phụ trách chung công tác của HĐQT, thay 
mặt HĐQT ký các Nghị quyết, Quyết định và 
các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT. 
Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và thực 
hiện chiến lược, Tổ chức Nhân sự của Tổng 
công ty. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của ban 
Kiểm soát nội bộ Tổng công ty. 

 

 

 

Chuyên trách 

2 Ông Vũ Đình Hưng 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng 
giám đốc Tổng công ty – Người đại diện theo 
Pháp luật của Công ty cổ phần Thaiholdings. 
Trực tiếp phụ trách điều hành các hoạt động 
của Công ty mẹ.  

Chuyên trách 

3 Ông Nguyễn Văn Thuyết 
Tham gia các cuộc họp, tư vấn và hỗ trợ các 
hoạt động của Công ty. 

Không chuyên 
trách 

4 Ông Bùi Khương Duy 
Giám sát và trực tiếp chỉ đạo các công việc 
liên quan đến pháp lý của Tập đoàn 

Chuyên trách 

5 Ông Nguyễn Văn Khoa 
Giám sát và hỗ trợ các công việc liên quan 
đến việc phát triển các Dự án của Tập đoàn. 

Chuyên trách 

Các hoạt động nổi bật của Hội đồng quản trị như sau: 

- Hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Thaiholdings tại sở Giao dịch chứng 
khoán Hà Nội; 

- Hoàn thành việc tăng vốn của Thaiholdings; 



  

- Hoàn thành việc ký hợp đồng hợp tác (BCC) Dự án Tổ hợp công trình thương mại dịch vụ, 
khách sạn, văn phòng và căn hộ cho thuê  tại số 5-7 Đào Duy Anh với Công ty cổ phần du 
lịch Kim Liên; 

- Hoàn thành việc mua 81.6% cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Thaigroup, mua và thành 
lập hai Công ty con tại Hà Nam; 

- Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và Ngân hàng TMCP Sài 
Gòn Hà Nội – CN Thăng Long.  

3. Công tác cổ đông 

Theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông và đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT đã chọn đơn vị 
kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020 là Chi nhánh Hà Thành - Công ty TNHH kiểm toán và 
định giá ATC . Báo cáo kiểm toán đã gửi cho các cơ quan chức năng. 

Việc công bố thông tin theo quy định đã được HĐQT đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, 
đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ. 

Vốn góp của các cổ đông và cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2020 

  Số cuối năm    Số đầu năm  

Ông Nguyễn Đức Thụy 107.800.000.000  107.800.000.000 

Vốn góp của các cổ đông khác 431.200.000.000  431.200.000.000 

Cộng 539.000.000.000  539.000.000.000 

Theo đó cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại thời điểm thay đổi sở hữu như sau 

Stt Thành viên HĐQT 

Chức vụ (thành viên 
HĐQT độc lập, 

TVHĐQT không điều 
hành) 

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên 
HĐQT/ HĐQT độc lập 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

 1 Nguyễn Đức Thụy Chủ tịch HĐQT  18/04/2019  29/02/2020 

2 Vũ Ngọc Định Thành viên HĐQT 18/04/2019 29/02/2020 

3 Nguyễn Chí Kiên Chủ tịch HĐQT 29/02/2020  

4 Vũ Đình Hưng Thành viên HĐQT 29/02/2020  

5 Nguyễn Văn Thuyết Thành viên HĐQT 29/02/2020  

6 Nguyễn Thị Phương Thành viên HĐQT 29/05/2020 15/08/2020 

7 Bùi Xuân Thức Thành viên HĐQT 29/05/2020 29/02/020 

8 Trương Anh Tú Thành viên HĐQT 29/02/2020 15/08/2020 

9 Bùi Khương Duy Thành viên HĐQT 15/08/2020  

10 Nguyễn Văn Khoa Thành viên HĐQT 15/08/2020  

 



  

Ban Kiểm soát 

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

    

Bà Nguyễn Thị Vụ Trưởng ban kiểm soát  18/04/2019  

Ông Phạm Quang Vinh Thành viên 18/04/2019  

Bà Dư Thị Hải Yến Thành viên 18/04/2019  

4. Công tác giám sát đối với ban Tổng giám đốc. 

Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT giao cho ban Tổng giám đốc thực hiện đều được HĐQT 
đôn đốc, kiểm tra.  

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và ban Tổng giám đốc công ty chặt chẽ 
và thực hiện theo đúng quy định của điều lệ và các quy chế về quản trị công ty. 

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác 
nhằm đảm bảo hoạt động của công ty được an toàn, hiệu quả, tuân thủ theo đúng pháp luật, cơ bản 
không để xẩy ra sai phạm trong quản lý điều hành, hạn chế việc lãng phí, giảm thiểu các chi phí 
trong sản xuất kinh doanh và trong việc mua sắm, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất. 

5. Công tác Ban kiểm soát. 

Hoạt động của Ban kiểm soát trong  năm 2020 đã được tăng cường nhằm phát huy vai trò giám sát 
các hoạt động của công ty, kịp thời ngăn ngừa và khắc phục các điểm yếu, tạo điều kiện cho các 
hoạt động của công ty đi vào nề nếp. (Mời Quý vị xem thêm trong Báo cáo của BKS).  

Thưa các Quý vị cổ đông! 

Thưa toàn thể đại hội! 

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số mục tiêu của HĐQT có đề ra nhưng chưa được thực hiện, 
HĐQT nhận thấy còn có những hạn chế cần được khắc phục, đó là:   

- Trong năm 2020, thiên tai, dịch bệnh tác động không nhỏ tới hoạt động của nền kinh tế, cụ thể 
đại dịch Covid ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Việt Nam cũng như hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty dẫn tới tình trạng khách hàng xin trả lại mặt bằng, xin giảm giá thuê; tình 
hình nhập khẩu và kinh doanh thực phẩm bị ảnh hưởng; quá trình đàm phán, đầu tư tài chính 
thông qua việc mua bán, sáp nhập bị ngừng trệ. 



  

PHẦN THỨ HAI 

MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021 

I. Mục tiêu, định hướng hoạt động năm 2021 

Năm 2021, cùng với sự ổn định chính trị xã hội, kinh tế trong nước có nhiều chuyển biến tích 
cực, tạo ra cho doanh nghiệp những thuận lợi và cơ hội phát triển mới nhưng cũng đặt ra nhiều 
thách thức, khó khăn. HĐQT phấn đấu vượt qua thử thách, khó khăn, tiếp tục phát triển ổn định, 
vững mạnh, an toàn,hiệu quả, định hướng của HĐQT cho Công ty năm 2021 theo các định 
hướng sau:  

a) Thực hiện thành công việc tăng vốn lên 6.950 tỷ đồng thông qua việc phát hành thêm 345 triệu 
cổ phiếu mã THD. 

b) Lựa chọn, ký hợp đồng trong việc huy động các nguồn vốn tại các ngân hàng hoặc các tổ chức 
tín dụng khác để phục vụ cho việc phát triển Dự án hoặc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất 
kinh doanh.. 

c) Thực hiện cầm cố/bảo lãnh các giấy tờ có giá khác để thực hiện việc huy động vốn đảm bảo 
công tác kinh doanh có hiệu quả. 

d) Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) đảm bảo việc bảo toàn và phát triển vốn 

e) Thực hiện mời gọi và lựa chọn các nhà đầu tư, các đối tác chiến lược để triển khai, hợp tác 
cùng phát triển các Dự án và các công việc có liên quan đến việc thực hiện Dự án thành công 
theo kế hoạch. 

f) Phát triển hoạt động kinh doanh phù hợp với các quy định của pháp luật và mô hình tổ chức của 
công ty theo phương án chuyển dịch hoạt động sản xuất kinh doanh về các công ty con, Công ty 
mẹ chỉ thực hiện việc đầu tư tài chính, kinh doanh bất động sản. Đảm bảo lợi ích hợp pháp 
chính đáng cho các cổ đông.  

g) Giao cho Ban Tổng giám đốc xây dựng định biên lao động và cơ cấu tổ chức. Đảm bảo việc làm 
và đời sống người lao động được ổn định và tăng lên, chú trọng công tác quy hoạch nhân sự, 
đào tạo và tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của công ty. 

h) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, định 
hướng phát triển công ty. Bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các quy chế, quy trình, quy định nhằm 
chuẩn hóa các mặt hoạt động của công ty.   

i) Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng, tiết kiệm chi phí, áp dụng cơ chế khoán 
tại một số bộ phận có thu để đạt hiệu quả, đảm bảo các dịch vụ có thu trong toàn Công ty, phấn 
đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.  

j) Thực hiện nhiều biện pháp tăng cường quản lý, ban hành các định mức sản xuất kinh doanh, tiết 
kiệm chi phí, quản lý dòng tiền và đầu tư để bảo toàn và phát triển vốn… 

k) Tiếp tục thành lập một số phòng ban, trung tâm để giảm thiểu thủ tục hành chính, tăng hiệu quả 
kiểm soát đối với các mặt hoạt động của công ty. Đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung và phát triển đội 
ngũ nhân sự, có chuyên môn, chất lượng nhằm thực hiện các mục tiêu trên. 

l) Tăng cường công tác dự báo, nghiên cứu, phân tích thị trường, quảng cáo, tiếp thị, nâng cao 
chất lượng dịch vụ tinh thần thái độ phục vụ, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ để tăng tính cạnh 
tranh nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng. Tiếp tục xây dựng và ban hành các chính sách hoa 
hồng, khuyến mại để thu hút khách, ổn định và tăng doanh thu.  

m) Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành các kế hoạch kinh doanh đã đề ra.  

 

 

 



  

II. Nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 

Các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh 

STT   Nội dung diễn giải   ĐVT   Kế hoạch 2021 

1   Tổng doanh thu   VNĐ   6.890.173.000.000 

2  Thu nhập khác  VNĐ  2.244.288.022.000 

2   Lợi nhuận sau thuế năm 2021   VNĐ   1.400.000.000 

3  Lợi nhuận sau thuế/CP (VNĐ/1cổ phiểu)  VNĐ  3.402 

Đảm bảo nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn của Công ty. 

(Chi tiết mời Quí vị Cổ đông xem trong chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 tại báo cáo của TGĐ ). 

III   Giải pháp thực hiện 

 

Nhiều dự báo khả năng kinh tế Việt Nam có thể đạt tăng trưởng tốt trong năm 2021. Tuy nhiên, 

trước rất nhiều khó khăn và thách thức cần có các biện pháp cấp bách mạnh mẽ gắn với các giải 

pháp vĩ mô, xuyên suốt và quyết liệt trong điều hành nhằm đạt được những chỉ tiêu, kế hoạch mà 

Đại hội đồng cổ đông đã đề ra: 

- Xây dựng kịch bản kinh doanh dự phòng nhằm mục tiêu đảm bảo hoạt động kinh doanh liên 

tục, không bị gián đoạn trong mọi tình huống.  

- Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng 

tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển 

hoạt động kinh doanh. 

- Củng cố và nâng cao năng lực quản trị điều hành của Hội đồng quản trị. 

- Rà soát, cắt giảm các chi phí hoạt động để phù hợp với tình hình thực tế. 

- Tập trung thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty. 

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính cũng như hoàn thiện quy trình, quy chế, pháp lý để 

tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển hài hòa, ổn định của các lĩnh vực kinh doanh. 

- Tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả chiến lược phát triển, mở rộng lĩnh vực kinh 

doanh, đầu tư để đạt được kế hoạch kinh doanh đề ra.  

Kính thưa các Quý vị cổ đông! 

Thưa toàn thể đại hội! 

Trên đây là báo cáo của công ty Cổ phần Thaiholdings về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch 

sản xuất kinh doanh năm 2021. Ban lãnh đạo công ty cổ phần Cổ phần Thaiholdings hy vọng với sự 

ủng hộ và đồng thuận của ĐHĐCĐ, HĐQT và người lao động, công ty sẽ sẽ hoàn thành các chỉ tiêu 

kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua. 

Xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông. 

Trân trọng kính trình Đại hội. 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

  Chủ tịch 

 

 

 

Nguyễn Văn Thuyết 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
THAIHOLDINGS 
--------o0o--------- 

Số:         /BC-BTGĐ/THD 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------o0o--------- 
Hà Nội, ngày  tháng  năm 2021 

 
 

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021 

 

Kính thưa: ĐOÀN CHỦ TỊCH,  
  QUÝ VỊ CỔ ĐÔNGCÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS 
 

Năm 2020 có nhiều doanh nghiệp trên thị trường phải ngừng hoạt động và giải thể. Các khó khăn trong 
sản xuất kinh doanh vẫn chưa được giải quyết triệt để và ngày càng tác động rõ hơn đến người dân và 
doanh nghiệp.  
Với tình hình khó khăn chung của các doanh nghiệp, trong năm 2020 ban Tổng Giám đốc và tập thể 
người lao động trong Công ty CP Thaiholdings đã không ngừng nỗ lực lao động và sản xuất kinh doanh, 
tìm các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí, phát triển thị trường, duy trì và chống suy giảm doanh thu. Kết 
quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 (theo phụ lục đính kèm) đã được kiểm toán bởi Công ty 
TNHH Hãng kiểm toán và định giá ATC-Chi nhánh Hà Thành (ATC) thể hiện như sau: 
Trong năm 2020, trên cơ sở đánh giá của Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ATC-Chi nhánh 
Hà Thành (ATC): việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ tài chính, kế toán, định mức của Nhà 
nước và thực hiện các quy định, điều lệ công ty phù hợp với điều lệ công ty và các quy định pháp lý có 
liên quan tại Việt Nam. Các chỉ số phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh và tỷ suất sinh lời (Roa, Roe) 
của công ty cũng như các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, quay vòng vốn, hệ số nợ phải thu, phải 
trả,..đều ở mức an toàn, tình hình tài chính của công ty lành mạnh. 
Theo ý kiến của Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ATC-Chi nhánh Hà Thành (ATC) - đơn vị 
được lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2020 tại báo cáo Kiểm toán số: 21022501/BCKT/CN-HT/ATC 
ngày 03/03/2021: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, hợp lệ, trên các khía cạnh trọng 
yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thaiholdings tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết 
quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp 
với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có 
liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính 
Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2021 
TỔNG GIÁM ĐỐC  
  
  
 
 
___________________  
VŨ NGỌC ĐỊNH  
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 
 

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 

CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS 

 

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty CP Thaiholdings, được lập ngày 05 
tháng 02 năm 2021, từ trang 06 đến trang 52, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 
2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc 
cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính. 

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc 

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài 
chính của Công ty theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định 
pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ 
mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính 
không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn. 

Trách nhiệm của Kiểm toán viên 

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. 
Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu 
chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc 
kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng 
yếu hay không. 

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số 
liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của 
kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc 
nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công 
ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục 
kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của 
kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính 
sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như 
đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính. 

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp 
làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi. 

Ý kiến của Kiểm toán viên 

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng 
yếu tình hình tài chính Công ty CP Thaiholdings tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh 
doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế 
toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc 
lập và trình bày Báo cáo tài chính. 

Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ATC-Chi nhánh Hà Thành 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
THAIHOLDINGS 
--------o0o--------- 
Số:        /THD/BC      

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------o0o--------- 
Hà Nội, ngày   tháng   năm 2021 

 

BÁO CÁO 
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021 
 

KÍNH THƯA ĐOÀN CHỦ TỊCH! 
THƯA CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS! 
 

Thay mặt ban Tổng Giám đốc Công ty CP Thaiholdings, tôi xin chào mừng các Quy vị cổ đông 
và kính chúc buổi đại hội ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp. 

Thay mặt ban Tổng Giám đốc (ban TGĐ), tôi xin báo cáo với các cổ đông công ty về tình hình, 
kết quả hoạt động của Công ty CP Thaiholdings trong năm 2020 và định hướng hoạt động kinh 
doanh của năm 2021 với các nội dung chính như sau: 

 
PHẦN THỨ NHẤT 

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HĐSXKD NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC 
KIỂM TOÁN. 

 
Trong năm 2020, nền kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn tiếp tục ghi nhận những khó khăn và 

thách thức mới. Trong nước, kinh tế tăng trưởng chậm lại, sản xuất kinh doanh và đời sống nhân 
dân gặp nhiều khó khăn. Sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp trong điều kiện hội nhập quốc tế 
ngày càng sâu rộng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Thaiholdings cũng chịu ảnh 
hưởng và tác động theo quy luật thị trường. 

Thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐNĐCĐ/THD ngày 
29/02/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings, Ban Tổng Giám đốc tổng kết 
đánh giá quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh năm 2020 như sau: 

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:             
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 
1. Đánh giá chung 
Trải qua gần 10 năm hoạt động với mô hình công ty cổ phần đa ngành nghề, mạnh cả về quy 

mô và chất lượng hoạt động. Với tiêu chí không ngừng nâng cáo năng lực quản lý dự án đầu tư, cải 
thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tiên phong đón đầu xu hướng mới, Công ty cổ phần 
Thaiholdings mong muốn mang lại giá trị gia tăng cho đối tác và khách hàng, mang lại giá trị nghề 
nghiệp cho nhân viên, góp phần phát triển và mang lại giá trị có ích cho cộng đồng và xã hội.  

Ngày 6/1/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có công văn chấp thuận hồ sơ 
đăng ký đại chúng của CTCP ThaiHoldings. Ngày 19/6 công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán 
HNX (Mã CK: THD) tạo kênh huy động vốn và mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư, đồng thời kế 
thừa, phát huy kinh nghiệm nguồn nhân lực cùng với những thay đổi phù hợp về mô hình tổ chức, 
quản lý và phương thức điều hành mới. Việc tham gia thị trường chứng khoán của THD, hướng tới 
duy trì sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao vị thế cạnh tranh trên 
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thị trường đầu tư tài chính, thị trường bất động sản, phát triển dịch vụ; khẳng định tính đúng đắn, 
phù hợp trong chiến lược kinh doanh tạo tiền đề cho sự phát triển của THD trong giai đoạn tới. Để 
đạt được kết quả kinh doanh năm 2020 Công ty cổ phần Thaiholdings đã chủ động thực hiện nhiều 
giải pháp, xây dựng các chương trình hành động nhằm phát huy các lợi thế, khắc phục khó khăn và 
đạt được các kết quả dưới đây. 

2. Thành tựu đạt được 
Qua một năm công tác triển khai thực hiện các kế hoạch một cách đồng bộ cùng sự cố gắng, nỗ 

lực phấn đấu không ngừng, đoàn kết nhất trí trong mọi kế hoạch nhiệm vụ được giao của tập thể cán 
bộ và người lao động trong Công ty. Công ty cổ phần Thaiholdings đã đạt được nhiều thành tích 
tiêu biểu như: 

- Công ty cổ phần Thaiholdings chính thức niêm yết sàn HNX, đưa 53.900.000 cổ phiếu của 
Công ty (mã chứng khoán THD) vào giao dịch. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết cổ phiếu 
THD đạt 539 tỷ đồng, giá đóng cửa trong ngày giao dịch đầu tiên là 19.500 đồng/cổ phiếu. 

- Mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại thêm lĩnh vực mới là kinh doanh thực phẩm đông 
lạnh. Đây là lĩnh vực mang lại doanh thu chính cho Công ty trong năm 2020. 

- Ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần du lịch Kim Liên để cùng thực hiện 
Dự án Tổ hợp công trình thương mại dịch vụ, trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế, Khách sạn, 
Văn phòng và Căn hộ cao cấp tại địa điểm số 5-7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. 

- Thông qua việc tăng vốn lên 3.500 tỷ và hoàn thành việc bán Nhà máy Xi măng Thạnh Mỹ 
tại Quảng Nam: Công ty Cổ phần Thaiholdings được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp 
thuận cho việc chào bán 296.100.000 cổ phiếu ra công chúng. Cuối năm 2020, Công ty cổ 
phần Thaiholdings đã có thông báo hoàn tất đợt chào bán thành công 296.1000.000 cổ phần 
cho cổ đông hiện hữu, qua đó tăng vốn từ 539 tỷ lên 3.500 tỷ đồng. 

3. Những thuận lợi và khó khăn của công ty năm 2020 
Trong nửa đầu năm 2020, đại dịch Covid ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Việt Nam cũng 

như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dẫn tới tình trạng khách hàng xin trả lại mặt bằng, 
xin giảm giá thuê; tình hình nhập khẩu và kinh doanh thực phẩm bị ảnh hưởng; quá trình đàm phán, 
đầu tư tài chính thông qua việc mua bán, sáp nhập bị ngừng trệ. 

Với những khó khăn chung của các doanh nghiệp năm 2020, Ban Tổng Giám Đốc và tập thể 
người lao động trong Công ty Cổ phần Thaiholdings đã nỗ lực lao động sản xuất kinh doanh, tìm 
giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí, phát triển thị trường, duy trì và chống suy giảm doanh thu, lợi 
nhuận. Vì vậy, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020. 
1. Bảng tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020: 
1.1 Về kết quả kinh doanh (BCTC riêng lẻ) 

Đơn vị: VNĐ 
KẾT QUẢ KINH DOANH 2019 2020 % Thay đổi 
Doanh thu thuần 760,462,629,245 1,217,820,312,948 60.14% 
Lợi nhuận gộp 83,381,063,369 92,387,692,163 10.80% 
LN thuần từ HĐKD 60,208,446,244 50,071,076,462 -16.84% 
LNST thu nhập DN 47,546,379,505 43,036,563,413 -9.49% 
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1.2 Về tình hình tài chính (BCTC riêng lẻ)      
                                                                                                                           Đơn vị: VNĐ 

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN   2019 2020 % Thay đổi 
Tài sản ngắn hạn   180,282,719,450 152,949,649,227 -13.8% 
Tổng tài sản  850,500,503,845 4,251,427,489,787 399.9% 
Nợ phải trả   246,307,090,995 3,604,197,513,524 1363.3% 
Nợ ngắn hạn  194,528,304,504 3,330,757,545,514 1740.5% 
Vốn chủ sở hữu   604,193,412,850 647,229,976,263 7.1% 

 
2. Đánh giá tình hình hoạt động ở các lĩnh vực chính 
1.1 Hoạt động kinh doanh thương mại 

- Trong năm 2020, Công ty định hướng triển khai mảng kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc 
nhập khẩu. Sau gần 1 năm triển khai, mảng kinh doanh này đã đóng góp không nhỏ vào kết 
quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cụ thể, doanh thu từ mảng kinh doanh này 
đạt 1.042,7 tỷ đồng. 

- Trong năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của nền kinh tế chịu ảnh hưởng bởi dịch 
bệnh, Ban lãnh đạo công ty quyết định thu hẹp quy mô hoạt động kinh doanh vật liệu xây 
dựng. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh VLXD chỉ đạt hơn 105,05 tỷ đồng. 

1.2 Hoạt động đầu tư 
(i) Đầu tư, kinh doanh bất động sản sau đầu tư 

- Năm 2020 việc kinh doanh cho thuê BĐS gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân tác 
động, đặc biệt là tình hình dịch Covid 19 khiến tỷ lệ lấp đầy tòa nhà chưa đạt như kỳ vọng. 
Doanh thu từ hoạt động cho thuê BĐS chỉ đạt hơn 70,03 tỷ đồng. 

- Bên cạnh việc kinh doanh cho thuê bất động sản duy trì ổn định, công ty mẹ đang thực hiện 
đầu tư thêm các dự án, cụ thể: Dự án 11 Cát Linh, Dự án Kim Liên, Dự án ENCLAVE Phú 
Quốc. 

(ii) Mua bán sáp nhập dự án 
- Cuối năm 2020, Công ty con hoàn thành việc bán Nhà máy Xi măng Thạnh Mỹ tại Quảng 

Nam với giá trị chuyển nhượng là 2.650 tỷ đồng. Thương vụ này mang về cho Thaiholdings 
hơn 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế khi hợp nhất BCTC. 

(iii) Đầu tư tài chính/vốn 
- Công ty đang đàm phán để đầu tư vào các công ty và dự án thuộc các lĩnh vực bất động sản, 

năng lượng sạch, chăn nuôi, thuộc hệ sinh thái Xuân Thành, Xuân Thiện, Cường Thịnh 
Thi,… 

1.3 Công tác tài chính - kế toán 
- Công tác xây dựng kế hoạch ngân sách đã đáp ứng được yêu cầu của HĐQT và ban Điều 

hành, đáp ứng được yêu cầu về vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu 
tư. 

- Phối hợp tốt với đơn vị kiểm toán trong việc phát hành BCTC trong năm. 
- Công tác tài chính kế toán đã chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ tài chính, kế toán, định 

mức của Nhà nước; thực hiện đúng đủ các quy định, điều lệ công ty và phù hợp với quy chế 
mà công ty đã ban hành và các quy định pháp lý có liên quan tại Việt Nam.  

- Các chỉ số phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh và tỷ suất sinh lời (Roa, Roe) của công ty 
cũng như các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, quay vòng vốn, hệ số nợ phải thu, phải trả,… 
đều ở mức an toàn, tình hình tài chính của công ty lành mạnh. 
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3. Đánh giá công tác quan hệ cổ đông, phát triển thương hiệu, truyền thông 
- Các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được phản ánh chính 

xác, kịp thời trên kênh thông tin chính thống. Công ty luôn tuân thủ đầy đủ, chính xác và 
đúng thời hạn các quy định về công bố thông tin đối với công ty niêm yết. Góp phần giúp 
các cổ đông, đối tác, tất cả các bên liên quan đều có thể tiếp cận thông tin phải công bố của 
CTCP Thaiholdings một cách cập nhật thông qua các kênh như: trang công bố thông tin của 
Sở giao dịch Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; website Công ty; các phương 
tiện truyền thông đại chúng; các nền tảng truyền thông số,… 

- Mối quan hệ giữa Công ty và các cơ quan thông tấn báo chí được duy trì, phát triển. Lãnh 
đạo Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi và trực tiếp tham gia đối thoại, cung cấp thông tin với 
cơ quan báo chí, góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu của Công ty trong quá trình hoạt 
động sản xuất kinh doanh. 

- Công ty cổ phần Thaiholdings luôn định hướng hoạt động quan hệ cổ đông, nhà đầu tư 
hướng tới minh bạch thông tin, tuân thủ các quy định pháp luật, bảo vệ và thực hiện đầy đủ 
quyền cho cổ đông. Trong năm 2020, Công ty đã tiếp tục đẩy mạnh kết nối, trao đổi với các 
nhà đầu tư thông qua cả hai hình thức trực tiếp và gián tiếp trên nhiều kênh khác nhau. 

4. Công tác quản lý: 
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý các công tác vận hành và hoạt động kinh doanh, Công ty 

đã và đang hoàn thiện bộ máy tổ chức, nhân sự với giải pháp tăng cường nhân sự chất lượng 
cao đồng thời đưa ra các chiến lược phát triển đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cũng như 
phát triển các dự án nhằm hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. 

5. Kết quả kinh doanh hợp nhất (Theo số liệu BCTC hợp nhất đã được kiểm toán) 
5.1 Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Đơn vị: VNĐ 
KẾT QUẢ KINH DOANH 2019 2020 % Thay đổi 
Doanh thu thuần 760,462,629,245 1,860,745,828,215 144.69% 
Lợi nhuận gộp 83,381,063,369 170,175,178,001 104.09% 
LN thuần từ HĐKD 60,208,446,244 141,980,609,925 135.82% 
LNST thu nhập DN 47,546,379,505 1,093,492,966,248 2199.84% 
LNST của CĐ cty mẹ 47,546,379,505 911,158,682,718 1816.4% 

 
- Doanh thu năm 2020 đạt 1.860,7 tỷ đồng tăng 1.006,6 tỷ đồng so với năm 2019, tương ứng 

tăng 139%. Trong đó, mảng kinh doanh thực phẩm đông lạnh chiếm tỷ trọng chính, 57,26% 
trên tổng doanh thu.  

- Doanh thu CTCP Thaiholdings theo báo cáo riêng lẻ đạt 1.217,8 tỷ đồng chiếm 67% trên 
tổng doanh thu. 

- Doanh thu Công ty MTV Hà Nam năm 2020 đạt 97 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 5,33% trên tổng 
doanh thu. 

- Doanh thu Công ty Đầu tư THD năm 2020 đạt 384,8 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 18,93% trên 
tổng doanh thu. 

- Doanh thu Công ty CP – Tập đoàn Thaigroup đạt 161 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 8.66% trên 
tổng doanh thu 

- Lợi nhuận khác đạt 1.134,9 tỷ đồng, tăng 1.135 tỷ đồng so với năm 2019. Khoản lợi nhuận 
bất thường này đến từ thương vụ chuyển nhượng Nhà máy Xi măng Thạnh Mỹ tại Quảng 
Nam. 
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Như vậy, qua BCTC hợp nhất năm 2020 với doanh thu đạt 1.860 tỷ đồng, tăng 144% so với 
cùng kỳ, lợi nhuận gộp tương ứng 176 tỷ đồng - tăng 112%. Lợi nhuận khác trong kỳ phát sinh 
1.135 tỷ đồng. LNST của doanh nghiệp tăng lên 1.093 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2019 chỉ đạt 47,5 tỷ 
đồng. Luỹ kế cả năm 2020, doanh thu và thu khác của Công ty đạt hơn 2.987 tỷ đồng, LNST tương 
ứng vào mức 1.162 tỷ đồng, lần lượt tăng cao gấp 4 lần và 24 lần năm trước. Con số đột biến thực tế 
nằm trong kế hoạch của Công ty, THD đã hạch toán việc hợp nhất kết quả kinh doanh của 
Thaigroup trước thời hạn 31/12/2020. 

 
5.2 Về tình hình tài chính 

Đơn vị: VNĐ 
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2019 2020 % Thay đổi 
Tài sản ngắn hạn 180,282,719,450 3,064,287,873,146 1599.7% 
Tổng tài sản 850,500,503,845 10,450,455,029,863 1128.7% 
Nợ phải trả 246,307,090,995 8,105,480,257,534 3190.8% 
Nợ ngắn hạn 194,528,304,504 5,329,268,666,759 2639.6% 
Vốn chủ sở hữu 604,193,412,850 2,344,974,772,329 288.1% 

 
- Tính đến thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản THD cũng tăng vọt từ mức 850,5 tỷ đầu kỳ lên 

đạt gần 10.450,4 tỷ đồng. Trong đó, chiếm đa số có khoản phải thu ngắn hạn với hơn 2.802 
tỷ đồng, tài sản cố định 1.064 tỷ và khoản chi trả trước dài hạn 3.449 tỷ cùng khoản lợi thế 
thương mại 2.128 tỷ đồng. 

- Nợ phải trả năm 2020 đạt 8.105,4 tỷ đồng, tăng 3190.8% so với năm 2019. Trong đó nợ 
ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn đạt 5.329,2 tỷ đồng. Chủ yếu tăng do khoản phải trả ngắn hạn 
khác tăng 2.954 tỷ đồng. 

- Vốn chủ sở hữu năm 2020 đạt 2.344,9 tỷ đồng tăng 288.1% so với năm 2019 
 

Thưa các Quý vị cổ đông! 
Thưa toàn thể đại hội! 

Những ảnh hưởng của dịch bệnh ảnh hưởng không tốt đến kết quả kinh doanh nửa đầu năm của 
doanh nghiệp. Tuy vậy, được sự quan tâm của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo điều 
chỉnh các phương án kinh doanh, đảm bảo doanh thu ổn định không giảm so với năm 2019 và 
kế hoạch 2020, cũng như đảm bảo các quyền lợi nghĩa vụ với người lao động, về cơ bản tình 
hình Tài chính của công ty lành mạnh, không có công nợ xấu, nợ quá hạn. 
Những khó khăn trong năm 2020 vẫn là những thách thức của năm 2021 cho các doanh nghiệp 
kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư Tài chính, bất động sản, thực phẩm, khách sạn nghỉ dưỡng, 
Nhà hàng, dịch vụ cho thuê Văn phòng và du lịch,... Để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất 
kinh doanh năm 2021, công ty đề ra phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp để quản lý, điều 
hành SXKD như những nội dung sau. 
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PHẦN THỨ HAI 

PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021 
Tiếp nối những kết quả đạt được năm 2020, Thaiholdings bước vào năm kế hoạch 2021 với 

quyết tâm vượt mọi khó khăn để tiếp tục ổn định, phát triển, vươn tới những thành công mới, nâng 
cao hiệu quả, giá trị thương hiệu, tăng cường năng lực cạnh tranh, đảm bảo thu nhập cho người lao 
động và làm tốt trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng. 

I. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 
a) Xây dựng THAIHOLDINGS trở thành một tập đoàn có quy mô lớn mạnh, có trình độ công 

nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa theo ngành nghề kinh doanh chính, gắn kết chặt chẽ 
giữa sản xuất kinh doanh và khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển; không ngừng nâng cao 
năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh; 

b) Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được nhằm tận dụng và phát huy tối đa giá trị thương hiệu của 
THAIHOLDINGS. Xây dựng Công ty lớn mạnh trong các lĩnh vực: Kinh doanh thực phẩm 
đông lạnh; Kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng; Xây dựng ; Khai thác đá, vận chuyển, bốc 
xúc ; và Đầu tư tài chính; 

c) Phát triển hoạt động kinh doanh phù hợp với các quy định của pháp luật và mô hình tổ chức 
hoạt động của công ty hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, an toàn. Phát triển công tác thị 
trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ để tăng tính cạnh tranh 
nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng và tăng doanh thu cho công ty; 

d) Nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty con/công ty liên doanh liên kết trên cơ sở cơ cấu 
lại các doanh nghiệp theo hướng tập trung nguồn lực và chuyên môn hóa sâu theo ngành kinh 
doanh chính. Tập trung vào tăng doanh thu và đảm bảo lợi nhuận năm 2021 ổn định, chuyển 
dịch cơ cấu kinh doanh tại Thaiholdings về các công ty con để phát triển và tập trung quản lý 
kinh doanh bền vững; 

e) Trình HĐQT và xin ý kiến ĐHĐCĐ thực hiện lựa chọn, ký hợp đồng trong việc huy động các 
nguồn vốn tại các ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác để phục vụ cho việc phát triển Dự 
án hoặc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; 

f) Trình HĐQT và xin ý kiến ĐHĐCĐ được thực hiện cầm cố/bảo lãnh các giấy tờ có giá khác để 
thực hiện việc huy động vốn đảm bảo công tác kinh doanh có hiệu quả; 

g) Trình HĐQT và xin ý kiến ĐHĐCĐ thực hiện việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) 
đảm bảo việc bảo toàn và phát triển vốn. 

h) Trình HĐQT và xin ý kiến ĐHĐCĐ thực hiện mời gọi và lựa chọn các nhà đầu tư, các đối tác 
chiến lược để triển khai, hợp tác cùng phát triển các Dự án và các công việc có liên quan đến 
việc thực hiện Dự án, đảm bảo tiến độ dự án theo kế hoạch đã đặt ra. 
 

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
Trên cơ sở thực trạng kết quả kinh doanh của năm 2020 và những khó khăn thách thức sẽ gặp 

phải của năm 2021. Nhận thức được bối cảnh sẽ còn gặp nhiều khó khăn, lãnh đạo các phòng ban đã 
phân tích kỹ tình hình để đưa ra kế hoạch kinh doanh phù hợp cho năm 2021. Các chỉ tiêu kế hoạch 
kinh doanh được xây dựng phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty cũng như tình hình kinh tế 
của đất nước. Với những khó khăn và thách thức năm 2021 đã được dự báo, kế hoạch kinh doanh 
như trên là động lực để Ban lãnh đạo cùng toàn thể người lao động cố gắng phấn đấu, chủ động tìm 
kiếm giải pháp để hoàn thành các mục tiêu chung của Công ty. 
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1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu (sau hợp nhất BCTC) 

KẾT QUẢ KINH 
DOANH 2020 2021 % Thay đổi 

Doanh thu thuần 1,860,745,828,215 6,890,000,000,000 270 
Lợi nhuận thuần từ HĐKD 141,980,609,925 941,001,000,000 563 
Lợi nhuận khác 1,134,595,407,856 814,818,000,000  -28 
LNST thu nhập DN 1,093,492,966,248 1,400,000,000,000 28 
EPS 16,905 3,402  

       
2. Các giải pháp kinh doanh 
2.1 Kinh doanh thương mại 
(i) Kinh doanh thực phẩm đông lạnh 
- Công ty đang trong giai đoạn phát triển mảng kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc nhập 

khẩu với những sản phẩm gồm thịt bò, gà, lợn. Dự kiến sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-
19, nhu cầu thực phẩm trong nước sẽ tăng mạnh do các hoạt động của người dân đều đã trở 
lại bình thường. Đây cũng là thời cơ tốt để đạt lợi nhuận cao khi nguồn cung thực phẩm trên 
thị trường đang rất hạn chế do các nước khác trên thế giới vẫn còn bị ảnh hưởng bởi dịch 
bệnh.  

- Mục tiêu doanh số mảng thực phẩm năm 2021 dự kiến khoảng 1500 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 
kỳ vọng 100 tỷ đồng. 

(ii) Kinh doanh vật liệu xây dựng – xi măng 
- Kinh doanh vật liệu xây dựng: đầu năm 2020, sau khi đánh giá tiềm ẩn nhiều rủi ro từ thị 

trường, chịu ảnh hưởng lớn từ Dịch bệnh Covid-19, Công ty đã thu hẹp quy mô hoạt động 
lĩnh vực này.  

- Tuy nhiên, nhận thấy dịch bệnh phần nào đã được kiểm soát, nền kinh tế sôi động trở lại, dựa 
trên lượng khách hàng hiện hữu sẵn có và nhu cầu phát triển trong lĩnh vực giao thông, xây 
dựng và dân dụng (nhu cầu về xi măng và thạch cao), Công ty đặt ra mục tiêu doanh số tiêu 
thụ năm 2021 cho mảng kinh doanh vật liệu xây dựng là 1900 tỷ đồng, đạt bình quân hàng 
tháng xấp xỉ 160 tỷ đồng/tháng. 

(iii) Kinh doanh vỏ bao bì, than đá, thạch cao 
- Theo tính toán của Bộ Xây dựng, dự kiến nhu cầu tiêu thụ xi măng hàng năm tăng trưởng từ 

6-8%, kéo theo đó là nhu cầu về bao bì, than đá, thạch cao. Với lợi thế từ hệ sinh thái Xuân 
Thành, Ban lãnh đạo công ty đặt ra mục tiêu năm 2021 cho mảng tiêu thụ bao bì xi măng ~ 
210 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Thaiholdings Hà Nam là đơn vị phụ trách các hoạt động 
kinh doanh vỏ bao bì xi măng 

- Với địa bàn hoạt động chính tại Ninh Bình và Hà Nam, công ty đóng vai trò trung gian mua 
vật liệu từ nhà cung cấp và phân phối lại cho khách hàng là các công ty thương mại khác 
hoặc nhà thầu xây dựng và thu về lợi nhuận chênh lệch đầu vào đầu ra. Đơn vị phụ trách 
kinh doanh than đá và thạch cao là Công ty TNHH MTV Thaiholdings Hà Nam. Doanh thu 
dự kiến năm 2021 đạt : 280 tỷ đồng 

2.2 Hoạt động khai thác đá, vận chuyển, bốc xúc: 130 tỷ  
- Công ty TNHH MTV Thaiholdings Hà Nam phụ trách hoạt động khai thác đá, vận 

chuyển, bốc xúc, chủ yếu phục vụ cung cấp nguyên vật liệu cho Nhà máy xi măng Hà Nam. 
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Năm 2021 dự kiến duy trì các hoạt động khai thác, vận chuyển cho nhà máy đồng thời 
nghiên cứu mở rộng cung cấp dịch vụ vận chuyển cho các nhà máy lân cận. 

- Doanh thu khai thác đá, bốc xúc, vận chuyển năm 2021 dự kiến đạt: 130 tỷ đồng. 
2.3 Hoạt động xây lắp 
- Công ty TNHH đầu tư và phát triển THD phụ trách các hoạt động xây lắp, tập trung vào dự 

án chính là: đầu tư xây dựng dây chuyền 3 nhà máy xi măng xuân thành, công suất 4,5 triệu 
tấn xi măng/năm. Đồng thời mở rộng thi công các dự án xây lắp khác. Doanh thu dự kiến 
năm 2021 đạt 420 tỷ đồng. 

- Tăng năng lực cạnh tranh trong xây lắp, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành để nâng 
cao hiệu quả hoạt động 

- Công tác tổ chức thi công trên các công trường được tổ chức tốt, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu 
quả và chất lượng 

- Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ tại các công trình/dự 
án phải được quan tâm đúng mực. Tổ chức tốt cho đời sống người công nhân trên công 
trường 

2.4 Hoạt động đầu tư 
(i) Đầu tư, kinh doanh bất động sản sau đầu tư: 
- Xem xét, thông qua và ký kết các Hợp đồng cho thuê văn phòng dài hạn, có thu tiền trước 

nhiều năm tại tòa nhà THD số 210 Trần Quang Khải, Hà Nội để sử dụng dòng tiền có hiệu 
quả. Xúc tiến làm việc với các đối tác mới để chốt hợp đồng trong Quý 1/2021 với các khách 
hàng tiềm năng. 

- Phấn đấu đến cuối năm 2021, tỷ lệ lấp đầy của tòa nhà Thaiholdings đạt khoảng 90%, mang 
về doanh thu khoảng 200 tỷ đồng, lợi nhuận gộp ước đạt 25 tỷ đồng 

(ii) Mua bán/sáp nhập dự án: 
- Chuyển nhượng dự án nhà máy xi măng Minh Tâm Bình Phước, giá bán dự kiến 650-900 tỷ 

đồng, đem về cho Công ty lợi nhuận bất thường tối thiểu 500 tỷ đồng. 
- Chuyển nhượng dự án sản xuất phân bón DAP số 3 Tỉnh Lào Cai, giá chuyển nhượng 

khoảng 400 tỷ đồng, đem về cho Công ty lợi nhuận bất thường tối thiểu 350 tỷ đồng. 
- Trong năm 2021, Thaiholdings xây dựng kế hoạch M&A tại một số các công ty, qua đó sẽ 

giành quyền kiểm soát doanh nghiệp thông qua hình thức sáp nhập hay mua lại 1 phần (số cổ 
phần) hoặc vốn tại công ty trong các: Tập đoàn Cường Thịnh Thi, Tập đoàn Xuân Thành, 
Tập đoàn Xuân Thiện. Thông qua các thương vụ M&A, Thaiholdings không chỉ đơn thuần 
sở hữu cổ phần, mà nhằm mục đích tham gia và quyết định các vấn đề quan trọng, tác động 
đến hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị của hệ sinh thái các doanh nghiệp. Qua đó, 
giúp doanh nghiệp mở rộng thị phần, tăng hiệu quả kinh doanh, cơ cấu lại số lượng nhân lực 
hợp lý hơn, cắt giảm chi phí phát sinh không cần thiết, tận dụng công nghệ được chuyển 
giao,… 

(iii) Đầu tư vốn/tài chính: 
- Thực hiện thoái vốn đối với các đơn vị, Công ty liên kết không thuộc ngành nghề kinh doanh 

chính theo kế hoạch được HĐQT phê duyệt, tiếp tục thu gọn danh mục đầu tư tài chính của 
công ty.  

- Bán 50% số lượng cổ phần của Công ty cổ phần Tôn Đản Hà Nội, giá trị chuyển nhượng ước 
tính 1.800 tỷ, lợi nhuận bất thường thu được khoảng 1.005 tỷ đồng. 

- Thực hiện đầu tư thêm vốn tại các Công ty con nòng cốt với nhu cầu vốn 1000 tỷ đồng hoàn 
thành vào cuối năm 2021. 
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- Thực hiện niêm yết một số công ty con, công ty liên kết có thương hiệu của Thaiholdings. 
- Đến cuối năm 2021, hoàn thành tăng vốn điều lệ Công ty mẹ lên khoảng 7.000 tỷ đồng. 
- Tăng cường công tác quản trị và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị có 

vốn đầu tư của Công ty từ công tác lập, phê duyệt, kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch, 
thông qua công tác rà soát định kỳ, kiểm tra đột xuất và thông qua người đại diện của Công 
ty tại các đơn vị, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các đơn vị và lợi ích của 
Công ty. 

3. Công tác tài chính – kế toán 
Tiếp tục giữ vững sự ổn định, sử dụng linh hoạt, đúng quy định các nguồn và kênh tài chính 
nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư. Lập kế hoạch sử dụng vốn 
từ công tác tái cấu trúc để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư một cách 
hiệu quả nhất 

4. Giải pháp tổ chức thực hiện, quản lý, vận hành 
4.1 Thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 
- Tiếp tục đảm bảo duy trì việc làm, sử dụng tối ưu lực lượng lao động hiện có, đồng thời bổ 

sung, tăng cường thêm nguồn lao động có chất lượng cao phục vụ cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh và chiến lược tăng trưởng, phát triển; 

- Tạo ra một môi trường hấp dẫn có cơ chế lương thưởng hợp lý, hỗ trợ nhân viên và lãnh đạo 
phát triển các kỹ năng nghiệp vụ và kỹ thuật vận hành cần thiết, sắp xếp nhân sự vào công 
việc và vai trò phù hợp, xây dựng văn hóa làm việc nhấn mạnh tới hiệu quả. 

4.2 Công tác hoàn thiện tổ chức bộ máy và mô hình phát triển của công ty : 
- Sắp xếp lại các phòng ban, bộ phận, định biên lại lao động, cơ cấu tổ chức, tăng năng suất 

lao động, duy trì sự ổn định, giảm chi phí. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thường 
xuyên đào tạo và củng cố chuyên môn,... Phát triển công tác đoàn thể để tạo hiệu ứng phong 
trào, gây dựng hình ảnh Thaiholdings năng động, chuyên nghiệp. 

- Giảm bớt đầu mối, tập trung chuyên môn hóa cao nhằm tránh cạnh tranh nội bộ và nâng cao 
hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành; ứng dụng quản trị doanh nghiệp theo thông 
lệ Việt Nam và quốc tế;  

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại số cán bộ hiện có kết hợp với thi tuyển để tạo nguồn 
cán bộ trẻ, khỏe, có năng lực đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo trong công ty. 

- Tiếp tục xây dựng và ban hành các quy chế, quy trình, quy định nhằm chuẩn hóa các mặt 
hoạt động của Công ty, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến chính sách tiếp thị, khai thác 
và mở rộng thị trường. Tăng cường công tác giám sát, kiểm soát nội bộ: soát xét, bổ sung, 
sửa đổi và hoàn thiện các qui chế nội bộ để các qui chế này là các công cụ quản lý hữu hiệu 
nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. 
 

III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
Năm 2021, ngoài các dự án đang triển khai hiện tại, THD còn chủ động mở rộng quỹ đất và tập 

trung vào huy động vốn để triển khai dự án. Từ đó doanh thu, lợi nhuận dự kiến sẽ tăng trưởng 
mạnh trong ngắn hạn 

1. Danh mục các dự án dự kiến triển khai trong năm 2021: 
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Dự án Vị trí Diện tích 

(m2) 
Tổng mức 
đầu tư dự 

kiến 

Chi tiết 

Dự Án 
Kim Liên 
 

Số 5-7 phố Đào Duy 
Anh, phường Phương 
Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội. 

34.936 12.000 tỷ + Hoàn thiện tổng mặt 
bằng và phương án kiến 
trúc 
+Hoàn thiện chủ trương 
đầu tư 
+Khởi công vào đầu quý 3 

Dự Án 
Phú Quốc 

Ấp Bãi Thơm, ấp Đá 
Chồng, xã Bãi Thơm, 
huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 

1.963.929,8 20.800 tỷ + Hoàn thiện tổng mặt 
bằng và phương án kiến 
trúc 
+ Hoàn thiện chủ trương 
đầu tư 
+ Đền bù, kiểm đếm. 
+ Khởi công vào đầu quý 3 

Dự án Cát 
Linh 

Số 11A Cát Linh, 
Quốc Tử Giám, Đống 
Đa, Hà Nội 

2.505 1.000 tỷ +Khởi công vào quý 
2/2021 

THD với nền tảng tài chính tốt, các lô dự án ở vị trí đắc địa, giá đất tăng mạnh kèm nguồn cung 
đang khan hiếm. Dự kiến sang năm 2022 các dự án đã bắt đầu đưa vào khai thác, có dòng tiền. Hoạt 
động của công ty an toàn, hiệu quả và phù hợp với các Nhà đầu tư trung, dài hạn. Trong ngắn hạn, 
giá đất tăng cùng triển vọng lợi nhuận tốt cũng có thể giúp giao dịch của THD phát triển theo hướng 
tích cực.  

1.1 Dự Án Tổ hợp công trình thương mại, dịch vụ, khách sạn, văn phòng và Khách sạn 
căn hộ Kim Liên: 

- Vị trí khu vực dự án: Số 5-7 phố Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội. 

- Tổng Diện tích khu đất là 34,936 
m2 (trong đó có 3.993 m2 nằm 
trong chỉ giới đường đỏ làm 
đường giao thông công cộng của 
Thành phố) 

- Mục tiêu: Dự án xây dựng đóng 
vai trò điểm nhấn không gian 
kiến trúc cảnh quan khu vực, tạo 
dựng bộ mặt kiến trúc đô thị 
mới, hiện đại và giải quyết nhu 
cầu về không gian làm việc phù 
hợp với xu thế phát triển chung; 
khai thác tốt tiềm năng, hiệu quả quỹ đất, phù hợp với nhu cầu phát triển của Thành phố và 
định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 
2050 

- Hoàn thành thi công xây dựng đưa vào khai thác sử dụng: Tháng 01/2024 
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Dự án sẽ là nơi hội tụ, tạo điều kiện mời gọi, thu hút khách hàng cá nhân, tập đoàn, công ty 
trong và ngoài nước có nhu cầu thuê văn phòng, lưu trú, thương mại dịch vụ. Sự phát triển của dự 
án này đóng góp thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hà Nội. 

1.2 Dự Án Khu nghỉ dưỡng phức hợp ENCLAVE Phú Quốc.  
- Vị trí khu vực dự án thuộc địa giới hành chính Ấp 

Bãi Thơm, ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, huyện 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.  

- Phạm vi của dự án Khu nghỉ dưỡng phức hợp 
Enclave Phú Quốc (Khu 1 và khu 3) thuộc xã Bãi 
Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, được 
xác định như sau: 

- Tổng diện tích dự án rộng 196,39ha (Trong đó, 
Khu 1 có diện tích 26,72ha và Khu 3 có diện tích 
169,67ha). 

- Mục tiêu: Đầu tư xây dựng khu phức hợp nghỉ 
dưỡng và căn hộ cao cấp với các hạng chính như: 
Khu khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, biệt thự ở, 
căn hộ cho thuê, khu vui chơi giải trí, công viên 
chuyên đề, viện hải dương học và các khu phụ 
trợ,… Đáp ứng nhu cầu đầu tư và nhu cầu nghỉ dưỡng của nhân dân địa phương, cả nước 
cũng như du khách quốc tế và bảo vệ môi trường thiên nhiên. 

- Tiến độ thực hiện dự án (theo giấy chứng nhận đầu tư): Đến quý 3/2024 Hoàn thành  
1.3 Dự Án Cát Linh 

- Vị trí khu vực dự án: Số 11A, phố Cát 
Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội.  

- Tổng diện tích khu đất là 2.505 m2 
(trong đó diện tích thuộc phạm vi mở 
đường là 305,5m2). 

- Mục tiêu: Đầu tư xây dựng công trình để 

làm trụ sở văn phòng công ty, cho thuê 

văn phòng làm việc và cửa hàng giới 

thiệu sản phẩm Góp phần xây dựng một 

khu văn phòng hiện đại kết hợp với 

chức năng cửa hàng giới thiệu sản 

phẩm, đáp ứng các nhu cầu thiết thực 

của người sử dụng, giải quyết một phần 

nhu cầu văn phòng cho các cá nhân và 

doanh nghiệp trong Thành phố và các 

vùng lân cận. 

- Hoàn thành thi công xây dựng đưa vào 
khai thác sử dụng: Quý III/2022. 
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2. Giải pháp về nguồn vốn 
2.1 Nhu cầu vốn cho các dự án trong năm 2021 

 
Đơn vị: tỷ đồng 

STT Khoản mục Dự án Cát 
Linh 

Dự án Kim 
Liên 

Dự án Phú 
Quốc 

1  Chi phí tiền đất, GPMB                    351.6                1,653.2                1,664.2  
2  Chi phí xây dựng, thiết bị                       64.6                    165.4                            -   

3  Chi phí QLDA                         1.3                         9.6                         9.7  
4  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng                         9.2                            -                        33.6  
5  Chi phí khác                         0.3                       11.8                         3.1  
6  Dự phòng                         4.3                       20.7                       27.3  

7 
 Tổng nhu cầu vốn (chưa lãi 

vay)                  431.3              1,860.7              1,737.8  
 
2.2 Giải pháp thu xếp vốn 

- Phối hợp với Ban QLDA để lập phương án phù hợp về tổng mức đầu tư cũng như tiến độ thi 
công/sử dụng vốn 

- Đề xuất phương án vay vốn/phát hành trái phiếu tới một số TCTD và công ty chứng khoán 
đang là đối tác chiến lược như LPB, SHB, CTS, BVSC, SHS, BIDV,… Mục tiêu số tiền thu 
xếp vốn tối thiểu 80% tổng nhu cầu vốn. 

- Thông qua kế hoạch của Ban Dự án, tổng mức vốn dự kiến cho 3 dự án là: 4.029,9 tỷ đồng, 
sẽ được giải ngân theo thời gian và tiến độ triển khai dự án đã được ban TGĐ và HĐQT 
công ty phê duyệt. 

 
Kính thưa các Quý vị cổ đông! 
Thưa toàn thể đại hội! 

 
Trên đây là báo cáo của công ty Cổ phần Thaiholdings về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch 
sản xuất kinh doanh năm 2021. Ban lãnh đạo công ty cổ phần Cổ phần Thaiholdings hy vọng với sự 
ủng hộ và đồng thuận của ĐHĐCĐ, HĐQT và người lao động, công ty sẽ đạt các chỉ tiêu đã nêu. 
 
Xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông. 
Trân trọng kính trình Đại hội. 

 

  TM. CÔNG TY 
 
 
 
 
 
 
 VŨ NGỌC ĐỊNH

Nơi nhận: 
- HĐQT, BKS để báo cáo 
- Lưu: VT, KT 
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CONG TV CP THAIHOLDINGS CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc I~p - TV do - Hanh phuc

S6 : 03/2021/BC-BKS/THD
Ha N(Ji, ngay 15 thang 03 nam 2021

BAocAo
KIEM SOA.T CONG TY CP THAIHOLDINGS NAM 2020

Can cu :
- Can cu Ludt doanh nghiep s6 68120141QH13 ngay 2611112014 cua Qu6c h(Jinuac Cong hoa
XHCN vi« Nam;

- Can cu Di€u I? t6 chuc va hoat dong cua Cong ty CP Thaiholdings;

- Can cu VaGchuc nang, nhiem v~ cua Ban Kiim Soat quy dinh tai Di€u I? t6 chuc va hoat
dong cua Cong ty CP Thaiholdings;

- Can cu VaGkit qua hoat dong va bao cao tat chinh 2020 do Ban T6ng Gidm d6c Cong ty CP
Thaiholdings ldp thang 02/2021;

Can cu VaGBao cao ki~m todn nam 2020 duac cung cap boi C6ng ty TNHH Hang Kiim
toan va D/nh gia A TC-Chi nhdnh Ha Thanh

- Can cu VaGk~t qua kiem soat va thdm dinh BCTC do Ban Kiim Soat thuc hien ;

Ban Ki~m soat (BKS) Cong ty CP Thaiholdings dfftrien khai thirc hien viec kiem tra soat xet
ho~t dOng san xu~t kinh doanh va tinh hinh tai chinh nam 2020. Ho~t dOng cua HDQT va Ban
TGD va cac Can bO quan ly khac. Dua ra mOt s6 ki~n nghi vai HDQT va Ban TGD xem xet
quy~t dinh ;

PHANI

HO~T DQNG eVA BAN KIEM SoAT eONG TY eo PHAN THAIHOLDINGS

Ban Ki~m soat Cong ty Cong ty C6 phftn Thaiholdings dff tri~n khai Cong tac Ki~m
soat nam 2020;

Xay d\ffig k~ ho~ch ho~t dOng cua Ban Ki~m soat trong nam 2020, dff trinh D~i hOi
d6ng c6 dong thucmg nien nam 2020 ngay 29/02/2020.

Tri~n khai Cong tac ki~m soat nam 2020 ; Phan cong nhi~m VI) cac thanh vien trong Ban
Ki~m soat thvc hi~n cong tac ki~m soat, giam sat thea nh6m chuyen mon ho~t dOng cua Cong
ty, d~ sau sat vai tinh hinh thvc t~ ho~t dOngva phat huy hi~u qua cong tac cua Ban ki~m soat.

A. HO~T DQNG CVA BAN KIEM SOA.T 'BKS':

" Thvc hi~n giam sat HDQT va Ban TGD chi d~o thvc hi~n nghi quy~t cua D~i hOi
d6ng c6 dong thucmg nien nam 2020.

"Giam sat HDQT, Ban TGD trong di~u hanh ho~t dOngva tM chinh cua Cong t~

1



IIDanh gia su phdi hQ'Pcua HDQT voi Ban dieu hanh;

IIDanh gia vS tinh hinh SXKD cua Cong ty trong cac Iinh V\l'CKinh doanh thuong mai,
d~u tir tai chinh.Mot s6 du an, hQ'Pd6ng da va dang thirc hien thea nghi quyet cua HDQT.

IIDira ra mot s6 y kiSn canh bao, kiSn nghi HDQT xem xet quyet dinh ;

B. KET QuA HO~T DONG eVA BAN KIEM SOAT:

~Ban kiern soat giam sat v€ tinh hinh thuc hien nghi quyet cua Dai hQi d6ng C6 dong thuong
nien narn 2020; HDQT h9P cling Ban DiSu hanh, Ban Ki~m soat tham du mot s6 cuoc h9P
trien khai kS hoach kinh doanh va cac nQidung lien quan da diroc DHDCD thong qua.

~ Tham dir mQt s6 cuoc h9P cua HDQT va Ban diSu hanh, da nam b~t diroc tinh hinh hoat
dong thuc tS tai cac thai ky, dong g6p y kiSn cling HDQT va Ban diSu hanh thuc dAyth\l'chi~n
cac m\lCtieu da duQ'cphe duyet t~i d~i hQi.

~HDQT Cong ty da thlJc hi~n d~y du nghiem chinh, cac nhi~m V\l, quySn h~n cua HDQT
thea diSu l~ cua Cong ty, dam bao vi~c chi d~o quan tri Cong ty thea dung quy dinh.

~Cac cUQch9P t6 chilc dung trinh tlJ, cac nghi quySt ban hanh dung thAmquySn ;

~Cac v:in dS tr9ng tam duQ'cban b~c trong cac cUQchop:

- Thong qua dinh huang ho~t dQng cua Cong ty CP Thaiholdings; Xay dung kS ho~ch
kinh doanh 2020, Bao cao trinh D~i hQid6ng thuemg nien 2020 va D~i hQid6ng c6 dong
b:it thuemg nam 2020,

- Tri~n khai hoan thi~n h6 sa d~ cong ty duQ'cniem ySt tren san chUng khoan HNX, d~
nang cao vi thS cua cong ty tren thi truemg tM chinh, la kenh huy dQng b6 sung v6n cho
cong ty;

- Ky hQ'Pd6ng hQ'Ptac vai Cong ty CP Du lich Kim Lien dS cling th\l'c hi~n d\l' an t6 hQ'P
cong trinh thuang m~i dich V\lva trung tam t6 chilc SlJki~n, khach s~n van phong va
can hQcao dp ;

- Thong qua phuong an tang v6n diSu 1~til 539 ty len 3500 cy cua Cong ty, b~ng hinh
thilc ban cho cac c6 dong hi~n hfru, trinh d~i hQi d6ng c6 dong thuemg nien va b:it
thuemg nam 2020, duQ'cDHDCD thong qua.

- Thong qua phuong an su d\lng ngu6n v6n mua C6 ph~n cua Cong ty c6 ph~n -T~p
doanThaigoup. D~ nang ty l~ sa hfru c6 ph~n chi ph6i 81,6% v6n diSu l~, dS sa hfru cac
d\l'an tiSm nang c6 kha nang sinh lai cao trong nam 2020 va trong tuong lai.

- Thong qua cac phuang an: Mua l~i ph~n v6n g6p 88% v6n di€u 1~cua cua Cong ty
TNHH d~u tu va phM tri~n THD, m\lc tieu n~m quySn di€u hanh kinh doanh , xu:it khAu
xi mangoThanh l~p Cong ty TNHH MTV Thaiholdings Ha Nam d~ ph\lc V\lho~t dQng
SXKD lam cong tac dich V\lkhai thac, v~ chuy~n da va Xi Mang

- Thong qua ky HDKT thue Van phong gifra THD va Ngan hang Buu di~n Lien Vi~t ;
mQts6 Cong ty khac. .
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- Mi~n nhiem thanh vien HDQT, Chu tich HDQT, T6ng Giam d6e, Ph6 T6ng Giam d6e.
B6 nhiem Thanh vien HDQT, Chll tich HDQT, T6ng Giam d6e, Ph6 T6ng Giam doc.

~ Giam sat viec di~u hanh ella HDQT d6i voi Ban T6ng Giam doc 'TGD' trien khai k6 hoach
SXKD ella Cong ty, phat hanh e6 phieu ra cong chung d~ tang von di~u 1~thea nghi quyet Dai
hQid6ng e6 dong thuong nien va Dai hoi b&tthuong l:1n1, l:1n2 nam 2020 .

~ Giam sat k6t qua thirc hien k6 hoach SXKD va nghi quyet DHDCD, HDQT ella Ban TGD.
GiMquyet kip thai nhtrng kh6 khan vuong mac ella Ban TGD lien qua toi hoat dQngSXKD .

KET QuA KIEM TRA GIAM sAT TRONG NAM 2020

II kit qua gidm Slit hoat d{jng cua HDQT :

Tham du mot s6 cuoc h9P voi vai tro quan sat vien, d~ nam tinh hinh heat dong san xuat
kinh doanh va tham gia dong g6p y kien voi trach nhiem va quy~n h~n eua Ban Ki~m soat.

Ki~m soat tri~n khai th\fe hi~n nghi quy6t ella DHDCD thuang nien, DHDCD b&t
thuemg ; LQtrinh tri~n khai th\fe hi~n va nhung k6t qua dffd~t duge trong nam 2020.
Ki~m tra thuang xuyen thea dinh ky tinh tuan thu, tinh hqp ly trong quan ly di~u hanh
ho~t dQng san xu&tkinh doanh, d:1utu tMehinh eua Cong ty.
Trong nam dffhoan thi~n bQmay t6 chile nhan S\f,dap Ung duge yeu c:1uphat tri~n eua
eong ty d~ hoan thanh t6t nhi~m V\lnam 2020
Soat xet vi~e chi d~o di~u hanh eua HDQT trong ho~t dQng san xu&t kinh doanh ella
Cong ty ; Chi d~o Ban T6ng Giam d6e tri~n khai tang v6n di~u 1~tu 539 ty len 3500 ty
Canh bao mQt s6 rui ro trong kinh doanh dieh V\lva d:1utu tai ehinh.

~ Ket qua gilim slit cua Ban KiJm SO lit d6i vui Ban DiJu hanh ;

Ban T6ng Giam d6e dff tri~n khai th\fe hi~n d:1ydu nghiem tue cae Nghi quy6t eua
HDQT dung chile nang va thAmquy~n ;
TriSn khai th\fe hi~n k6 ho~eh SXKD dffduge thong qua t~i d~i hQi d6ng e6 dong 2020.
TriSn khai cae eUQeh9P dS th6ng nh&tehi6n luge, hanh dQng, m\le tieu kinh doanh v6i
cae can bQquan lY.
Ban T6ng Giam d6eT6 chile kinh doanh cae nganh hang dung thea dang ky kinh doanh,
tuan thll quy dinh;
T6 chile triSn khai phat hanh thanh eong tang v6n di~u l~ len 3500 ty; chao ban
296.100.000 e6 phi6u ra eong chung, su d\lng ngu6n ngu6n nay d:1utu mua e6 ph:1neua
eong ty CP t~p doan Thaigroup n~m giu 81,6% v6n di~u l~ n~m quy~n di~u hanh eong
ty, d6n eu6i nam Thaigroup dfftn.)'thanh eong ty con eua Thaiholdings.
Th\fe hi~n eh&phanh dung cae quy dinh v~ eong b6 thong tin d6i v6i cae eong ty niem
y6t, tuan thu cae quy dinh ella phap lu~t, bao v~ va th\fe hi~n d:1ydu quy~n 19i eho cae
e6 dong.
Quan tam quan tri rui ro tu nQit~i ella Cong ty va moi truang ben ngoai dua d6n. Dffh~n
eh6 rui ro va tim giai phap kh~e ph\le.
Ti6p nh~n cae vuang m~e d~ nghi ella cae dan vi lean bQquan 1y, giai quy6t cae v&nd~AO
t6n t~i phat sinh trong ho~t dQngSXKD. /~
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BAN KIEM SOAT UANH GIA :

Nam 2020 HUQT dff dira ra cac chien hroc kinh doanh, Ban TGU t6 chirc trien khai thuc hien,
diroc sir dong thuan cua can b9 quan ly, c6 gang nhiet tinh cua Can b9 CNV nen Cong ty trong
nam 2020, tuy co bi anh huang dai dich Covid-19 nhung 19i nhuan sau thue nam 2020 dff dat
duoc 911,15 ty chu y~u 19i nhuan rnang lai til d~u nr tai chinh, d~u tir VaGcac cong ty con.

Viec thirc hien cac nghi quyet, quyet dinh cua dai h9i d6ng c6 dong, di~u l~ cong ty HDQT va
Ban di~u hanh dff tlnrc hien nghiern tuc, trong nam 2020 khong co hien tuong vi pham phap
luat va cfing khong co khieu nai cua cac C6 dong.

GIAM SAT HO~T DONG KINH DOANH vA TINH HINH TAl CHINH 2020

K~ hoach kinh doanh di'i dtl'Q'cDHDCD thong qua giao trong nam 2020 ; Cfmg ty di'i
thuc hi~n nhu sau :

BAo cAo HOP NHAT THAIHOLDINGS

DVT: 1.000.000 VND

Thl}·chi~n K~
Thl}·chi~n Tl'ing/giam SSTH

Ty I~HT
Chi tieu CO' ban ho~ch 2020

2019 giao
2020 so 2019 so 2019

KH20202020 (%)

1. Doanh thu BH va CC DV 760,464 3,500,000 1,860,745 1,100,281 244.69%
87.63%

2. Doanh thu TC va DT khac 2 1,206,357 1,206,355

2. LQ·jnhu~n tnrac tl1U~ 60,103 450,000
1,276,576 1,216,473 2123.98% 283.68%

3. LQ"jnhu~n sau thu~ TNDN 47,546 360,000 1,093,492 1,045,946 2299.86% 303.75%

K~t qua thvc hi~n nhu tren trong narn 2020: Cong ty chua d<;ltchi tieu Doanh thu thea k~
hO<;lchd<;lt87,63%, 19i nhu~n truac thu~ vuqt tr9i k~ hO<;lch283,68%. Ban KiSrn soM th~y vi~c
t6 chuc thvc hi~n k~ hO<;lchcua HDQT va Ban di~u hanh; rn~c dli U<;lidich COVID - 19 d~n,
kho khan n6i ti~p kho khan, nhung dff c6 ging h~t suc cling chung tay xff h9i ch6ng dO'vai d<;li
dich, til kho khan dff vU(m len, tv tin di dung dinh huang, k~t hqp vai tu duy d9t ph a, dff t6
chuc thvc hi~n hoan thanh va vuqt k~ hO<;lch19i nhu~n sau thu~ narn 2020. K~t qua d<;ltdugc
kha ~n tuqng 1093,49 ty, d<;lt303,75 % kS hO<;lchnarn.

THljC HI~N KIEM SOATVI~C L~P BAo cAo TAl CHiNH NAM 2020

BKS dff soM xet Bao cao tM chinh cua Ban TGD dff dugc ki6rn toan va cac v~n d~ dff neu trong
thu quan ly . Bao cao tai chinh dff phan anh kha trung thvc, thS hi~n tinh cong khai, rninh b<;lch,
hqp ly tren rnN s5 khia c<;tnhtr9ng ySu.

Thvc hi~n chS d9 h<;lchtoan kS toan thea quy dinh cua B9 tai chinh ; phli hqp vai chS d9 kS
toan Vi~t Narn hi~n hanh va cac quy dinh phap ly co lien quan. Cong ty dff t6 chuc h<;tchtoan kS
toan, l~p bao cao tai chinh phli hqp vai cac quy dinh t<;liThong tu 200 cua B9 tai chfnh;
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so LIEU TREN BCTC HQP NHAT TAl THCHDIEM 31112/2020

TAl sAN vA NGUON VON eVA eONG TY 31112/2020

IJVT: 1.000.000 VNIJ

Chi tieu
T~i ngay Tai ngay Tang/glam so
31112/2019 31112/2020 31112/2019

I1TAI SAN
"

I ~!B~illl~lliIT:!i;~;~;~5.9'50010;450,455 9,599,955"X ,!'ii;j:S'.i

11Tai san ngan han 180,283 3,064,288 2,884,005

21 Tai san dai han 670,217 7,386,167 6,715,950

III NGUON VON ii' h' ,,',',850;500 10'~4~5"1'; e .. ';,9,599,955;,

II Van chu su Itifu 604,193 2,344,975 1,740,782

+V6n gop cua chu sa hU'U 539,000 539,000 -
+ LQ'i nhuan chua phan ph6i lfly k~ 65,193 976,352 911,159

+ LQ'i ich e6 dong khong kiem soat 829,623 829,623

21N(1pluii Ira 246,307 8,105,480 7,859,173
+NQ' ngan han 194,528 5,329,268 5,134,740

+NQ' dai han 51,779 2,776,212 2,724,433

S6 lieu tren s6 k~ toan: Tai san, nguon v6n luon diroc d6i chieu thirong xuyen, c~p nhat liiy k~
kip thai, nen khi l~p bao cao tai chinh nam 2020, it co sir thay d6i voi bao cao kiem toan da:
soat xet.
Tai san, Nguan van tren Bao cao tai ehinh ella Ban TGD dii dU'Q'eki~m toan eho th§y:

Tai thai diem 31112/2020 Nguon vcn cua Cong ty 10.450,45 ty, tang so 2019 s6 ti€n v6n la
9.599,95 ty,

Nguyen nhan : + Tang v6n chu sa hfru 1.740 ty (Lgi nhu~n sau thu~ chua phan ph6i tang
911,15 ty, 19i ich c6 dong khong ki~m soat 829,62 ty)

+ Tang ng phai tni 7.859,17 ty ( do hgp nh~t BCTC cong ty con; nen s6 ng yay
v6n Ngan hang tang 2.781,67 ty, ng phai tni khach hang 708,48 ty, ng phai tra chuy~n nhugng
c6 ph~n 2.954 ty, ng thu~ 418,39 ty, ..)

Do Cong ty dang t6 chilc thl,l'c hi~n chuang trinh tang v6n di€u l~ ky cu6i nam chua hoan
thanh, cho nen phat sinh cong ng phai tra Ian. S6 v6n thu dugc d~u tu mua CP cong ty c6 ph~n
T~p doan Thaigroup d~ n~m gifr 81,6% v6n di€u l~.

Tuang tl,l'nhu ngu6n v6n tai san cling tang len tuang lIng 10,450,45 ty; khi hgp nh~t Bao cao
tai chinh cua CTCP - T~p doan Thaigroup ;

Tai san ng~ h;;m tang so 2019 : 2.884ty Trong do Phai thu khach hang khoan ti€n thanh ly
TSCD, chuy~n nhugng dl,l'an 798,26 ty, Phai thu m9t s6 ca nhan Chuy~n nhugng c6 ph~n thuy
di~n Quang Nam 649,95 ty.

Tai san dai h~n tang so 2019 la : 6.715,95 cy Trong do TSCD tang 1.065,8 ty, Chi phi tra truac
d~i h~n tang 3.421,1 cy, 19i th~ thuang m~i tang 2.128 cy, Tai san XDCB da dang tang 338,~
ty,.. ~
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DSn 15/03/2021 Cong ty dff hoan thanh tang v6n va chuyen nhirong c6 phan, cac khoan thanh
toan dSn han dffdiroc thanh toan, nen khoan no phai thu, phai tra d~u giam nhieu. Dff tra xong
khoan thanh toan mua c6 phan; 2.954 ty va dff nop thue d~t 19 ty, nop thue GTGT, thue thu
nhap doanh nghiep, ...

BAo cAo CONG TV M1J:THAmOLDINGS

ovr. 1.000.000 VND

Chi tieu T~i ngay
31112/2019

T~ingay
31112/2020

Tang/giam so
31112/2019

II Van chii sO'hii'u 604,193 647,230 43,037
+ gop cua chu s6 htru 539,000 539,000
+ LQ'i nhuan chua phan ph i liiy 65,193 108,230 43,037
+ LQ'i ich e6 dong khong 0

21Nt! pluii Ira 246,307 3,604,197 3,357,890
+ NQ' ngan han 194,528 3,580,274 3,385,746
+ NQ' dai han 51,779 23,923 -27,856

Tai san, Ngu6n vBn tren Bao cao tai chinh cong ty me cho th§y: Tai thai di~m 31/12/2020
Nguon v6n cua Cong ty 4251,43 ty, tang so 2019 s6 tien von la 3.400,93 ty,

Nguyen nhan : la do no phai tra tang 3.357,89 ty trong d6 :

+ Chu ySu tang ng phai tra 1a 2.954 ty cho 9 nha d~u tu nh~n chuy~n nhugng
296.100.000 c6 ph~n cua C6ng ty c6 ph~n T~p doan Thaigroup hgp d6ng chuy~n nhugng cho
Thaiho1dings dang trong thai h~n thanh toano

DSn ngay 15/03/2020 s6 ng phai tra tren dffdugc thanh toan d~y du cho cac nha d~u tu.

+ Tang ng yay ngan hang b6 sung v6n 1uud(>ngph\lc V\lkinh doanh 275,238 ty

+ Doanh thu chua thlJc hi~n (khach hang thue van phong tra ti~n truac) tang 254,570 ty

+ Lgi nhu~n sau thuS chua phan ph6i nam 2020 tang 43,037 tY.

Tuang tv nhu ngu6n v6n, tai san cung tang len tuang ilng 4251,43 ty so vai nam 2019. Tang
chu ySu 1ad~u tu vao Tai san dai h~n; tang 3 425,8lty do d~u tu vaG 3 cong ty con v6n d~u
tu 3 097,6 ty (Cong ty Thaigroup 3060 ty, cong ty TNHH MTV Thaiho1dings Ha Nam 20 cy,
cong ty TNHH d~u tu va phat tri~n THD 17,6 tY).

BAN KlEM soAT soAT xET cAc CHI TIEU co BAN TREN BAo cAo TAl CHlNH ClJ
THENHVSAU:

~Quiln Ii cae khoiln phili thu: T~i thai di~m 31112/2020, T6ng gia tri cong ng phai thu
ng~n h~n c6 kha nang thu tren bao cao tai chinh hgp nh~t 1a:2.779,9 ty,
Trong d6:
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Cdc khoan phai thu ngcin han khdch hang 1.793,18 tY cac khach hang no trong m6i quan h~
d~u nr tai chinh thanh ly chuyen nhuong tai san thanh ly:

+ Cong ty TNHH MTV xi mang Xuan Thanh Quang Nam 798,26 ty

Trong do: Phai thu chuyen nhuong nha may xi rnang Quang nam 638,09 t5' d~n ngay
15/03/2021 da thu h~t s6 tiSn phai thu tren,

Phai thu mot s6 tai san thanh ly va thue heat dong nha may trong thai gian lam
thu tuc chuyen giao sa htru nha may cho Cong ty TNHH MTV xi mang Xuan thanh Quang nam
160,16 ty.

+ 7 khach hang Ian ti~p thea s6 phai thu: 911,94 ty; quan h~ thanh toan trong linh vue kinh
doanh thuong mai, djch vu d~n ngay 15/3/2021 da thu 187,73 ty;
+Mot s6 khach hang nho khac 82,98 t5' d~n ngay 15/3/2021 da thu 60,4 ty.
Cac khoan phai thu tren trong han thanh toan, danh gia c6 kha nang thu, chi c6 s6 nho kh6 c6
kha nang thu: 5,08 t5' Cong ty da trich dV phong.

Cae khoan phai thu vJ eho vay ngcinh(;m:78,82 cy d~n ngay 15/3/2021 da thu h~t ng cho yay.

Cae khoan phai thu khae ngcin hgn 864,97 tY bao g6m cac khoan tra truac thvc hi~n hgp d6ng
mua, ban c6 phi~u cua nha d~u tu 15/3/2021 da thu 65 cy), cac khoan ky cugc d~t CQC,ky quy
124,73 t5' (d~n ngay 15/3/2021 da thu 11,7 t5'); nha th~u thi cong toa nha Thaiholdings 46,69
t5' va m(>t s6 cac khoan phai thu khac trong m6i quan h~ giao dich thanh toan ng~n h~n, c6 kha
nang thu, chi c6 m(>t s6 khoan nh6 85 tri~u kh6 thu, Cong ty da trich l~p dV phong .

• Soal xet cae klwan phai Ira: D~n thai di~m 31112/2020 c6 m(>t s6 ng phai tra Ian nhu sau:

Phai tra nguai ban ng~n h~n: 594,6 t5'
Nguai mua tra tiSn truac: 113,8 t5'
Thu~ va cac khoan phai nop nha nuac: 418,4 t5'
Phai tra ng~n h~n khac: 3 018,2 t5'

Phai tra ngum ban ng~n h~n: 594,6 t5' chu y~u la cac khoan phai tra trong khi thvc hi~n
cac hgp d6ng mua ban kinh doanh thuang m~i trong thai h~n thanh toan, m(>t s6 trong viec mua
ban thi~t bi dang trong thai gian h6 trg bao hanh , thi cong xay dvng chua quy~t toano D~n ngay
15/03/2021 cong ty da tra dugc 311,38 t5'.

Thu~ va cac khoan phai nQp nha nU'()'c:s6 con phai n(>p 418,4 t5' ; m(>t s6 khoan ng thu~
Ian la Thu~ GTGT 263,32 cy va thu~ thu nh~p doanh nghi~p 127,38 t5', ngoai ra con phai n(>p
tiSn thue d~t khach s~n Kim lien 19 t5'. D~n 15/03 Cong ty da n(>p 19 t5' tiSn thue d~t, n(>pthu~
GTGT 7,15t5', ..

Phai tra ng~n h~n khac 3 018,2 ty; cac khoan phai tra nay chu y~u la phai tra 9 ca nhan
chuy~n nhugng c6 ph~n Thaigroup cho Thaiholdings 2 954 t5' (dang trong thai gian lam cac thu
t\lC chuy~n nhugng c6 ph~n), d~n ngay 201 0112021 Cong ty da Thanh toan tra h~t khoan phai
tra nay .

• Sodl xiI cdc khoiin n(J' vay: Thai di~m 31/12/2020 s6 tiSn yay cac Ngan hang d~ thvc hi~n
cac dv an, d~u tu tai san c6 dinh va b6 sung v6n lUll d(>ng ph\lc V\l cho san xu~t kinh doanh;
T6ng du ng yay d~n 31/12/2020: 3 162,2 t5'

N(f vay Dili hfln: 2 210,64tj
Ng yay dai h<;lnNgan hang SHB Ha n(>ichi nhanh Thang Long: 1 886,45 t5'
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No vay dai han dd Dau tu du em Toa nha van phong lam viec va cho thue 210 t-s»
Quang Khai va 17 Ton Dan (Dien tich 3509 m2, xdy 21 tang va 4 tang ham). Lam tru sa lam
viec cua Cong ty va cho Cong ty dan vi khac thue lam van phong lam viec, quang cao, kinh
doanh dich v~ khac, tao thu nhdp thuong xuyen 6n dinh cho Cong ty.

NQ'yay did han Ngan hang SHB Chi nhanhNinh Binh: 321,09 ty

Dau tu mua 74 10 ddt khu do thi Xudn Thanh dd xdy Tru sa lam viec va dau tu kinh
doanh Bdt dong san. Tuy chu~ dinh gia lai tai san nay tai thai diJm 3111212020,nhung thea
gia tldt thi truong hien tai, thi loi sudt tao ra tic tai san nay ciing kha IOnva ben viing.

Nr; vay ngiin han: 951,56 IY,.Yay cua mot s6 Ngan hang va cac ca nhan sau:
Ngan hang Nong nghi~p Nam Trung Yen 16,18 ty
Ngan hang Buu di~n Lien vi~t Chi nhanh Thang Long: 276,95 ty
Ngan hang Buu di~n Lien vi~t Chi nhanh Ninh Binh: 179,5 ty
Ngan hang Dfru tu phat tri~n Chi nhanh Ninh Binh: 395,7 ty
Ngan hang Sai gan Ha NQiChi nhanh Thang long: 57 ty
Yay mQt s6 ca nhan khac: 27,29 ty

Cac khoan vay tren B6 sung v6n luu d9ng ph~c v~ Kinh doanh thuang mqi, vgt vifU XD,
thl!cph6m, ...
Tai san th~ chApcac khoan yay la Tai san c6 dinh hi~n c6 cua Cong ty, tai san hinh thanh trong
tuang lai sau yay v6n, s6 ti€n gui c6 ky h~ va MQts6 c6 phi~u Cong ty dfrutu tai chinh.
Ban di€u hanh nen tinh toan l~i can d6i ngu6n v6n tv c6 cua Cong ty d~ ph\lc V\lKinh doanh
thuang m~i, V~t li~u xay dgng, thvc phAm,...S6 v6n thi~u yay cac Ngan hang b6 sung v6n luu
dQng vua du, su dVng v6n dung mvc dich va quan tam d~n hi~u qua v6n dfru tu. Nen thuemg
xuyen don d6c thu h6i cac khoan phai thu (Khach hang chi~m d\lng v6n) ling truac ti€n trong
dfru tu tai chinh, kinh doanh thuang m~i, v~t li~u xay dgng, thgc phAm d~ giam thi~u khoan
yay ng~n h~n Ngan hang, giam chi phi tai chinh (Tra lili ti€n yay).
~QUAN LY TAl SAN DAU TUTAI CHiNH:
Tren BaD caDTili ehinh Cong ty m~ 2020 ella Thaiholdings:
Trong nam 2020 Dau tu VaGcac cong ty con: 3.097, ty
Ngay 30106/2020 mua l~i c6 phfrn v6n g6p 88% v6n di€u l~ cua Cong ty TNHH dfru

tu&PhM tri~n THD gia tri dfrutu 17,6 ty
Ngay 30106/2020 Thanh l~p Cong ty con 100% v6n di€u l~ cua Cong ty TNHH MTV

Thaiholdings Ha Nam gia tri dfrutu 20 ty
Ngay 15112/2020 mua c6 phfrnmQt s6 ca nhan CTCP - Thaigoup chi~m 81,6% v6n di€u l~

vai gia tri dfrutu 3 060 tY.
M\lc dich n~m quy€n di€u hanh chi ph6i phvc vv cho san suAtkinh doanh thu~n lQ'iva d~c

bi~t ky v9ng thu lai Ian amQts6 Dv an trong nam 2020 va nh11ngnam ti~p theo.
Dau tu gop v6n VaG02 Cong ty: 649 ry,'

Cong ty CP Du iich Kim Lien: 365,08 ty chi~m 17,2% v6n di€u l~
Cong ty CP Ton Dan Ha NQi284 ty chi~m 19,52% v6n di€u l~

Hai Cong ty nay trong nam nganh du lich, khach s~n, van phang cho thue d€u bi anh huang Ian
cua dich Covid - 19 nen dil g~p nhi€u kh6 khan trong nam qua. Lili it hoac bi 16 Cong ty khong
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duoc nhan c6 tire, con phai trich Hip dir phong giam gia d~u tu tid chinh .Tuy nhien 2 C6ng ty
nay d~u c6 tai san c6 gia tri lon/loi th~ thuong mai cao c6 kha nang mang lai 19inhuan kha Ian
trong tuong lai.

Hop nh§t bao cao tal chinh ciia cac Cong ty con tren BCTC ThaiHoldings cuBi narn 2020;
sau khi hop cQng ngoai trir nQi bQ

fJ6u tu tid chinh ngcin han: 74,5 ty ti~n giri c6 ky han tai cac Ngan hang
fJ6u tu tai chinh dai han: 238,6 ty,

f)~u tu g6p v6n vao 2 c6ng ty: CTCP ThaiLand 19,43 ty va CT TNHH Thuy dien Quang
Nam 194,19 ty; Hai C6ng ty nay lam an hieu qua thap, nam 2020 thua 16 len ko duoc chia c6
tire con phai trich du phong d~u tu tai chinh 5,83 ty.

f)~u tu vao c6ng ty lien k~t CTCP thuong mai Tplus quoc t~: 30,83 ty nam gtri 39% von
di~u l~ (Thaiholdings Ha nam n~m gifr 19,5%, CT TNHH d~u tu &Phat tri~n THD n~m gifr
19,5%).

~Qmin If tiii san xiiy d1}'ngcO'ban dO'dang: 338,41 ty
C6ng ty dang d~u tu xay dvng mQt s6 dv an; Cimg Ninh Phuc Ninh Binh: 206,87 ty, Dv an

nha may Xi mang Minh Tam 102,35 ty, Dv an Khu phuc hgp Kim Lien 12,68 ty, Dv an nghi
duang cao dp EnClave Phu QU6c: 13,93 ty, ...Cac dv an nay d~u la cac dv an c6 ti~m nang, se
c6 kha nang thu lai kha Ian trong tuang lai.

~Quan Ii va si'f d(lng Tai san eli djnh: TSCf) cua C6ng ty gia tri con l~i d~n cu6i nam 2020:
1.070,3 ty dugc quan ly su dl,lngphl,lcVl,lcho SXKD cua C6ng ty, trich kh~u hao dung ch~ dQ
quy dinh. C6 mQt s6 TSCf) dffkh~u hao h~t v~n con su dl,lng424,43 tY.

TSCf) nha may Xi m[mg Th~nh My Quang Nam thuQc dv an d~u tu xay dvng Nha may xi
m[mgTh~nh my, C6ng ty dffthanh ly nhugng ban trong nam, sau khi trir gia tri con l~i, chi phi
thanh Iy, dff thu dugc Iai Ian 841,5 ty, day la khoim lffi Ian nh~t mang l~i cho C6ng ty trong
nam 2020.
~TAr SAN DAr I-li;\N KHAc
Chi phi tra trU'(Ycdiii h~n: 3449,73 ty;

Trong do: Chi phi chuyin nhu971g quy~n sir d1;lngddt; 2.009,76 ry
L6 d~t di~n tich 3.509 m2 t~i 210 tr~n Quang Khai, 17 T6n dim, thai h~n su dl,lng

d~n 26/02/2059 dffdugc dp Gi~y CN QSf) s6 CH570853 dp ngay 25/05/2017.
Chi Ltli thi kinh doanh quy~n thue ddt Cua CTCP"du lich Kim lien: 1.478,78 ry
L6 d~t 34.936 m2, thai gian thue 50 nam tinh tu thang 10/1993. Gia tri hgp ly 19i

th~ kinh doanh va quy€n thue d~t dugc C6ng ty TNHH Ki~m toan CPA dinh gia s6
106/2016/CT Vi~t nam-CPA gia tri 1.727,21 ty phan b6 d~n cac nam tu thang 01/2016 theo
thai gian con l~i dugc quy€n thue d~t.

Chi phi thue w'inphong TCJ,i2B - Le Ph1;lnghiiu: 20,03 ry; theo hgp d6ng hgp tac
d~u tu c6 hi~u lvc v6 thai h~n tu thang 09/2014. C6ng ty thvc hi~n phan b6 d~n trong 20 nam.

LQ'ith~ thU'O'ngm~i: 2 128,6 ty
Trong nam tang do Hgp nhat ThaiGroup 2.035,16 ty, CTCP Kim lien 102,77 ty, va dff

phan b6 trong ky 9,32 ty;

Lgi th~ thuang m~i tren Thaihholdings nh~n dugc khi mua 81.6% c6 ph~n Thaigroup.: ~
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•
~ SOA.T XET KET QUA KINH DOANH NAM 2020

Doanh thu nam 2020 : 3.067,1 ty tang so voi nam 2019 : 2.306,64 ty, so voi kS hoach dat
83,67% kS hoach. Doanh thu duoc hach toan d~y du kip thai, thu thirong xuyen til kinh doanh
thuong mai, v~t Ii~u xay dung va thirc pham chi tiSt nhu sau :

T6ng doanh thu trong narn 3.067,1 ty,

Trong do: + Doanh thu kinh doanh TM&DV 1.860,7 ty chiem 60,6 % doanh thu

- Cong ty me 1.217,8 ty

- Cong ty MTV Ha Nam 97 ty

- Cong ty D~u tu THD 384,8 ty

- CTCP-T~p doan'Thaigoup 161 tY
+ Thu nhap khac 1.206,05 ty chiem 39,4 % doanh thu

Chu ySu til thanh Iy nhirong ban Du an, TSCD nha may xi mang Thanh my va mot s6 tai san
khac cua CTCP - T~p doan'Thaigoup

TAng chi trong narn : 1.790,5 ty ; chu ySu la chi cho cong tac kinh doanh thuong mai va dich
vu cho thue : 1.690,9 ty, Can lai chi trich I~p du phong 11,5 ty, chi tra Iai tiSn vay Ngan hang
11,43 ty (Hop nhat BCTC Cong ty con Thaigroup til 15/12/2020)

Chi luang: 8,192 ty, Chi thu lao HDQT va Ban KiSm soat 0,492 ty va chi khac.

KSt qua kinh doanh 2020 d~t duc;c kha t6t ;

L9'i nhu(m trlfac thui: 1.276,57 ry
Trong d6: LO'i nhu~n til ho~t d(>ngkinh doanh : 141,98 ty

Lc;i nhu~n khac :
thanh Iy tai san cua cong ty con Thaigroup.

Nr}pthui thu nhqp Doanh nghi¢p va thui thu nh(zpdoanh nghi¢p hoan lr;Ii: 183" 08 ry

1.134,95 ty; dSn chu ySu til nhuc;ng ban dl)' an

L9'i nhu(znsau thui thu nh(zpdoanh nghi¢p: 1.093,49 ry.
Lgi nhu~n sau thu~ cua c6 dong khong kiSm soM : 182,33 ty

Lgi nhu~n sau thu~ Cong ty mt; (THD) sau hqp nhftt: 911,16 tY.

Tuy doanh thu chua d~t k~ ho~ch, nhung IC;inhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p d~t duc;c
kha cao : 1.093,49 ty. Ty suftt sinh Iai : LC;i nhu~n sau thu~ 1 v6n chu sa hfru (ROE) thl)'Chien
d~t rftt cao 46,63% .

Tren Bao cao tM chinh cua Cong ty cu6i nam dang h~ch toan IC;inhu~n sau thu~ thu nh~p
doanh nghi~p 2020 chua phan ph6i 911,16 ty. Cha y ki~n cua D~i h(>i d6ng c6 dong se c6 k~
ho~ch phan ph6i s6 1c;inhu~n nay va s6 IC;inhu?n sau thu~ cua nam tru&c.

Danh gia mQt sa chi tieu tiii chinh d~n 3111212020
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TY SUAT SINH LOI

Chi tieu T:;tingay 31112/2019 T:;tingay 31/12/2020
LN sau thue/Doanh thu thuan (ROS) 8.84% 36,13%
LN sau thu~/T6ng Tai san (ROA) 2.47% 10,46%
LN sau thu~/V 6n chu sa hfiu (ROE) 3.47% 46,63%

Nam 2020 , cac doanh nghiep trong mroc d€u bi anh huang boi dich benh Covid-19, tinh hinh
tai chinh cac Cong ty d€u kh6 khan, doanh thu ban hang va cung c~p cac dich vu d€u giam so
2019. Cong ty c6 phan Thaiholdings da xay dung chuyen huang sang linh VlJCd:1utu moi,
d6ng thai co du lai danh rnuc tai san, nen ty suat sinh loi cua mot s6 chi tieu tai chfnh nhir tren
d€u tang so voi 2019, th€ hien s6 lieu cu th€ nhu bang tfnh tren.
~K~t qua giai quyet cac ki~n ngh] cua cA dong dBi v6'i Cong ty:
Trong nam 2020 Ban Ki€m soat khong nhan duoc kien nghi hoac khieu nai nao cua C6 dong v€
tinh hinh hoat dong cling nhu cong tac quan tri di€u hanh Cong ty cua HDQT, Ban TO!), Ban
Ki€m soat trong qua trinh thlJc hi~n nhi~m V\lduQ'cgiao.
Ban Ki€m soat luon s~n sang ti~p nh~n nhung y ki~n cua cac C6 dong tham gia d6ng g6p y
ki~nlch~t v~n va cung c~p thong tin thea dung ch~ d9.

MOT s6 VAN DE BAN KIEM SOAT KHUYEN NGHI:

~Phan cong nhi~m V\lC\lth€ cho cac thanh vien trong Ban TO!) ph\l trach tUng mang nghi~p
V\lkinh doanh dich V\lhoac cac dlJ an d€ chi dao t6 ch(rc thlJc hi~n d:;ttk~t qua, giao quy€n h:;tn
va trach nhi~m trong vi~c chi d:;todiSu hanh, danh gia duQ'ck~t qua cong vi~c qua hi~u qua v6n
d:1utu va dam bao an toan v6n cho Cong ty.

Quan tam b6 sung du nhan IlJc, 6n dinh cho Ban ki€m soMn9i b9 d€ lam vi~c thuang xuyen
d:;ttk~t qua.

~Qua s6 li~u tren bao cao tai chinh 2020 ;

+ Cac khoan phai thu phai tra s6 du cu6i nam qua Ian; Ban Ki€m soat lUlly Ban diSu hanh
chi d:;toBan Tai chfnh k~ toan va K~ toan truang ;

Can d6i ngu6n v6n hi~n c6 d€ d:1utu tai chfnh, t6 ch(rc h:;tchtoan kip thai, d€ dam bao
dung ch~ d9 tai chfnh quy dinh. Tranh tinh tr:;tngV6n chu sa hl1'unho, di d~u tu tai chinh
vuqt qua v6n chu So' huu nhiSu l~n tren Bao cao tai chfnh Cong ty m~ ; V6n CSH 647,2
ty, d:1utu tai chfnh dai h:;tn3.746,6 ty
Thuang xuyen d6i chi~u cong nQ'thu h6i cong nQ'phai thu. Thanh toan thea cam k~t cac
khoan phai tra cho khach hang, phai n9P cho ngan sach nha nuac dung thai h:;tn.

+H!)QT va Ban TO!) xem xet viec Cong ty m~ Thaiholdinhs nh~n thue tai san cua Ton dan
r6i di cho thue l:;ti; Tren Bao cao tai chfnh 31112/2020 CTCP - T~p doan Thaigroup la cong ty
con cua Thaiholdings, rna Ton dan l:;tila cong ty con cua CTCP- T~p doan ThaiOoup. Nen xem
xet l:;tisu ly d~u 2021 cho phil hgp vai ch~ d9 tai chinh quy dinh.

+ Tren bao cao tai chfnh Cong ty m~ ; trong nam 2020 Thaiholdings d~u tu tai chinh vaG
Ton dan 284 ty chi~m 19,5 % v6n diSu 1~,nam 2020 Ton dan ti~p t\lC16235 ty,
chinh vaGTon dan Thaigroup phai trich dlJ phong giam gia tr! d~u tu : 45,97 t)'.
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Ban Tai chinh KS toan tnroc khi l~p bao cao tai chinh t6ng hop cac virong mac.kho khan trong
cong tac KS toan tai chinh, trinh Ban TOD dS Ban TOD c6 y kien hirong dfin thirc hien.

~ Ban kiem soat luu y mot s6 hoat dong cua Ban kiern soat ne>ibe>trong viec thirc hien chirc
nang nhiem vu diroc giao nam 2020; nang cao nang luc kiem soat phu hop voi thuc tS sir phat
trien cua Cong ty; Dam bao moi hoat dong cua Cong ty luon diroc kiem soat mot each toan
dien, han chS rui ro c6 thS xAy ra.

KSt qua cong tac kiem soat noi be>phai thuong xuyen Bao cao dinh ky (Tu~n, thang, Quy)
hoac bao cao de>txuftt cho Ban T6ng Giam d6c dS phuc vv cho cong tac diSu hanh hO<;1tde>ng
san xuftt kinh doanh.

Ban KiSm soM ne>ibe>d6ng thai phai gui Bao cao vS Ban KiSm soM thea quy, trong nam, dS
ph6i hgp lam vi~c ; h<;1nchS rui ro cho Cong ty va dam bao an toan v6n va tM san cho Cong ty
va cac C6 dong.

PHANII
KET LU~N vA KIEN NGHJ eVA BAN KIEM SOA.T.

Qua cong bic ghim sat va ki~m tra Ban Ki~m soat nh~n thfiy:
HDQT, Ban TOD triSn khai, thl,l'cthi dung tinh th~n cua nghi quySt cua d<;1ihe>id6ng thuang

nien nam 2020. Thl,l'chi~n dung cac quy dinh, quy chS, di~u l~ Cong ty tren cO'sa dam bao IQ'i
ich cho Cong ty va cac C6 dong.

Nam 2020 HDQT, Ban TGD va t~p thS can be>CNV da c6 g~ng kh~c phvc kh6 khan do d<;1i
dich Covid -19 ,san xuftt kinh doanh trong nuac, nuac ngoM tuy me>ts6 Ian cac doanh nghi~p
bi anh huang. Cong ty CP Thaiholdings vfin lai tren nghin ty cho thfty dinh huang cua Cong ty
di dung va trung dich, Sl,l'd6ng tam hi~p ll,l'ccua Ban lanh d<;1Ova Can be>CNV trong Cong ty.

Dinh huang cua Cong ty luon phM triSn b~n vfrng lau dai. Nang de>ngsang su6t trong d<;1i
dich vfin tim huang kinh doanh d<;1tkSt qua; dam bao duy tri vi~c lam, dai s6ng CB CNV 6n
dinh. Nang de>ng,nhung c~n tang cuang tinh cong khai minh b<;1ch,h<;1nchS nhfrng sai s6t, rui ro
trong qua trinh diSu hanh kinh doanh, giam thiSu phai trich dl,l'phong rui ro anh huang tai kSt
qua kinh doanh cua Cong ty.

BAN KIEM SOAT KIEN NOHl HDQT, BAN TOD MOT SO NOI DUNO SAU:
1. DAym<;1nhhan nfra cong tac quan tri rui ro trong kinh doanh, trong d~u tu tai chinh.

Tinh toan xem xet l<;1ican d6i v6n d~u tu cho phli hgp, tranh rui ro trong thanh toan

2. TiSp Wc triSn khai cac dl,l'an hi~n c6 va phM triSn them me>ts6 dl,l'an mai, kiSm soat
ch~t che hi~u qua v6n d~u tu, dam bao kinh doanh an toan hi~u qua.

3. Dao t<;10nang cao nang Ivc can be>diSu hanh va can be>tac nghi~p c6 du chuyen mon
dam nh~n cong vi~c, lam vi~c hi~u qua, dap ung dUQ'cyeu du kinh doanh va Sl,l'phM
triSn cua Cong ty. Chu tr9ng cong tac kiSm soM ne>ibe>dS kiSm soM kip thai m9i hO<;1t
de>ngcua cong ty, giam thiSu rui ro va tuan thu dung cac quy dinh.

4. Nang clip ung dVngh~ th6ng cong ngh~ thong tin van di~u hanh san xuftt kinh doanh,
quang ba thuang hi~u.

5. TiSp tvc t<;10di~u ki~n thu~n IQ'icho Ban kiSm soM lam vi~c thuang xuyen; dinh ky, de>t
xuftt thea quy dinh.
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PHAN III

PHUONG HUONG HO~T DQNG NAM 2021 eVA BAN KIEM SOAT

Ban kiem soat xay dung k~ hoach kiem soat nam 2021 cu th~ nhu sau:

Thuc hien cong tac kiem scat dinh ky, thtrong xuyen hay d('>txufrt thea yeu cau, barn sat cac
dinh huang chi tieu cua dai hoi d6ng c6 dong dffthong qua;

Thuc hien giarn sat HDQT, Ban TGD t6 chirc dieu hanh san sufrt kinh doanh thea nghi quyet,
quyet dinh cua DHDCD 2021;

1/ Thuc hien giam sat HDQT va Ban TGD trong di~u hanh hoat dong san xufrt kinh doanh,
quan tri tai chinh, chi dao thirc hien nghi quyet cua DHHDCD 2021

2/ Thuc hien cong tac giam sat tham dinh bao cao tai chinh, bao cao quan tri tai chinh .. s6
li~u trong bao cao luon phai darn bao chuan xac, minh bach. Darn bao quyen loi , an toan von
cho cac C6 dong.

3/ Chu d('>nghoc t~p nang cao nghi~p V\lki~m tra giam sat d~ Iuon hoan thanh t6t nhi~m V\l
dugc giao.

4/ Thvc hi~n t6t han nua cong tac ki~m tra giam sat hi~u qua d:lUtu v6n cac dv an; Cac Hgp
d6ng kinh doanh, dich V\ldarn bao an toan hi~u qua v6n d:lu tu ..

5/ Lam vi~c thuOng xuyen vai cac Ban Ki~m soat n('>ib('>,Tai chinh k~ toan cung cfrptai li~u s6
Ii~u thuOng xuyen thea dinh ky, d('>txufrt d~ ph\lc V\lcong tac giam sat d~ canh bao h~n ch~ rui
ro cho Cong ty va cac c6 dong.

Tren day Ia bao cao ho~t d('>ngcua Ban Ki~m soat nam 2020 kinh trinh cac quy vi C6 Dong.

Ban Kdm soat xin cam em cae quy vi C6 dong da da tin tZ,('(Ynggiao nhi?m v~, HDQT, Ban
TGD, cae C6 dong h(yp tac dd BKS haem thimh nhi?m v~.

Ban Ki~m soat rfrtmong ti~p tl,lcnh~n dugc sv hgp tac ch~t che han nua trong thai gian tai.

TM. BAN KIEM SoAT
TRUONG BAN

Nguyin Thi V(l
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

THAIHOLDINGS 

Số: …../2021/THD/TTr-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2021 

TỜ TRÌNH 

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Thaiholdings 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thaiholdings (“Công ty”); 

- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được 

kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC. 

Thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHCĐ/THD ngày 29/02/2020 của Đại hội đồng cổ 

đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình 

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng và BCTC hợp nhất năm 2020 đã được kiểm 

toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC chi tiết như sau: 

 Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán: Chi tiết đăng tải tại website: 

www.thaiholdings.com.vn.  

- Các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính riêng năm 2020 được trình bày dưới đây: 

Đơn vị tính: đồng 

STT Chỉ tiêu Giá trị 

1 Tổng tài sản 4.251.427.489.787 

2 Nợ phải trả 3.604.197.513.524 

3 Vốn chủ sở hữu 647.229.976.263 

4 Tổng doanh thu 1.217.820.312.948 

5 Lợi nhuận trước thuế 49.590.377.782 

6 Lợi nhuận sau thuế 43.036.563.413 

7 Tỷ lệ lãi cơ bản trên cổ phiếu (%) 7,98 

 

http://www.thaiholdings.com.vn/
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- Các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 được trình bày dưới đây: 

Đơn vị tính: đồng 

STT Chỉ tiêu Giá trị 

1 Tổng tài sản 10.450.455.029.863 

2 Nợ phải trả 8.105.480.257.534 

3 Vốn chủ sở hữu 2.344.974.772.329 

4 Tổng doanh thu 1.820.616.825.672 

5 Lợi nhuận trước thuế 1.276.576.017.781 

6 Lợi nhuận sau thuế 1.093.492.966.248 

7 Tỷ lệ lãi cơ bản trên cổ phiếu (%) 169,05 

 

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua./. 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; 

- CBTT; 

- Lưu: HCNS, PC, KHĐT, BKS; 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

 

    Nguyễn Văn Thuyết 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

THAIHOLDINGS 

  

Số: …./2021/THD/TTr-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

V/v: Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và  

Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings; 

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của 

Công ty năm 2021. 

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Thaiholdings (“Công ty”) kính trình Đại hội 

đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2020 

và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2021 như sau: 

1. Năm 2020: Công ty thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT và BKS như sau: 

- Mức thù lao đối với Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng (Mười triệu đồng/người/tháng); 

- Mức thù lao đối vối các thành viên HĐQT còn lại: 5.000.000 đồng/người/tháng (Năm triệu 

đồng/người/tháng); 

- Mức thù lao đối với Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng (Năm triệu đồng/người/tháng); 

- Mức thù lao đối vối Thành viên BKS còn lại: 3.000.000 đồng/người/tháng (Ba triệu đồng 

đồng/người/tháng); 

 Căn cứ số lượng thành viên HĐQT (05 người) và thành viên BKS (03 người) của Công ty hiện tại. 

Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2020 là 492.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi hai 

triệu đồng). 

2. Năm 2021: Đề xuất mức thù lao thành viên HĐQT và BKS như sau: 

- Mức thù lao đối với Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng (Mười triệu đồng/người/tháng); 

- Mức thù lao đối vối các thành viên HĐQT còn lại: 5.000.000 đồng/người/tháng (Năm triệu 

đồng/người/tháng); 

- Mức thù lao đối với Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng (Năm triệu đồng/người/tháng); 

- Mức thù lao đối vối Thành viên BKS còn lại: 3.000.000 đồng/người/tháng (Ba triệu đồng 

đồng/người/tháng); 
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 Căn cứ số lượng thành viên HĐQT (05 người) và thành viên BKS (03 người) của Công ty thời điểm 

hiện tại, dự kiến tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2021 là 492.000.000 đồng (Bốn trăm 

chín mươi hai triệu đồng). 

 Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét và thông qua./. 

      Trân trọng./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: HĐQT, PC, HCNS. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Thuyết 

 
 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

THAIHOLDINGS 

 

Số:      /2021/THD/TTr-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021  

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“Công ty”); 

- Căn cứ Báo cáo tài chính (“BCTC”) đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần 

Thaiholdings.  

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 theo BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã 

được kiểm tóan, theo đó: 

- Lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng: 43.036.563.413 đồng; 

- Lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất: 1.093.492.966.248 đồng; 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua 

phương án phân phối lợi nhuận của năm 2020 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận của năm 2021 

như sau: 

1. Để tập trung nguồn lực tài chính phục vụ đầu tư mở rộng kinh doanh, cân đối dòng tiền 

và đảm bảo nguồn vốn đối ứng, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình ĐHĐCĐ 

thông qua việc giữ lại lợi nhuận sau thuế không chia cổ tức và không trích lập các quỹ của lợi 

nhuận sau thuế lũy kế đến hết 31/12/2020. 

2. Căn cứ định hướng phát triển và kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2021, HĐQT dự 

kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau: 

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 1.400 tỷ đồng. Tỷ lệ lợi nhuận/Vốn điều lệ hiện tại (3.500 tỷ 

đồng) dự kiến là 40%; Tỷ lệ lợi nhuận/Vốn điều lệ bình quân dự kiến (theo phương án tăng 

vốn lên 6.950 tỷ đồng) dự kiến là 20,14%. 

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả: Không quá 25% vốn điều lệ bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu. 

 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế năm 

2021 để quyết định mức chi tạm ứng cổ tức, thời gian chi trả phù hợp.  

 Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.  

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: HĐQT, PC, HCNS. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thuyết 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN  

THAIHOLDINGS 

 

Số:       /2021/THD/TTr-BKS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét Báo cáo 

tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2021 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Thaiholdings 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“Công ty”). 

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thaiholdings kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê 

duyệt các tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (‘HĐQT”) lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện 

kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét báo cáo tài giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc 

ngày 30/06/2021 của Công ty như sau: 

1. Là công ty kiểm toán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ 

chức có lợi ích công chúng năm 2021; 

2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực sản xuất và đầu tư xây 

dựng; kinh doanh du lịch; tài chính. 

3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm; 

4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán; 

5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; 

6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn 

bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán. 

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thaiholdings xem xét, cho ý kiến và thông qua./. 

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; 

- Lưu: HĐQT, BKS, PC, HCNS. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Vụ 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

THAIHOLDINGS 

 

Số ……/2021/TTr-HĐQT         

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

TỜ TRÌNH 

Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thaiholdings 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thaiholdings; 

- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu vốn đầu tư tài chính để sở hữu thêm cổ phần tại 

Công ty CP - Tập đoàn Thaigroup, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh 

Thi, Công ty cổ phần Enclave Phú Quốc; 

Hội đồng Quản trị (Sau đây gọi tắt là “HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (Sau đây 

gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Thaiholdings (Sau đây gọi tắt là “THD”)  xem xét và 

thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số vốn tăng thêm 

với nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thaiholdings 

2. Mã chứng khoán  : THD  

3. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông 

4. Mệnh giá cổ phiếu  : 10.000 đồng/cổ phiếu 

5. Vốn điều lệ hiện hành : 3.500.000.000.000 đồng 

6. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 350.000.000 cổ phiếu 

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:  330.000.000 cổ phiếu. 

8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:  3.300.000.000.000 đồng.  

9. Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến):  6.800.000.000.000 đồng (Sáu nghìn tám trăm 

tỷ đồng).  

10. Đối tượng của đợt phát hành: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có tên trong 

Danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát 

hành cổ phiếu do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.  
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11. Phương thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện 

quyền mua theo tỷ lệ để tăng vốn điều lệ. 

12. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu. 

13. Nguyên tắc xác định giá phát hành: 

Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (Book Value/BV): 

BV   =  Nguồn vốn chủ sở hữu/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 

BV theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2020 = 2.344.974.772.329/53.900.000 =  

43.506 đồng/cp (Tính theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 của THD), trong trường hợp loại 

trừ lợi ích cổ đông không kiểm soát: BV = 1.515.352.095.568/53.900.000 = 28.114 đồng/cp.  

BV theo BCTC riêng thời điểm 31/12/2020 = 647.229.976.263/53.900.000 = 12.008 

đồng/cp (Tính theo BCTC riêng kiểm toán năm 2020 của THD). 

Giá tham chiếu bình quân của cổ phiếu THD trong 30 phiên gần nhất từ ngày 16/03/2021 

đến 28/04/2021 là 197.000 đồng/cổ phần. 

Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty, nhu cầu vốn của THD trong đợt chào bán, 

diễn biến giao dịch cổ phiếu THD, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền, 

HĐQT của Công ty đề xuất mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng với mệnh giá 

là 10.000 đồng/cổ phần (chiết khấu khoảng 16,72% so với BV riêng tại 31/12/2020 và 77,01% so 

với BV hợp nhất, 66,43% so với BV hợp nhất đã loại trừ lợi ích cổ đông không kiểm soát tại 

31/12/2020). 

14. Tổng giá trị chào bán: 3.300.000.000.000 đồng (Ba nghìn ba trăm tỷ đồng). 

15. Tỷ lệ thực hiện quyền: 35/33 (nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu THD tại ngày 

chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền sẽ được hưởng tương ứng 01 quyền mua, và cứ 35 quyền 

mua sẽ được mua thêm 33 cổ phiếu phát hành thêm). 

16. Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng 

đơn vị và theo nguyên tắc làm tròn xuống. 

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 200 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông, 

tương ứng cổ đông Nguyễn Văn A có 200 quyền mua cổ phiếu. Với tỷ lệ phân bổ quyền 35/33, cổ 

đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua 200 x 35/33= 212,12 cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc 

làm tròn, cổ đông A sẽ được quyền mua 212 cổ phiếu. 

17. Hình thức thực hiện quyền:  

- Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm tại 

Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản. Số tiền mua cổ phiếu sẽ được Trung tâm Lưu ký 

chứng khoán Việt Nam tổng hợp và chuyển về Công ty theo quy định; 
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- Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Cổ đông đăng ký tại trụ sở Công ty trong 

thời hạn phân phối và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa. 

18. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng 

quyền mua thêm cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên, quyền mua 

chỉ được chuyển nhượng một (01) lần. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được 

chuyển nhượng lại. 

19. Quyền mua cổ phiếu của cổ đông hạn chế chuyển nhượng: Cổ đông trong tình trạng 

hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phần, số lượng cổ phần mua thêm từ quyền 

mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.  

20. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và người nhận 

chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. 

21. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền: 

Số lượng cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị và số cổ phiếu 

do cổ đông không thực hiện quyền, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện 

phân phối theo tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư có nhu cầu và năng lực tài chính với giá không 

thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (đồng thời đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về 

quyền, nghĩa vụ của cổ đông không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện 

hữu).  

Việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền phải đảm bảo tuân 

thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về 

đầu tư góp vốn của công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh 

nghiệp. 

- Số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển 

nhượng trong vòng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, căn cứ theo Khoản 2, 

Điều 42, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. 

- Số cổ phiếu lẻ được xử lý phân phối lại không áp dụng điều kiện về hạn chế chuyển 

nhượng (tự do chuyển nhượng) căn cứ theo Khoản 4, Điều 42, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020.  

22. Thời gian thực hiện: dự kiến Quý II - Quý III năm 2021 sau khi có chấp thuận của Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước, ĐHĐCĐ giao HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện 

phù hợp. 

23. Mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 
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Hiện nay, cổ phiếu THD đã thực hiện niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

(Sau đây gọi tắt là “HNX”). Sau khi hoàn tất đợt chào bán, có thể xuất hiện mức độ pha loãng, 

bao gồm: pha loãng về giá cổ phiếu; pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS); pha loãng giá trị 

sổ sách trên mỗi cổ phần (BV). 

- Pha loãng về giá cổ phiếu: 

Thông thường cổ phiếu công ty cổ phần đã giao dịch tập trung hoặc niêm yết tại Sở giao 

dịch chứng khoán sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật về giá, giá pha loãng khi có cổ phiếu mới phát hành 

theo công thức sau:  

Trong đó: 

 

P: là giá tham chiếu của cổ phiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền (giá cổ phiếu 

sau khi bị pha loãng); 

Pt-1: là giá cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền (giá cổ phiếu trước khi bị 

pha loãng); 

I: là tỷ lệ vốn tăng;  

PR: là giá cổ phiếu sẽ bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành 

mới. 

Do đó, cổ phiếu THD của Công ty cổ phần Thaiholdings sẽ bị ảnh hưởng bởi điều chỉnh 

kỹ thuật về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán khi thực hiện phát hành cho cổ đông hiện 

hữu theo tỷ lệ. 

- Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần: 

Công thức tính EPS pha loãng dự kiến như sau: 

EPS pha loãng = E/Qbq 

Trong đó: 

EPS pha loãng: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành. 

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu phổ thông 

Qbq: Số lượng cổ phần đang lưu hành bình quân sau khi phát hành. 

EPS năm 2020 theo BCTC kiểm toán hợp nhất của THD là 21.274 đồng/cổ phiếu. Trong 

tháng 2/2021, THD đã hoàn thành đợt phát hành 296.100.000 cổ phiếu ra công chúng, nâng số 

lượng cổ phiếu lưu hành từ tháng 2/2021 lên 350.000.000 cổ phần. Sau đợt phát hành thêm này, 

chỉ số EPS của Công ty có thể giảm do tổng số lượng cổ phần lưu hành được tiếp tục tăng lên so 

với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành có thể chưa tạo ra ngay doanh thu và 

lợi nhuận cho Công ty.  



5 

 

- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BV): 

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau: 

BVpha loãng = NVCSH/Qbq 

Trong đó: 

BV pha loãng: Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành. 

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu trong kỳ thuộc về cổ đông. 

Qbq: Số lượng cổ phần đang lưu hành bình quân sau khi phát hành 

Sau đợt phát hành, Giá trị sổ sách pha loãng trên mỗi cổ phiếu của Công ty có thể biến 

động phụ thuộc vào tốc độ tăng của giá trị nguồn vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng của số lượng cổ 

phiếu lưu hành của Công ty. 

24. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 

Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến từ đợt chào bán là 3.300 tỷ đồng (ba ngàn ba trăm 

tỷ đồng). Số tiền thu được từ đợt chào bán này Công ty có kế hoạch sẽ sử dụng như sau:  

Stt Nội dung Số tiền dự kiến (đồng) 

1 Đầu tư mua cổ phần Công ty CP - Tập đoàn Thaigroup từ 

nguồn vốn được huy động thêm: 

- Số lượng cổ phần cần mua tại Công ty mục tiêu: tối đa 

45.000.000 cổ phần (tương đương 18% vốn điều lệ Công 

ty CP - Tập đoàn Thaigroup). 

- Giá mua: tối đa 30.000 đồng/cp 

1.350.000.000.000 

2 Đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây 

dựng Cường Thịnh Thi từ nguồn vốn được huy động thêm: 

- Số lượng cổ phần cần mua tại Công ty mục tiêu: tối đa 

35.000.000 cổ phần (tương đương 17,6% vốn điều lệ 

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường 

Thịnh Thi). 

- Giá mua: 10.000 đồng/cp 

350.000.000.000 

3 Mua 100% số lượng cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty 

cổ phần Enclave Phú Quốc: 

- Số lượng cổ phần Công ty cổ phần Enclave Phú Quốc phát 

hành riêng lẻ: 160.000.000 cổ phần 

- Giá phát hành: 10.000 đồng /cp 

1.600.000.000.000 

  

Tổng cộng 

 

3.300.000.000.000 

 

a) Thông tin sơ lược về Công ty CP – Tập đoàn Thaigroup 

Công ty CP - Tập đoàn Thaigroup (“Thaigroup”) có số đăng ký doanh nghiệp 

2700236999 do Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 19 tháng 09 năm 2007, thay đổi lần 

thứ 20 ngày 19 tháng 03 năm 2020, trụ sở chính tại số nhà 8, Đường 1, Phố 9, Phường Đông 
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Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình. Hiện nay, Thaigroup có quy mô vốn điều lệ 

2.500.000.000.000 đồng (Hai nghìn năm trăm tỷ đồng), bao gồm bốn (04) cổ đông, trong đó cổ 

đông Nguyễn Chí Kiên – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Thaigroup có liên quan đến 

Thaiholdings (hiện là Thành viên HĐQT Thaiholdings). Thaigroup hoạt động chính trong các 

lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh thương mại, bất động sản và xây lắp. Thaigroup hiện đang sở hữu 

nhiều tài sản lớn, trong đó một số tài sản có khả năng chuyển nhượng sinh lời như: 2,7 ha đất đô 

thị tại KĐT Xuân Thành, Ninh Bình; 18,7 ha đất tại Cảng Ninh Phúc; 80,45% cổ phần tại Công 

ty Cổ phần Tôn Đản Hà Nội (sở hữu tòa nhà Thaiholdings Tower); 52,43% cổ phần Công ty Cổ 

phần Du lịch Kim Liên (đơn vị triển khai dự án có quy mô 3,5 ha tại số 5-7 Đào Duy Anh, Đống 

Đa, Hà Nội) và 98% cổ phần Công ty Cổ phần Enclave Phú Quốc (đơn vị triển khai dự án khu 

phức hợp tại Bãi Thơm, Phú Quốc),….Năm 2020, Doanh thu của riêng Thaigroup đạt doanh thu 

hơn 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 43 tỷ đồng. Dự kiến năm 2021, Doanh thu của riêng 

Thaigroup dự kiến đạt hơn 2.700 tỷ đồng, lợi nhuận gộp khoảng 44,06 tỷ đồng. 

Số lượng cổ phần Thaigroup hiện do Thaiholdings nắm giữ đến ngày 18/03/2021 là 

204.000.000 cổ phần, tương ứng 81,6% vốn điều lệ Thaigroup. 

Trên cơ sở giá trị các tài sản của Thaigroup và tham khảo chứng thư thẩm định giá Công 

ty Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC, HĐQT Thaiholdings kính trình ĐHĐCĐ xem 

xét phê duyệt việc mua cổ phần Thaigroup với tỷ lệ mua tối đa 18% vốn điều lệ và giá mua là 

30.000 đồng/cổ phần. THD dự kiến sẽ thực hiện thương thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng với 

các cổ đông Thaigroup có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần để hoàn tất việc đầu tư sở hữu cổ 

phần tại Thaigroup trong vòng 90 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.THD dự kiến thực 

hiện các giao dịch mua cổ phần các cổ đông của Thaigroup để thực hiện phương án sử dụng vốn 

nêu trên, dự kiến như sau: 

TT 
Tên cổ đông 

Thaigroup 
CMND/CCCD 

Chuyển nhượng cho Thaiholdings 

% Số cổ phần 

1 Dương Văn Quyết 035089000752 16,8% 42.000.000 

2 Nguyễn Chí Kiên 019078000217 0,8% 2.000.000 

3 Trịnh Văn Thiềm 025533412 0,4% 1.000.000 

Tổng cộng 18% 45.000.000 
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b) Thông tin sơ lược về Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh 

Thi 

Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Thịnh Thi (“Cường Thịnh Thi”) hoạt động theo giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2700281889 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Ninh Bình 

cấp lần đầu ngày 02 tháng 07 năm 2004 thay đổi lần thứ 18 ngày 26 tháng 10 năm 2019. Công ty 

có vốn điều lệ 1.989.000.000.000 đồng (Một nghìn chín trăm tám mươi chín tỷ đồng), kinh doanh 

trong các lĩnh vực bán buôn vật liệu, mua bán thiết bị cấp thoát nước dân dụng và công nghiệp. 

Năm 2021, Công ty kế hoạch triển khai nhiều Dự án nhằm đẩy mạnh mở rộng hoạt động sản xuất 

kinh doanh, thực hiện chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận dự kiến năm 2021. Cơ cấu cổ đông của 

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi tại thởi điểm hiện tại như sau:  

TT Tên cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ % 
Giá trị vốn góp 

(đồng) 

1 Vũ Trường Thi 75.582.000 38% 755.820.000.000 

2 Đinh Thị Tuyến 51.715.000 26% 517.150.000.000 

3 Vũ Chí Công 32.817.500 16,5% 328.175.000.000 

4 Công ty CP Tập đoàn Thaigroup 38.785.500 19,5% 387.855.000.000 

 
Tổng Cộng 198.900.000 100% 1.989.000.000.000 

 

THD dự kiến thực hiện các giao dịch mua cổ phần các cổ đông của Cường Thịnh Thi để 

thực hiện phương án sử dụng vốn nêu trên, dự kiến như sau: 

TT 
Tên cổ đông của Công ty 

Cường Thịnh Thi 
CMND/CCCD 

Chuyển nhượng cổ phần cho THD 

% Số cổ phần 

1 Đinh Thị Tuyến 164618888 17,6 35.000.000 

Tổng cộng  35.000.000 

 

Trên cơ sở giá trị các tài sản của Cường Thịnh Thi và tham khảo chứng thư thẩm định giá 

đã thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC, HĐQT Thaiholdings kính trình 

ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt việc mua cổ phần Cường Thịnh Thi với tỷ lệ mua tối đa 17,6% vốn 

điều lệ và giá mua là 10.000 đồng/cổ phần. Thaiholdings dự kiến sẽ thực hiện thương thảo, đàm 

phán và ký kết hợp đồng với các cổ đông Thaigroup có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần để hoàn 

tất việc đầu tư sở hữu cổ phần tại Thaigroup trong vòng chín mươi (90) ngày, kể từ ngày hoàn 

thành đợt chào bán. Tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp của THD tại Cường Thịnh Thi sau thương 

vụ dự kiến là 37,1% số cổ phần có quyền biểu quyết của Cường Thịnh Thi.  
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c) Thông tin sơ lược về Công ty cổ phần Enclave Phú Quốc 

Công ty cổ phần Enclave Phú Quốc (“Enclave”) đang hoạt động theo Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh số 1702089392 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu vào 

ngày 24 tháng 05 năm 2017, thay đổi lần thứ 5 vào ngày 16 tháng 11 năm 2020. Vốn điều lệ hiện 

tại của Công ty là 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng), trong đó Thaigroup hiện 

đang sở hữu 98% vốn điều lệ.  

Công ty đang là chủ đầu tư của dự án Khu Nghỉ dưỡng phức hợp Enclave Phú Quốc với 

các thông tin sơ lược như sau: 

- Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng khu phức hợp nghỉ dưỡng và căn hộ cao cấp với các hạng 

mục chính như: Khu khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, biệt thự ở, căn hộ cho thuê, khu vui 

chơi giải trí, công viên chuyên đề, viện hải dương học và các khu phụ trợ,… đáp ứng nhu 

cầu du lịch nghỉ dưỡng và nhu cầu ở cho khách du lịch và người dân. 

- Quy mô dự án: Dự kiến sau khi hoàn thành, khu phức hợp du lịch có khoảng 2.360 phòng, 

khoảng 1.750 biệt thự, căn hộ; tổng lượng khách có khả năng phục vụ khoảng 3.000, 

khoảng 5.000 dân số; tổng số lao động khoảng 4.200 người. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Ấp Bãi Thơm và ấp Đà Chồng, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, 

tỉnh Kiên Giang.  

- Diện tích sử dụng đất: khoảng 199,7 ha  

- Tổng vốn đầu tư dự án: 9.810 tỷ đồng 

- Pháp lý dự án:  

+ Quyết định chủ trương đầu tư số 82/QĐ-BQLKKTPQ do UBND tỉnh Kiên Giang, Ban 

Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc cấp ngày 02/06/2016. 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 4583602678 do UBND tỉnh Kiên Giang, 

Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc cấp lần đầu ngày 08/06/2016, thay đổi lần 4 ngày 

29/07/2019 (“Giấy chứng nhận đầu tư”); 

+ Quyết định về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu nghỉ dưỡng 

phức hợp Enclave Phú Quốc (Khu 1 và Khu 3) tại xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000, quy mô 196,64ha số 1379/QĐ-UBND do UBND tỉnh Kiên 

Giang cấp ngày 18/06/2018. 

+ Quyết định về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nghỉ dưỡng phức 

hợp Enclave Phú Quốc (khu 1 và khu 3) tại xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên 

Giang, quy mô 1.963.929,8m2 số 255/QĐ-BQLKKTPQ do UBND tỉnh Kiên Giang, 

Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc cấp ngày 12/11/2019. 
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Để đáp ứng các quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư về việc góp vốn thực hiện dự án là 

1.962.000.000.000 đồng (Một nghìn chín trăm sáu mươi hai tỷ đồng) trong thời hạn sáu mươi 

(60) tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, Enclave đang thực hiện các thủ tục 

phát hành cổ phần riêng lẻ với tổng khối lượng dự kiến 1.600.000.000.000 đồng (Một nghìn sáu 

trăm tỷ đồng) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Enclave đã thông qua, Ban lãnh đạo 

THD đánh giá huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có tiềm năng phát triển du lịch mạnh mẽ, 

trong đó dự án Enclave Phú Quốc có nhiều điểm lợi thế có thể mang lại hiệu quả đầu tư cao. Đặc 

biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 chưa được dập tắt và Chính Phủ Việt Nam đang kiểm soát 

dịch bệnh rất tốt, điều đó đã tạo ra cơ hội rất lớn cho các nhà đầu tư rót vốn vào các dự án bất 

động sản nghỉ dưỡng nhằm mục đích đón đầu làn sóng du lịch quay trở lại sau khi đại dịch qua 

đi. Do đó, ban lãnh đạo Thaiholdings nhận định cơ hội đầu tư vào Enclave thông qua việc trực 

tiếp mua cổ phần phát hành riêng lẻ để sở hữu chi phối và trực tiếp đầu tư tại Enclave sẽ mang lại 

giá trị kinh tế và kết quả kinh doanh khả quan cho công ty trong tương lai.  

HĐQT đã và đang hoàn thiện thông tin về các đơn vị trên, dự kiến trình ĐHĐCĐ chi tiết tại 

chương trình Đại hội.  

25. Xác định tỷ lệ thành công của đợt chào bán 

Do đợt chào bán cổ phiếu là chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện 

quyền, và cũng có rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu của Công ty, nên Công ty dự kiến 

đợt chào bán sẽ đạt tỷ lệ thành công tối thiểu 70%. Trong trường hợp do một số nguyên nhân 

khách quan dẫn đến đợt chào bán không đạt tỷ lệ thành công, và số tiền thu về không đạt được 

như dự kiến, Công ty sẽ bổ sung nguồn thực hiện phương án sử dụng vốn nêu trên thông qua các 

hình thức khác phù hợp quy định của pháp luật.  

 

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc 

sau đây: 

1. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ tại phương án phát hành và 

phương án sử dụng vốn sau phát hành nêu trên; 

2. Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu 

cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công 

ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho 

Công ty; 

3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu 

nước ngoài; 
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4. Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu lẻ và phân phối cổ phiếu cho các tổ chức/cá 

nhân khác trong trường hợp không bán hết theo phương án phát hành (bao gồm cả trường 

hợp phân phối tại Khoản 3, Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP);  

5. Phê chuẩn các (dự thảo) hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc phát hành cổ 

phiếu tăng vốn điều lệ, lựa chọn tổ chức Bảo lãnh phát hành cổ phiếu (nếu cần), việc thực 

hiện phương án sử dụng vốn nêu tại Mục 24 của Tờ trình này, bao gồm các giao dịch, hợp 

đồng giữa Công ty và Bên có liên quan theo Điều 167 - Luật Doanh nghiệp 2020 (nếu có). 

6. Toàn quyền quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu 

được từ đợt phát hành, lựa chọn phương án triển khai, thời điểm giải ngân phù hợp với kế 

hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty; 

7. Quyết định và tổ chức việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền để ghi nhận số vốn điều lệ theo số lượng cổ 

phiếu thực tế phát hành thành công; 

8. Quyết định về hồ sơ, tài liệu và tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung 

số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm 

yết bổ sung cổ phiếu tại HNX; 

9. Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành 

cổ phiếu theo phương án phát hành và phương án sử dụng vốn sau khi phát hành mà đã 

được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt theo quy định của pháp luật. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

-   Như trên; 

-   HĐQT, BKS; 

-   Lưu: HCNS, Pháp chế, KHĐT; 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Văn Thuyết 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

THAIHOLDINGS 

 

Số ……/2021/TTr-HĐQT         

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

TỜ TRÌNH 

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu  

theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thaiholdings 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thaiholdings. 

 

Hội đồng quản trị (Sau đây gọi tắt là “HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (Sau 

đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Thaiholdings xem xét và thông qua phương án phát 

hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) cụ thể như sau:  

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thaiholdings 

2. Loại chứng khoán phát hành : Cổ phiếu phổ thông 

3. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần 

4. Số cổ phần đang lưu hành hiện tại: 350.000.000 cổ phần 

5. Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành : tối đa 5% số cổ phiếu đang lưu hành của công 

ty tương đương 17.500.000 cổ phần. 

6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 175.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi lăm tỷ 

đồng) 

7. Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.  

8. Giá phát hành: tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần.  

9. Nguyên tắc xác định giá phát hành 

Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (Book Value/BV): 

BV   =  Nguồn vốn chủ sở hữu/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 

BV theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2020 = 2.344.974.772.329/53.900.000 =  43.506 

đồng/cp (Tính theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 của THD), trong trường hợp loại 

trừ lợi ích cổ đông không kiểm soát: BV = 1.515.352.095.568/53.900.000 = 28.114 

đồng/cp.  

BV theo BCTC riêng thời điểm 31/12/2020 = 647.229.976.263/53.900.000 = 12.008 đồng/cp 

(Tính theo BCTC riêng kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Thaiholdings (Sau đây 

gọi tắt là “Thaiholdings”)). 
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 Giá tham chiếu bình quân của cổ phiếu Thaiholdings trong 30 phiên gần nhất từ ngày 

….../…../2021 đến …./...../2021 là ……………………….đồng/cổ phần. 

 Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty, diễn biến giao dịch cổ phiếu Thaiholdings 

đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ nhân viên (“CBNV”) được tham gia mua cổ 

phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động cũng như khuyến khích, động viên 

CBNV cống hiến, gắn bó lâu dài với Công ty, HĐQT của Công ty đề xuất mức giá chào 

bán cổ phiếu cho CBNV bằng với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (chiết khấu khoảng 

16,72% so với BV riêng tại 31/12/2020 và 77,01% so với BV hợp nhất, 66,43% so với 

BV hợp nhất đã loại trừ lợi ích cổ đông không kiểm soát tại 31/12/2020). 

10. Đối tượng phát hành, tiêu chí tham gia chương trình và nguyên tắc phân phối cổ phần: Ủy 

quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí xác định đối tượng tham gia, danh sách người lao 

động được tham gia chương trình và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho 

từng đối tượng. 

11. Chuyển nhượng quyền mua: CBNV sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua 

cổ phiếu của mình cho CBNV khác có tên trong danh sách chương trình phát hành cổ 

phiếu cho người lao động do HĐQT phê duyệt, theo giá thỏa thuận giữa hai bên, quyền 

mua chỉ được chuyển nhượng một (01) lần. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không 

được chuyển nhượng lại. 

12. Xử lý cổ phần không phát hành hết: số cổ phần không được mua hết sẽ do HĐQT quyết 

định phân phối tiếp cho các đối tượng tham gia chương trình. 

13. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần được mua theo chương trình ESOP (“cổ phần ESOP”) 

bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng ba (03) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. 

Trường hợp người lao động không còn làm việc tại Công ty trong thời gian hạn chế 

chuyển nhượng cổ phần ESOP, người lao động có nghĩa vụ phải bán lại toàn bộ số lượng 

cổ phần ESOP đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cho Tổ Chức Công Đoàn 

Công ty cổ phần Thaiholdings theo (i) giá chào bán tại thời điểm phát hành theo chương 

trình ESOP nếu giá thị trường cao hơn hoặc (ii) giá thị trường nếu giá thị trường thấp hơn 

giá chào bán tại thời điểm phát hành theo chương trình ESOP. 

14. Thời gian thực hiện phát hành: dự kiến trong Quý III – Quý IV/2021 sau khi công ty hoàn 

thành đợt chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ và sau khi có chấp 

thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước. ĐHĐCĐ giao HĐQT lựa chọn và quyết định 

thời điểm thực hiện phù hợp.  

15. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Gắn kết lợi ích của nhân viên với công 

ty và bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau 

đây: 

1. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT tại phương án phát hành nêu trên; 

2. Ban hành quy chế phát hành cho người lao động để thực hiện phương án này, trong đó có 

các nội dung thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương 
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trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng…; 

3. Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu 

cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công 

ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật; 

4. Chủ động quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định 

về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm cả việc: loại bỏ, điều chỉnh, thay đổi các ngành nghề 

kinh doanh có hạn chế sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) và báo cáo lại tại 

ĐHĐCĐ gần nhất; 

5. Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu không phát hành hết; 

6. Phê chuẩn các hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu 

tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động; 

7. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh 

nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền để ghi nhận số vốn điều lệ thực tế phát hành thành 

công; 

8. Quyết định về hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số cổ 

phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết 

bổ sung cổ phiếu tại HNX; 

9. Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành 

cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo phương án phát hành đã 

được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt theo quy định của pháp luật. 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

          Nơi nhận: 

-   Như trên; 

-   HĐQT, BKS; 

-   Lưu: HCNS, Pháp chế, KHĐT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Văn Thuyết 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

THAIHOLDINGS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Số: …./2021/THD/TTr-HĐQT                 Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

V/v Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước 

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;   

- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings; 

- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của công ty.  

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định 

155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về 

quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. 

Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) đã rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành 

của Công ty, đối chiếu với Điều lệ mẫu ban hành kèm Thông tư số: 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài 

chính. 

Trên cơ sở rà soát, đối chiếu, Hội đồng quản trị nhận thấy nhiều điểm, khoản, điều khoản 

của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ 

mẫu và phù hợp với các quy định, các yêu cầu quản trị hiện hành. 

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Điều lệ 

tổ chức và hoạt động của Công ty như dự thảo đính kèm. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CBTT; 

- Lưu: HĐQT, TCHC, PC; 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Văn Thuyết 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN  

THAIHOLDINGS 

 -------o0o------- 

Số:    /2021/THD/TTr-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------o0o------- 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings; 

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020. 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch 

kinh doanh năm 2021 như sau: 

1. Về kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch thực hiện 

Vốn điều lệ Đồng 6.950.000.000.000 

Doanh thu Đồng 1.656.000.000.000 

Lợi nhuận trước thuế Đồng 187.000.000.000 

Lợi nhuận sau thuế Đồng 150.000.000.000 

EPS bình quân  Đồng/cp 364 

Số liệu nêu trên được tính dựa trên phương án hoàn thành tăng vốn lên 6.950.000.000.000 đồng trong 

tháng 09/2021. 

2. Về kế hoạch kinh doanh sau hợp nhất 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch thực hiện 

Vốn điều lệ Đồng 6.950.000.000.000 

Tổng doanh thu Đồng 6.890.000.000.000 

Thu nhập khác Đồng 2.244.288.022.000 

Lợi nhuận trước thuế Đồng 1.700.000.000.000 

Lợi nhuận sau thuế Đồng 1.400.000.000.000 

EPS bình quân Đồng/cp 3.402 

 



Kính trình ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thaiholdings xem xét, cho ý kiến và thông qua./. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; 

- HĐQT; 

- CBTT; 

- Lưu: HCNS, Pháp chế, KHĐT, BKS; 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Văn Thuyết 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN  

THAIHOLDINGS 

  

Số: …./2021/THD/TTr-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021 

TỜ TRÌNH 

V/v Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát  

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thaiholdings 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thaiholdings (“Công ty”);  

- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát (“BKS”) của Bà Nguyễn Thị Vụ 

ngày……tháng…….năm……(“Đơn từ nhiệm”); 

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)  

Công ty xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS theo Đơn từ nhiệm như sau: 

- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS của Bà Nguyễn Thị Vụ; 

- Thời gian: Kể từ thời điểm ĐHĐCĐ thông qua việc bổ nhiệm thành viên BKS thay 

thế. 

    Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2021 xem xét, chấp thuận.  

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: HĐQT, PC, HCNS. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thuyết 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN  

THAIHOLDINGS 

 

Số: …./2021/THD/TTr-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021 

TỜ TRÌNH 

V/v Bầu bổ sung Kiểm soát viên 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thaiholdings 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thaiholdings (“Công ty”); 

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 

Công ty thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty trên cơ sở Tờ 

trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát số …./2021/THD/TTr-HĐQT ngày … tháng 

… năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau: 

- Số lượng thành viên BKS theo Điều lệ Công ty: 03 thành viên; 

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 01 thành viên; 

- Nhiệm kỳ của thành viên BKS mới được bầu bổ sung: Theo nhiệm kỳ hiện hành của BKS 

(2019-2024).  

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua việc bầu cử bổ sung     

một (01) thành viên HĐQT trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CBTT; 

- Lưu: HĐQT, HCNS, PC; 

                     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                      CHỦ TỊCH 

                     (Đã ký) 

 

 

                      

 

 

                        Nguyễn Văn Thuyết 
 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN  

THAIHOLDINGS 

  

Số: …../2021/THD/TTr-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2021 

TỜ TRÌNH 

V/v Bầu bổ sung thành viên Thành viên Hội đồng quản trị  

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; 

-  Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings (“Công ty”); 

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 

Công ty thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định hiện hành, như 

sau: 

- Số lượng thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty: 03 - 11 thành viên; 

- Số lượng thành viên HĐQT hiện hành: 05 thành viên; 

- Số lượng thành viện HĐQT còn lại sau khi có đơn từ nhiệm: 3 thành viên;  

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 thành viên. Trong đó: 

 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và không điều hành: một (01) thành viên theo tiêu 

chuẩn tại Khoản 56 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Khoản 2 

Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020; 

 Thành viên HĐQT: hai (02) thành viên đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo điểm a, b, c 

Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020. 

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được bầu bổ sung: 2019 - 2024.  

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua việc bầu cử bổ sung     

hai (02) thành viên HĐQT trên cơ sở Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CBTT; 

- Lưu: HĐQT, TCHC, PC; 

                     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                      CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

 

                       Nguyễn Văn Thuyết 
 



 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

THAIHOLDINGS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Số: …./2021/THD/TTr-HĐQT                 Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

V/v Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước 

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;   

- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings; 

- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của công ty.  

Để thuận tiện và chủ động xử lý các công việc phát sinh trong năm, Hội đồng quản trị 

Công ty Cổ phần Thaiholdings (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thảo 

luận và biểu quyết thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định các công việc thuộc thẩm 

quyền của ĐHĐCĐ không bao gồm việc tăng vốn và mua bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị 

tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Thời hạn ủy quyền đến lần 

Đại hội đồng cổ đông gần nhất. 

  Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CBTT; 

- Lưu: HĐQT, TCHC, PC; 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thuyết 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

THAIHOLDINGS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Số: …./2021/THD/TTr-HĐQT Hà Nội, ngày …. tháng ….. năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

V/v: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty  

   

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

Điều của Luật Chứng khoán. 

- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings; 

- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của công ty.  

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định 

155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về 

quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Hội đồng quản 

trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua nội dung sau: 

- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị áp dụng cho công ty đại chúng. 

- Chi tiết Quy chế nội bộ về quản trị công ty ở Phụ lục đính kèm. 

- Quy chế có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua./. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ 

- BKS; 

- CBTT; 

- Lưu: HCNS, Pháp chế, KHĐT; 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Thuyết 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

THAIHOLDINGS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Số: …./2021/THD/TTr-HĐQT                 Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

Điều của Luật Chứng khoán. 

Căn cứ vào nhu cầu quản trị của Công ty và tham khảo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 

31/12/2021 của Bộ Tài Chính về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mẫu đối với công ty đại 

chúng, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông 

qua nội dung sau: 

- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT. 

- Chi tiết Quy chế hoạt động của HĐQT ở Phụ lục đính kèm. 

- Quy chế có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua./. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; 

- CBTT; 

- BKS; 

- Lưu: HCNS, Pháp chế, KHĐT; 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Văn Thuyết 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

THAIHOLDINGS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Số: …./2021/THD/TTr-HĐQT                 Hà Nội, ngày …. tháng ..... năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát  

   

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

Điều của Luật Chứng khoán. 

- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings; 

Căn cứ vào hoạt động của Ban Kiểm soát hiện tại và nhu cầu hoàn thiện các quy định kiểm soát 

đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty. Sau khi tham khảo Thông tư 

116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài Chính về Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát mẫu 

đối với công ty đại chúng, Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông 

(“ĐHĐCĐ”) thông qua nội dung sau:  

- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; 

- Chi tiết Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát ở Phụ lục đính kèm. 

- Quy chế có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua./. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; 

- HĐQT; 

- CBTT; 

- Lưu: HCNS, Pháp chế, KHĐT, BKS; 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thị Vụ 

 

 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

THAIHOLDINGS 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 
 Số:        /2021/THD-QCNB Hà Nội, ngày … tháng … năm 2021 

  

QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY 

 Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

 Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

 Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

 Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thaiholdings (“Công ty”); 

 Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số ....../2021/ĐHĐCĐ-THD ngày ..... tháng .... năm 2021; 

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Thaiholdings 

(“Quy chế”). Quy chế bao gồm các nội dung sau: 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh   

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của 

Đại Hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Tổng Giám đốc 

(“TGĐ”); trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành 

viên HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”), TGĐ và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ 

công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

Quy chế này được áp dụng cho các đối tượng sau đây: 

1. Hội đồng quản trị; 

2. Ban Kiểm soát; 

3. Tổng Giám đốc; 

4. Tổ chức, cá nhân khác có quyền và lợi ích liên quan đến Công ty.  

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng văn bản 

DỰ THẢO 



1. Trường hợp Quy chế này không quy định thì các quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần 

Thaiholdings (“Điều lệ”) và các quy định có liên quan của pháp luật được áp dụng. 

2. Trường hợp có sự thay đổi Điều lệ và/hoặc quy định của pháp luật dẫn đến quy định tại Quy 

chế này khác với quy định của Điều lệ và/hoặc quy định của pháp luật đó thì áp dụng quy 

định mới tại Điều lệ Công ty và/hoặc quy định mới của pháp luật.  

Điều 4. Nguyên tắc quản trị Công ty 

1. Công ty được quản trị theo các nguyên tắc: 

2. Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý; 

3. Đảm bảo hiệu quả hoạt động của HĐQT, BKS, Ban TGĐ; 

4. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty và Công ty; 

5. Công khai, minh bạch hoạt động của Công ty. 

CHƯƠNG II 

CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông 

1. Cổ đông có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

Khoán và các quy định liên quan khác của Pháp luật Việt Nam. Đặc biệt, các Cổ đông của 

Công ty có các quyền sau: 

a. Quyền được đối xử công bằng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho Cổ đông sở hữu 

các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, 

các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được ĐHĐCĐ thông qua và 

công bố thông tin đầy đủ cho Cổ đông. 

b. Quyền được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố 

theo quy định của pháp luật. 

2. Cổ đông có quyền bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình. Trường hợp Nghị quyết của 

ĐHĐCĐ/HĐQT vi phạm, trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Công ty gây thiệt hại 

cho Công ty và Cổ đông, Cổ đông có quyền đề nghị hủy hoặc đình chỉ Nghị quyết đó theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp. 

Điều 6. Trình tự, thủ tục thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự 

họp ĐHĐCĐ 



1. Công ty quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử, Quy chế này và áp dụng quy định 

pháp luật liên quan về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ các nội dung chính 

sau: 

a. Thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ; 

b. Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ; 

c. Cách thức đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ; 

d. Cách thức biểu quyết và thông báo kết quả biểu quyết; 

e. Công bố thông tin về các nghị quyết ĐHĐCĐ; 

f. Các vấn đề khác. 

2. Danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ được lập theo thời hạn quy định tại Điều 

lệ Công ty. Công ty báo cáo VSD, Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước, đồng thời công bố thông tin về việc lập Danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp 

ĐHĐCĐ tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng trên Phương tiện thông 

tin của Sở Giao dịch Chứng khoán và trang thông tin điện tử của Công ty. 

3. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ dược gửi cho tất cả Cổ đông bằng phương thức bảo đảm đến 

được địa chỉ liên lạc của Cổ đông ghi trong Danh sách cổ đông do VSD cung cấp tại ngày 

đăng ký cuối cùng, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty chậm nhất 

mười ngày (10 ngày) trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ, đồng thời thực hiện công bố thông tin 

về việc họp ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật. 

4. Cách thức đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ: 

a. Cổ đông có thể xác nhận việc tham dự họp ĐHĐCĐ theo một trong các cách thúc sau: gửi 

giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ đến Công ty; xác nhận với người được ghi trên Thông 

báo mời họp là người thay mặt Công ty tiếp nhận xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ qua điện 

thoại, thư điện tử hoặc fax như được nêu tại Thông báo mời họp; 

b. Cổ đông không thể tham dự họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự 

họp ĐHĐCĐ. Việc ủy quyền cho người được ủy quyền dự họp phải lập thành văn bản theo 

mẫu của Công ty. Người được ủy quyền dự họp phải nộp văn bản ủy quyền (bản gốc) cho 

Ban kiểm tra tư cách cổ đông khi tham dự họp; 

c. Vào ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký Cổ đông cho các Cổ 

đông có quyền dự họp có mặt; 



d. Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ muộn có quyền đăng ký, sau đó vẫn có quyền tham gia và 

biểu quyết tại ĐHĐCĐ/ Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộ họp để cho Cổ đông đến 

muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi Cổ đông đến muộn 

tham dự không bị ảnh hưởng. 

Điều 7. Cách thức biểu quyết 

a. Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Công ty cấp cho mỗi Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy 

quền tham dự họp của Cổ đông một (01) Thẻ biểu quyết và một (01) Phiếu bầu cử. Trường 

hợp tiến hành họp ĐHĐCĐ theo hình thức online, Cổ đông sẽ được cung cấp đường link bảo 

mật để thực hiện biểu quyết và bỏ phiếu theo hình thức điện tử. Tất cả Cổ đông đã làm thủ 

tục đăng ký tham dự được quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề trong 

nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ; 

b. Cách thức biểu quyết: 

Việc biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được thực hiện theo các quy định sau: 

 Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu; 

Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được Cổ đông hoặc người đại diện theo 

ủy quyền tham dự họp biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành 

hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến; 

 Các Cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau: 

i. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban 

kiểm phiếu và kết thúc khi Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự họp cuối 

cùng bỏ phiếu vào thùng hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào 

thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong. 

ii. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được 

niêm phong. 

c. Thông báo kết quả biểu quyết 

Kết quả biểu quyết từng vấn đề làm việc của ĐHĐCĐ được Trưởng ban kiểm phiếu đọc ngay tại 

cuộc họp. 

d. Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo phương thức 

bầu dồn phiếu. Trong trường hợp bầu thành viên HĐQT, BKS theo phương thức bầu dồn 

phiếu. việc bầu được thực hiện theo nguyên tắc như sau: 



 Cổ đông có thể bầu dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên bằng 

cách ghi số phiếu bầu cho các thành viên mà mình tín nhiệm và tự cộng tổng số phiếu bầu ở 

cột số phiếu biểu quyết trên Phiếu bầu cử.  

 Cổ đông hoặc người được ủy quyền chỉ được bầu không quá số thành viên HĐQT, BKS quy 

định tại Quy chế bầu cử do ĐHĐCĐ phê duyệt theo từng thời kỳ. 

e. HĐQT hoặc người triệu tập họp ĐHĐCĐ sắp xếp chương trình họp của ĐHĐCĐ một cách 

hợp lý, bố trí thời gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề  trong Chương trình 

họp ĐHĐCĐ.  

f. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép tham dự các cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến 

tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. 

g. Nguyên tắc, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ 

được quy định tại Điều lệ Công ty.  

Điều 8. Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT 

Báo cáo hoạt động của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên theo quy định tại điểm c, Khoản 2, Điều 

136 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ngoài ra phải đảm bảo có các nội dung sau: 

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT; 

a. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT; 

b. Kết quả đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập; 

c. Kết quả giám sát các hoạt động của TGĐ; 

d. Các kế hoạch trong tương lai. 

2. Báo cáo hoạt động của BKS 

Báo cáo hoạt động của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên theo quy định tại điểm đ, Khoản 2, Điều 

136 Luật Doanh nghiệp, ngoài ra phải đảm bảo có các nội dung sau: 

a. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của BKS và từng Kiểm soát viên theo quy định; 

b. Tổng kết các cuộc họp của BKS và các kết luận, kiến nghị của Công ty; 

c. Kết quả giám sát đối với HĐQT, TGĐ; 

d. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, TGĐ và Cổ đông. 

 



CHƯƠNG III 

CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 9. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT 

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng 

quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày 

trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công 

ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng 

quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông 

tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được 

bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị 

được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b. Trình độ học vấn; 

c. Trình độ chuyên môn; 

d. Quá trình công tác; 

e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức 

danh quản lý khác; 

f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện 

đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; 

g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); 

h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); 

i. Các thông tin khác (nếu có). 

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có 

quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm 

cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một 

(01) ứng viên; từ 10% đến  dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 

40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn 

(04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 

70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng 

viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.  

Điều 10. Thành phần HĐQT 

1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế ; 



2. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) 

tổng số thành viên Hội đồng quản trị.  

3. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số 

thành viên Hội đồng quản trị. 

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ HĐQT 

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của 

Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các quyền 

và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ 

đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của 

Công ty; 

b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua; 

c. Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc (Tổng giám 

đốc), người điều hành khác và quyết định mức lương của họ; 

d. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người điều hành khác; 

e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành doanh nghiệp cũng như quyết 

định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý 

liên quan đối với người điều hành đó; 

f. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng 

đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; 

g. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty; 

h. Quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận 

thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông; 

i. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại 

hội đồng  cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ  đông  thông qua quyết định; 

j. Đề xuất mức cổ tức hàng năm, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức; 

k. Đề xuất các loại cổ  phần phát hành và tổng số cổ phần phát hành  theo từng loại; 

l. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền; 

m. Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong trường hợp được Đại hội đồng  cổ đông 

ủy quyền; 

n. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty lên Đại hội đồng 

cổ đông; 

o. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc); 

p. Các quyền và nghĩa vụ khác (nếu có). 

3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: 

a. Thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty; 



b. Thành lập các công ty con của Công ty; 

c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định 

tại khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng 

cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp 

đồng của Công ty; 

d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại và Luật 

sư của Công ty; 

e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của 

Công ty; 

f. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 10% giá trị kế 

hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm; 

g. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam 

hay nước ngoài; 

h. Việc định giá tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền trong đợt phát hành cổ phiếu 

hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công 

nghệ và bí quyết công nghệ; 

i. Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán 

trong mười hai (12) tháng; 

j. Quyết định giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Công ty; 

k. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận 

trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. 

4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là việc 

giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành khác 

trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo lên Đại hội đồng cổ 

đông, báo cáo tài chính năm của Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng 

quản trị thông qua. 

5. Trừ khi pháp luật và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho nhân viên 

cấp dưới và người điều hành khác đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty. 

CHƯƠNG IV 

BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 

Điều 12. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên 

1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 

Điều 25 Điều lệ Công ty.  

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số 

lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử 

theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban 



kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

Điều 13. Thành phần Ban kiểm soát 

1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không 

quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế; 

2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 

Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau: 

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; 

b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo 

tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó. 

c. Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. 

Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm 

việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: 

d. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

e. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin 

liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

f. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để 

trình Đại hội đồng cổ đông. 

3. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Luật doanh 

nghiệp; 

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp 

bất khả kháng; 

c. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này. 

e. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

f. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

g. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của 

Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

h. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

i. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.  

Điều 14.  Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát 

1. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp và 

Điều lệ Công ty:  



a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện 

kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty; 

b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình; 

c. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội 

đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm 

soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông; 

d. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành 

viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông 

báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người 

có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả; 

e. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp; 

f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác phải 

cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều 

hành và hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Người phụ trách quản trị 

công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng 

cổ đông và của Hội đồng quản trị, các thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu khác cung 

cấp cho cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho các Kiểm soát viên 

vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông và thành viên Hội đồng quản 

trị. 

CHƯƠNG V 

BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Điều 15. Nghĩa vụ công bố thông tin 

1. Công ty có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Thông tin và cách thức 

công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ.  

2. Việc công bố thông tin được thực hiện trên trang thông tin điện tử Công ty và các phương 

tiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật. Ngôn ngữ công bố thông tin rõ rang, dễ 

hiểu và tránh gây dễ nhầm lẫn. 

Điều 16. Công bố thông tin về quản trị Công ty 

Công ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị Công ty tại các kỳ ĐHĐCĐ thường niên và 

trong báo cáo thường niên của Công ty theo quy định của Luật chứng khoán, quy định về công bố 

thông tin đối vơi Công ty đại chúng. 



Công ty có nghĩa vụ báo cáo định kỳ sáu ()6) tháng và công bố thông tin về tính hình quản trị Công 

ty theo quy định của Pháp luật. 

CHƯƠNG VI 

GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 17. Giám sát 

Công ty, các cá nhân, tổ chức liên quan và các Cổ đông phải chịu sự giám sát về quản trị của Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao Dịch Chứng khoán và các cơ quan có thẩm quyền khác theo 

quy định hiện hành của pháp luật. 

Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có nghĩa vụ cung cấp kịp thời, chính xác các thông 

tin, tài liệu, dữ liệu liên quan đến hoạt động quản trị của Công ty và giải trình các sự việc liên quan 

theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán nhà nước. 

Điều 18. Xử lý vi phạm 

Trường hợp Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan không tuân thủ quy định tại Quy chế này 

thì xử lý theo quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổn hại gây ra cho Công ty. 

Điều 19. Hiệu lực 

1. Quy chế này gồm VI Chương, 19 Điều do HĐQT tổ chức việc soạn thảo và trình ĐHĐCĐ 

thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. HĐQT có trách nhiệm cập nhật các thay đổi của pháp luật để sửa đổi, bổ sung tương ứng nội 

dung Quy chế này cho phù hợp.   

  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

THAIHOLDINGS 
-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

 Số: ……/2021/THD-QC.HĐQT Hà Nội, ngày … tháng … năm 2021 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điêu của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Thaiholdings (“Công ty”); 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày ...tháng...năm 2021; 

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty 

cổ phần Thaiholdings (“Quy chế”). Quy chế bao gồm các nội dung sau: 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền 

hạn, nghĩa vụ của HĐQT và các thành viên HĐQT nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh 

nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho HĐQT, các thành viên HĐQT. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của HĐQT 

1. HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của HĐQT chịu trách nhiệm cá nhân 

về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), trước 

pháp luật về các nghị quyết, quyết định của HĐQT đối với sự phát triển của Công ty. 

DỰ THẢO 



2. HĐQT giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc (“TGĐ”) tổ chức điều hành thực hiện các nghị 

quyết, quyết định của HĐQT. 

Chương II 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên HĐQT có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên 

quan và Điều lệ Công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài 

chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty. 

2. Thành viên HĐQT có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các nghĩa vụ sau: 

a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông 

và của Công ty; 

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận; 

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với HĐQT các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty 

liên kết và các tổ chức khác; 

d) Báo cáo HĐQT tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do 

Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người 

có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là 

thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời 

điểm giao dịch; 

đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của 

pháp luật. 

3. Thành viên HĐQT độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội 

đồng quản trị. 

Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên HĐQT có quyền yêu cầu TGĐ, Phó TGĐ, người quản lý khác trong Công ty cung 

cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong 

Công ty. 



2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo 

yêu cầu của thành viên HĐQT. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ công ty 

quy định. 

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT 

1. HĐQT có từ ba (03) đến mười một (11) thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng 

thành viên HĐQT. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm 

kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên HĐQT độc lập của một công ty không 

quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục. 

3. Trường hợp tất cả thành viên HĐQT cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là 

thành viên HĐQT cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ 

trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. 

4. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt 

động của các thành viên HĐQT độc lập. 

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT 

1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; 

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, 

nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều 

lệ công ty có quy định khác; 

c) Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác; 

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp và 

công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì 

thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của TGĐ và người quản lý khác của 

công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ; 

2. Thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải 

đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 



a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; 

không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít 

nhất trong 03 năm liền trước đó; 

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành 

viên HĐQT được hưởng theo quy định; 

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh 

ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con 

của Công ty; 

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết của Công ty; 

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 

05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ; 

3. Thành viên độc lập HĐQT phải thông báo với HĐQT về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu 

chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập 

HĐQT kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. HĐQT phải thông báo trường 

hợp thành viên độc lập HĐQT không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế 

thành viên độc lập HĐQT trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên 

độc lập HĐQT có liên quan. 

Điều 7. Chủ tịch HĐQT 

1. Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên HĐQT. 

2. Chủ tịch HĐQT Công ty không được kiêm TGĐ. 

3. Chủ tịch HĐQT có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa 

cuộc họp HĐQT; 

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của HĐQT; 



d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; 

đ) Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ; 

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

4. Trường hợp Chủ tịch HĐQT có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, HĐQT phải bầu người thay thế 

trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ 

tịch HĐQT vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng 

văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo nguyên 

tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch HĐQT 

chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành 

chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc 

mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm 

nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một 

người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại 

tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị. 

5. Khi xét thấy cần thiết, HĐQT quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư ký công ty có quyền và 

nghĩa vụ sau đây: 

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản 

họp; 

b) Hỗ trợ thành viên HĐQT trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao; 

c) Hỗ trợ HĐQT trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty; 

d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; 

việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính; 

đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty. 

Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên HĐQT 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT trong trường hợp sau đây: 

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 



c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên HĐQT trong trường hợp sau đây: 

a) Không tham gia các hoạt động của HĐQT trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên HĐQT; miễn nhiệm, 

bãi nhiệm thành viên HĐQT ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên HĐQT trong trường 

hợp sau đây: 

a) Số thành viên HĐQT bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường 

hợp này, HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ 

ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba; 

b) Số lượng thành viên độc lập HĐQT giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp; 

c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên 

mới thay thế thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất. 

Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên 

hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng 

quản trị. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào HĐQT thực 

hiện như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc họp 

nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; 

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 

này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng 

cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử 

thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số 

ứng cử viên còn lại do HĐQT và các cổ đông khác đề cử. 



2. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần 

thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm 

ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công 

ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải 

được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp 

luật. 

3. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải 

thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương 

ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền 

dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng 

cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử 

viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường 

hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng 

của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa 

chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định theo nguyên tắc bỏ 

phiếu. 

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin 

liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ 

đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này 

trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác 

của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, 

cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT. Thông tin liên 

quan đến ứng cử viên HĐQT được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT của công ty khác); 



đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

e) Các thông tin khác theo quy định tại Điều lệ công ty; 

g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang 

nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên 

quan tới công ty của ứng cử viên HĐQT (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT thực hiện theo các 

quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

Chương III 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT 

1. HĐQT là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện 

quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ 

đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. 

Cụ thể, HĐQT có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của 

Công ty; 

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 

quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp; 

e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của 

pháp luật; 

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng 

giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều 



lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định 

của ĐHĐCĐ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh 

nghiệp; 

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm 

dứt hợp đồng đối với TGĐ và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết 

định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện 

theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc ĐHĐCĐ ở công ty khác, quyết định mức thù 

lao và quyền lợi khác của những người đó; 

k) Giám sát, chỉ đạo TGĐ và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày 

của Công ty; 

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty 

con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; 

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp đại hội 

đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết; 

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông; 

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh 

trong quá trình kinh doanh; 

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty 

sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin 

của Công ty; 

r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định 

khác của pháp luật và Điều lệ công ty. 

3. HĐQT thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản 

hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên HĐQT có một phiếu biểu quyết. 

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do HĐQT thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành 

thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, 



quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, 

quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền 

yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên. 

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch 

1. HĐQT chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng 

giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị 

nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ 

hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau: 

- Thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGĐ, người quản lý khác và người có liên quan của các đối 

tượng này; 

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên mười phần trăm (10%) tổng vốn cổ 

phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ; 

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp. 

2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên HĐQT, thành 

viên BKS về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo 

hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. HĐQT quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao 

dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy 

định một thời hạn khác; thành viên HĐQT có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao 

dịch không có quyền biểu quyết. 

Điều 13. Trách nhiệm của HĐQT trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

1. HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: 

a) HĐQT xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b) Số lượng thành viên HĐQT, BKS còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của 

pháp luật; 

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh 

nghiệp; yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và 

mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành 

nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; 



d) Theo yêu cầu của BKS; 

đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

2. Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường 

Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập HĐQT 

hoặc thành viên BKS còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty 

hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này; 

3. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải thực hiện các công việc sau đây: 

a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; 

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; 

c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp; 

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 

đ) Dự thảo nghị quyết của ĐHĐCĐ theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin 

chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS; 

e) Xác định thời gian và địa điểm họp; 

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật doanh nghiệp; 

h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 

Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị. 

1. HĐQT có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương 

thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do HĐQT quyết định 

có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của HĐQT và thành viên bên ngoài. Các thành viên 

độc lập Hội đồng quản trị nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được 

bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của HĐQT. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ 

theo quy định của HĐQT. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự 

và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của HĐQT, hoặc của tiểu ban trực thuộc HĐQT phải phù hợp với các 

quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 



Chương IV 

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 15. Cuộc họp HĐQT 

1. Chủ tịch HĐQT được bầu trong cuộc họp đầu tiên của HĐQT trong thời hạn 07 ngày làm việc 

kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc 

tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu 

bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để 

chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. HĐQT phải họp ít nhất mỗi quý một (01) lần và có thể họp bất thường. 

3. Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT trong trường hợp sau đây: 

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập HĐQT; 

b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên HĐQT; 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, 

vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. 

5. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp HĐQT theo đề nghị 

thì Chủ tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị 

có quyền thay thế Chủ tịch HĐQT triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

6. Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là ba 

(03) ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Thông báo mời 

họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết 

định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của 

thành viên. 

Thông báo mời họp HĐQT có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc 

phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành 

viên HĐQT được đăng ký tại Công ty. 



7. Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các 

thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. 

Thành viên BKS có quyền dự các cuộc họp HĐQT; có quyền thảo luận nhưng không được biểu 

quyết. 

8. Cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp 

cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định 

thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, trừ 

trường hợp Điều lệ công ty quy định thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp này, cuộc họp được tiến 

hành nếu có hơn một nửa số thành viên HĐQT dự họp. 

9. Thành viên HĐQT được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây: 

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này; 

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử 

khác; 

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty. 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng 

trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch HĐQT chậm nhất là một (01) giờ trước 

khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền 

cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên HĐQT chấp thuận. 

12. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, nghị quyết, quyết định của 

HĐQT được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang 

nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

 

 

 



Điều 17. Biên bản họp HĐQT 

1. Các cuộc họp HĐQT phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức 

điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm 

các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Thời gian, địa điểm họp; 

c) Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên 

các thành viên không dự họp và lý do; 

đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp; 

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý 

kiến; 

h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành 

viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, 

đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. 

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính 

trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. 

4. Biên bản họp HĐQT và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của 

Công ty. 

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường 

hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội 

dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

 

 



Chương V 

BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH 

Điều 18. Trình báo cáo hằng năm 

1. Kết thúc năm tài chính, HĐQT phải trình ĐHĐCĐ báo cáo sau đây: 

a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; 

b) Báo cáo tài chính; 

c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty; 

d) Báo cáo thẩm định của BKS. 

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để 

thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên nếu Điều lệ 

công ty không có quy định khác. 

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của BKS và Báo cáo kiểm 

toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là mười (10) ngày trước ngày khai 

mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn 

khác dài hơn. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất một (01) năm có quyền tự mình 

hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo 

cáo quy định tại Điều này. 

Điều 19. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên HĐQT theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên HĐQT được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo 

số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên HĐQT và mức thù lao mỗi ngày. 

HĐQT dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và 

thưởng của HĐQT do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên HĐQT được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định 

của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài 

chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 



4. Thành viên HĐQT nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên HĐQT làm việc tại các tiểu ban 

của HĐQT hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một 

thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói 

theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của 

Hội đồng quản trị. 

5. Thành viên HĐQT có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí 

hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT của mình, bao gồm 

cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT hoặc 

các tiểu ban của Hội đồng quản trị. 

6. Thành viên HĐQT có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận 

của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của 

thành viên HĐQT liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty. 

Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan 

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai lợi ích và người 

có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Thành viên HĐQT của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao 

gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà 

họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần 

đó; 

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà 

những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 

10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn bảy (07) ngày 

làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với 

Công ty trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

3. Thành viên HĐQT nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới 

mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội 

dung của công việc đó trước HĐQT và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của 



HĐQT chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của HĐQT 

thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty. 

Chương VI 

MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị 

1. Quan hệ giữa các thành viên HĐQT là quan hệ phối hợp, các thành viên HĐQT có trách nhiệm 

thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công. 

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên HĐQT được phân công chịu trách nhiệm chính phải 

chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên HĐQT khác phụ 

trách. Trong trường hợp giữa các thành viên HĐQT còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu 

trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp 

hoặc lấy ý kiến của các thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế 

này. 

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên HĐQT thì các thành viên HĐQT phải 

bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và 

báo cáo Chủ tịch HĐQT về việc bàn giao đó. 

Điều 22. Mối quan hệ với ban điều hành 

Với vai trò quản trị, HĐQT ban hành các nghị quyết để TGĐ và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng 

thời, HĐQT kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết. 

Điều 23. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát 

1. Mối quan hệ giữa HĐQT và BKS là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa HĐQT với BKS 

theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình 

thực thi nhiệm vụ. 

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của BKS, HĐQT có trách nhiệm 

nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp 

thời. 

 



Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 24. Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt động của HĐQT Thaiholdings bao gồm VII chương, 24 Điều và có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày...tháng...năm 2021./. 

  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

  
 

Nguyễn Văn Thuyết 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

THAIHOLDINGS 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

 Số:        /2021/THD-QC.BKS Hà Nội, ngày … tháng … năm 2021 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thaiholdings (“Công ty”); 

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số ……./2021/ĐHĐCĐ-THD ngày ... tháng ... năm 2021; 

Ban Kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thaiholdings 

(“Quy chế”). 

Quy chế bao gồm các nội dung sau: 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và 

nghĩa vụ của Ban Kiểm soát (“BKS”) và các thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, 

Điều lệ công ty và các quy định khác có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của BKS được áp dụng cho BKS và các thành viên BKS. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của BKS 

BKS làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của BKS chịu trách nhiệm cá nhân về phần 

việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), trước pháp luật 

về các công việc, quyết định của BKS. 

 

DỰ THẢO 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/chung-khoan/nghi-dinh-155-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chung-khoan-461323.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/chung-khoan/nghi-dinh-155-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chung-khoan-461323.aspx


Chương II 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát 

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ và đạo đức nghề nghiệp trong 

thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. 

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm 

lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty. 

3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng 

thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của 

tổ chức, cá nhân khác. 

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho Công ty 

hoặc người khác thì thành viên BKS phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt 

hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên BKS có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công 

ty. 

6. Trường hợp phát hiện có thành viên BKS vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao 

thì phải thông báo bằng văn bản đến BKS, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi 

phạm và khắc phục hậu quả. 

Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên BKS 

1. BKS có ba (03) thành viên, nhiệm kỳ của thành viên BKS không quá năm (05) năm và có thể 

được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

3. BKS phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. 

4. Trường hợp thành viên BKS có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên BKS nhiệm 

kỳ mới chưa được bầu thì thành viên BKS đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa 

vụ cho đến khi thành viên BKS nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. 

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS 

1. Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp; 

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản 

trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty; 



c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, TGĐ và người quản lý khác; 

d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của 

Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; 

đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm 

toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó; 

g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty. 

 Điều 6. Trưởng Ban Kiểm soát 

1. Trưởng BKS phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, 

tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Trưởng BKS do BKS bầu trong số các thành viên BKS; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo 

nguyên tắc đa số. 

3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng BKS do Điều lệ công ty quy định. 

Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên BKS 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở 

lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào BKS. 

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, việc đề cử người vào BKS thực hiện như 

sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào BKS phải thông báo về việc hợp 

nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ; 

b) Căn cứ số lượng thành viên BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được 

quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng cử viên BKS. Trường 

hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được 

quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS và các cổ 

đông khác đề cử. 

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần 

thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm 

ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công 

ty và Quy chế hoạt động của BKS. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được 

công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật. 



 

Điều 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BKS 

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BKS thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 

2. Việc biểu quyết bầu thành viên BKS phải thực hiện theo phương thức bỏ phiếu theo nguyên tắc 

đa số. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, 

bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ 

công ty. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành 

viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang 

nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BKS 

1. ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên BKS trong trường hợp sau đây: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS theo quy định tại Điều 169 của Luật 

Doanh nghiệp; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

2. ĐHĐCĐ bãi nhiệm thành viên BKS trong trường hợp sau đây: 

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả 

kháng; 

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên BKS theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

d) Trường hợp khác theo nghị quyết ĐHĐCĐ. 

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BKS 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên BKS, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến 

các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin 

điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử 

viên BKS phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân 

được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao 

nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên BKS. Thông tin liên quan đến ứng cử viên BKS 

được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 



b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác; 

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

e) Các thông tin khác theo quy định tại Điều lệ công ty; 

g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các 

chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên BKS.  

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BKS thực hiện theo các quy 

định hướng dẫn về công bố thông tin. 

Chương III 

BAN KIỂM SOÁT 

Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của BKS 

1. BKS thực hiện giám sát Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Tổng Giám đốc (“TGĐ”) trong việc 

quản lý và điều hành Công ty. 

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành 

hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập 

báo cáo tài chính. 

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài 

chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình 

báo cáo thẩm định tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có 

liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về hợp 

đồng, giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ. 

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội 

bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty. 

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều 

hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết ĐHĐCĐ hoặc theo yêu 

cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp. 

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh 

nghiệp, BKS thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu 

cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, BKS phải báo cáo về những 

vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến HĐQT và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm 



tra của BKS quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của HĐQT, không 

gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. 

7. Kiến nghị HĐQT hoặc ĐHĐCĐ biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, 

giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. 

8. Khi phát hiện có thành viên HĐQT, TGĐ vi phạm quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải 

thông báo ngay bằng văn bản cho HĐQT, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi 

phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT và các cuộc họp khác của 

Công ty. 

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được 

giao. 

11. BKS có thể tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên 

ĐHĐCĐ. 

12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đề 

nghị của cổ đông. 

13. Yêu cầu HĐQT phải triệu tập họp bất thường ĐHĐCĐ. 

14. Thay thế HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn ba mươi (30) ngày trong trường hợp 

HĐQT không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp. 

15. Đề nghị Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT. 

16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách người có liên 

quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh 

nghiệp. 

17. Đề xuất và kiến nghị ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực 

hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm 

tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. 

18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên HĐQT, TGĐ, 

người quản lý khác trong các hoạt động. 

20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với HĐQT, TGĐ và cổ đông. 

21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên 

HĐQT, TGĐ và người điều hành doanh nghiệp khác, BKS phải thông báo bằng văn bản cho HĐQT 



trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải 

pháp khắc phục hậu quả. 

22. Xây dựng Quy chế hoạt động của BKS và trình ĐHĐCĐ thông qua. 

23. Chứng kiến HĐQT tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu được HĐQT yêu cầu 

trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ. 

24. Trưởng BKS điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng 

mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành viên HĐQT còn lại không bầu được người 

làm chủ tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. 

25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty 

và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. 

Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của BKS 

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên BKS cùng thời điểm và theo phương thức 

như đối với thành viên HĐQT, bao gồm: 

a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT và tài liệu kèm theo; 

b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của ĐHĐCĐ, HĐQT; 

c) Báo cáo của TGĐ trình HĐQT hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành. 

2. Thành viên BKS có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh 

và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty 

trong giờ làm việc. 

3. HĐQT, thành viên HĐQT, TGĐ, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời 

thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu 

cầu của thành viên BKS hoặc BKS. 

Điều 13. Trách nhiệm của BKS trong việc triệu tập họp bất thường ĐHĐCĐ 

1. BKS có trách nhiệm thay thế HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn ba mươi (30) ngày 

trong trường hợp HĐQT không triệu tập họp ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên HĐQT, BKS còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật; 

b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh 

nghiệp; 

c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường ĐHĐCĐ của BKS nhưng HĐQT không thực hiện. 

2. Trường hợp BKS không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định thì BKS phải bồi thường thiệt hại 

phát sinh cho Công ty. 



3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 1 Điều này sẽ được Công ty 

hoàn lại. 

Chương IV 

CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT 

Điều 14. Cuộc họp của Ban Kiểm soát 

1. BKS phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai 

phần ba (2/3) số thành viên BKS. 

2. BKS có quyền yêu cầu thành viên HĐQT, TGĐ và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận 

tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ. 

Điều 15. Biên bản họp BKS 

Biên bản họp BKS được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên BKS tham 

dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của BKS phải được lưu giữ nhằm xác 

định trách nhiệm của từng thành viên BKS. 

Chương V 

BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH 

Điều 16. Trình báo cáo hàng năm 

Các Báo cáo của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên bao gồm các nội dung sau đây: 

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, TGĐ để trình 

ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. 

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS. 

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS. 

4. Tổng kết các cuộc họp của BKS và các kết luận, kiến nghị của BKS; kết quả giám sát tình hình 

hoạt động và tài chính của Công ty. 

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền 

kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, TGĐ và 

những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành 

viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm 

gần nhất trước thời điểm giao dịch. 

6. Kết quả giám sát đối với HĐQT, TGĐ và những người điều hành doanh nghiệp khác. 

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGĐ và các cổ đông. 



8. Đề xuất và kiến nghị ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực 

hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm 

tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. 

Điều 17. Tiền lương và quyền lợi khác 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên BKS được thực hiện theo quy định của 

pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.  

Điều 18. Công khai các lợi ích liên quan 

1. Thành viên BKS của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao 

gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà 

họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn 

góp hoặc cổ phần đó; 

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà 

những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ 

phần trên mười phần trăm (10%) vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn bảy (07) 

ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo 

với Công ty trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

3. Thành viên BKS và những người có liên quan của các thành viên BKS chỉ được sử dụng những 

thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty. 

4. Thành viên BKS có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho HĐQT, BKS về các giao dịch giữa 

Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm 

(50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên BKS hoặc với những người có liên quan của thành viên 

BKS theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp 

thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật 

chứng khoán về công bố thông tin. 

5. Thành viên BKS và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng hoặc 

tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

 

 

 



Chương VI 

MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Điều 19. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban Kiểm soát 

Các thành viên BKS có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, 

cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của BKS 

theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. Trưởng BKS là người điều phối công việc chung của 

BKS nhưng không có quyền chi phối các thành viên BKS. 

Điều 20. Mối quan hệ với ban điều hành 

Ban điều hành của Công ty bao gồm người điều hành theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. 

BKS có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát 

hoạt động của ban điều hành.  

Điều 21. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị 

BKS có mối quan hệ độc lập với HĐQT Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động 

của HĐQT. 

Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH  

Điều 22. Hiệu lực thi hành 

Quy chế bao gồm bảy (07) chương, hai mươi hai (22) điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được 

ĐHĐCĐ thông qua. 

  

  

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021 

DỰ THẢO 



PHẦN MỞ ĐẦU 

Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số ..................................... 

ngày ... tháng ... năm 2021. 

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 

Điều 1. Giải thích thuật ngữ 

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

a) Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ 

phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này; 

b) Vốn có quyền biểu quyết là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những 

vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

d) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

đ) Việt Nam là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

e) Ngày thành lập là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu; 

g) Người điều hành doanh nghiệp là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người 

điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty; 

h) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định 

tại Điều lệ công ty; 

i) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán; 

k) Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần; 

l) Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ 

đông sáng lập công ty cổ phần; 

m) Cổ đông lớn là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán; 

n) Thời hạn hoạt động là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và 

thời gian gia hạn được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua; 

o) Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con. 



2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả 

những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế. 

3. Các tiêu đề (Mục, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung 

và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này. 

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA CÔNG TY 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời 

hạn hoạt động của Công ty 

1. Tên Công ty 

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS 

- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAIHOLDINGS JOINT STOCK COMPANY 

- Tên Công ty viết tắt: THAIHOLDINGS,.JSC 

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam. 

3. Trụ sở đăng ký của Công ty: Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn 

Kiếm, Thành phố Hà Nội. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, 

Thành phố Hà Nội. 

- Điện thoại: 024 3968 9898 

- Fax: 024 3525 9898 

- E-mail: info@thaigroup.com.vn  

- Website: https://www.thaiholdings.com.vn/  

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện 

các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm 

vi luật pháp cho phép. 

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 59 hoặc gia hạn hoạt động 

theo quy định tại Điều 60 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày 

thành lập. 

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 

1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật: Tổng Giám đốc 

2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. 

mailto:info@thaigroup.com.vn
https://www.thaiholdings.com.vn/


Người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo 

đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; 

b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh 

của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi 

hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; 

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có 

liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác. 

Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho 

Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c nêu trên của Điều này. 

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:  

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh 

Mã ngành, 

nghề kinh 

doanh 

1.  Vận tải hành khách đường bộ khác 4932 

2.  Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511 

3.  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 

4.  Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396 

5.  Lắp đặt hệ thống điện 4321 

6.  Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390 

7.  Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 

8.  Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012 

9.  Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022 

10.  Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 



11.  Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210 

12.  Phá dỡ 4311 

13.  Hoàn thiện công trình xây dựng 4330 

14.  

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 

Chi tiết:  

- Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác, gồm: Bán buôn than đá, 

than non, than bùn, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu. 

4661 

15.  Khai thác khí đốt tự nhiên 0620 

16.  
Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận 

tải bằng xe buýt) 
4931 

17.  
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 

khác 
4530 

18.  Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011 

19.  Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021 

20.  Bán mô tô, xe máy 4541 

21.  Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312 

22.  Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513 

23.  Khai thác quặng sắt 0710 

24.  Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511 

25.  Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816 

26.  Đóng tàu và cấu kiện nổi 3011 

27.  Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592 

28.  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910 

29.  Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600 

30.  Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394 



31.  
Quảng cáo 

Chi tiết: Trừ dịch vụ quảng cáo thuốc lá 
7310 

32.  
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 

Chi tiết: Trừ dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng 
7320 

33.  Bốc xếp hàng hóa 5224 

34.  Chuẩn bị mặt bằng 4312 

35.  
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

Chi tiết: Dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn 
5510 

36.  Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 

37.  Khai thác dầu thô 0610 

38.  

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ 

sử dụng hoặc đi thuê 

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; 

6810 

39.  
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 

Chi tiết: tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản; 
6820 

40.  Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722 

41.  

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 

Chi tiết: Hoạt động kiến trúc; Hoạt động đo đạc bản đồ; Hoạt động 

thăm dò địa chất, nguồn nước; Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên 

quan khác; 

7110 

42.  Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120 

43.  Dịch vụ ăn uống khác 5629 

44.  Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630 

45.  Cho thuê xe có động cơ 7710 

46.  Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721 



47.  Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000 

48.  
Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự 

nhiên 
9103 

49.  Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311 

50.  Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321 

51.  Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329 

52.  

Bán buôn thực phẩm 

Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, gồm: - Bán buôn 

thịt gia súc, gia cầm tươi, đông lạnh, sơ chế; Bán buôn các sản 

phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, nội tạng thịt từ gia súc, gia cầm, trừ 

bán buôn gia súc, gia cầm sống. 

4632 

53.  

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 

tương tự (trừ hoạt động thể thao) 

Chi tiết: kinh doanh xoa bóp (mát xa, tẩm quất) 

9610 

54.  
Bán buôn kim loại và quặng kim loại 

Chi tiết: Bán buôn sắt, thép 
4662 

55.  
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Bán buôn thạch cao 
4669 

56.  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222 

57.  Xây dựng công trình thủy 4291 

58.  Xây dựng công trình khai khoáng 4292 

59.  Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293 

60.  

Hoạt động tư vấn quản lý 

(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ 

kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) 

7020 

61.  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299  



Chi tiết: Giao thông, thủy lợi, công nghiệp, nạo vét các tuyến sông 

và công trình thủy lợi, khoan phụt, gia cố đê điều 

(Chính) 

62.  Xây dựng công trình đường sắt 4211 

63.  Xây dựng công trình đường bộ 4212 

64.  Xây dựng nhà để ở 4101 

65.  Xây dựng nhà không để ở 4102 

66.  Sản xuất điện 3511 

67.  Xây dựng công trình điện 4221 

68.  Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222 

69.  Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223 

70.  Xây dựng công trình công ích khác 4229 

71.  
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không 

khí 
4322 

72.  Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao 2395 

73.  
Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với 

khách hàng 
5621 

74.  

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 

Chi tiết: -Hoạt động cung cấp dịch vụ thăm dò theo phương pháp 

truyền thống và lấy mẫu quặng, thực hiện các quan sát địa chất tại 

khu vực có tiềm năng 

0990 

75.  

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân 

vào đâu 

Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thịt và các 

sản phẩm từ thịt. 

8299 

 

 



2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:  

Huy động và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất, không ngừng tổ chức và phát triển hoạt động kinh 

doanh trong các lĩnh vực nhằm thu lợi nhuận tối đa, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, tạo việc làm 

ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động, làm tròn nghĩa vụ thuế đối với Ngân 

sách Nhà nước và phát triển Công ty vững mạnh. 

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty 

Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại Điều lệ này 

đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã công bố 

trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. 

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

1. Vốn điều lệ của Công ty là 3.500.000.000.000 đồng (Ba nghìn năm trăm tỷ đồng) 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 350.000.000 (Ba trăm năm mươi triệu) cổ phần  

với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. 

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với 

các quy định của pháp luật. 

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các quyền và 

nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này. 

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội 

đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các thông tin khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp được nêu tại Phụ lục I đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này. 

Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với 

tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết 

định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết 

định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện 

không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp 

Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác. 

6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định 

trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. 

7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật. 



Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần 

sở hữu. 

2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một 

phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định 

tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp. 

3. Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ 

phần theo quy định của Công ty hoặc tính từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy 

định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành 

quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không 

phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu. 

4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được 

Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội 

dung sau đây: 

a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác; 

b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới. 

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác 

Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của 

người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty. 

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần 

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác, 

cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo 

các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên 

quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn 

chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật. 

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT 

Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 

1. Đại hội đồng cổ đông. 

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 



4. Tổng giám đốc. 

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 11. Quyền của cổ đông 

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực 

tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty, pháp 

luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết; 

b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong 

Công ty; 

d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 

Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan; 

đ) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có 

quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; 

e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

g) Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở 

hữu cổ phần tại Công ty; 

h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh 

nghiệp; 

i) Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, 

nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và 

nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công 

bố đầy đủ cho cổ đông; 

k) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy 

định của pháp luật; 

l) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

m) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên 

có các quyền sau: 



a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định 

tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 

b) Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo 

tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua 

Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh 

của Công ty; 

c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động 

của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau 

đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; 

tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông 

là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của 

cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích 

kiểm tra; 

d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản 

và được gửi đến Công ty chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp 

Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại 

cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp; 

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên 

có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản 

trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 

phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ 

đông; 

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ 

đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các 

cổ đông khác đề cử. 

 



Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. 

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ 

trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần 

hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi 

ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài 

sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra. 

3. Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. 

4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 

5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; 

chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; 

nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác. 

6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức 

sau: 

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử 

khác; 

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Vi phạm pháp luật; 

b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân 

khác; 

c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty. 

8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất 

của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) 

tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội 



đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, 

nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, 

Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định 

là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. 

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù 

hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo 

kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán 

trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện 

kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ 

chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên của Công ty. 

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: 

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối 

thiểu theo quy định của pháp luật; 

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh 

nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu 

rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được 

lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; 

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể 

từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban 

Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại 

điểm c và điểm d khoản 3 Điều này; 

b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm 

a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội 

đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh 

nghiệp; 



c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b 

khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền 

yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; 

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có 

thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội 

đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi 

tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

d) Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh 

nghiệp. 

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty; 

b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức 

cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; 

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài 

sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; 

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g) Quyết định mua lại trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt 

hại cho Công ty và cổ đông Công ty; 

i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty; 

k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát; 

l) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được 

chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận 

khi xét thầy cần thiết; 

n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 



2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: 

a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; 

b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán; 

c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng 

thành viên Hội đồng quản trị; Trường hợp công ty hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, thành viên độc lập Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo 

cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều 284 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Chứng khoán; 

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng 

quản trị, Tổng Giám đốc; 

đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát; 

e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 

g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát; 

k) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được 

chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết; 

l) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty; 

m) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển 

nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba (03) năm đầu tiên kể từ ngày thành lập; 

n) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 

o) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 

p) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài 

sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ trường hợp Điều lệ công ty 

quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; 

q) Quyết định mua lại trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

r) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 

Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công 

ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 



s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 

31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

t) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế 

hoạt động Ban kiểm soát;  

u) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo 

luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 15. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc 

ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các 

hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp. 

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật 

về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ 

phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy 

quyền và bên được ủy quyền. 

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự 

họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban 

đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký 

với Công ty). 

3. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu 

lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp: 

a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân 

sự; 

b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; 

c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. 

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các 

sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu 

tập lại. 

 

 



Điều 16. Thay đổi các quyền 

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực 

khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông 

qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ 

đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở 

hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng 

loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua 

nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay 

đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của họ) 

và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không 

có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong thời hạn 30 ngày tiếp theo và 

những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) 

có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu 

cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần 

thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần 

cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên. 

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại 

Điều 19, 20 và 21 Điều lệ này. 

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các 

loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối 

lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng 

loại. 

Điều 17. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản 

trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 

13 Điều lệ này. 

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: 

a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá năm (05) 

ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ. Công ty phải công bố thông tin về việc 



lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày 

đăng ký cuối cùng; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 

c) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; 

đ) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 

e) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp; 

g) Các công việc khác phục vụ đại hội. 

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức 

để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử 

của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, 

thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, 

bao gồm: 

a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 

b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản 

trị, thành viên Ban kiểm soát; 

c) Phiếu biểu quyết; 

d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị 

vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được 

gửi đến Công ty chậm nhất ba (03 ngày) làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải 

ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình 

họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều 

này nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này; 

b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ năm phần trăm (5%) 

cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều lệ này; 

c) Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 



6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 

4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 

Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được 

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất năm 

mươi mốt phần trăm (51%) tổng số phiếu biểu quyết. 

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 

này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30 ngày), kể từ ngày dự 

định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ 

đông dự họp đại diện từ  ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên. 

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 

này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày 

dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ 

thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện 

việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau: 

a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có 

quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại 

diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu 

quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu 

quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được 

thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành 

hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế 

mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu 

theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định 

căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp; 

b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến 

sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết 



tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến 

muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau: 

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác 

làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch 

vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu 

một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được 

người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc 

họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm 

chủ tọa cuộc họp; 

c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; 

d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa 

cuộc họp. 

3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai 

mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương 

trình họp. 

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được 

mong muốn của đa số người dự họp. 

a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; 

c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp 

cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa 

chọn khác. 

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. 

Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. 

Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. 



6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng 

ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của 

những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây: 

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; 

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ 

quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp 

hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa 

không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc 

họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây: 

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 

b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận 

và biểu quyết; 

c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành 

một cách công bằng và hợp pháp. 

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 

8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế 

chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó 

đều có hiệu lực thi hành. 

10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua 

họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức 

bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh 

nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ  sáu mươi lăm 

(65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy 

định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: 

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 



c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo 

cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; 

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) 

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các 

khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng một trăm phần trăm (100%) tổng 

số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập 

họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các 

tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất mười 

(10 ngày) trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến 

và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Mục đích lấy ý kiến; 

c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; 

tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông 

là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện 

của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

đ) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn 

đề lấy ý kiến; 

e) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 



g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư 

điện tử theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của 

người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy 

ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước 

khi kiểm phiếu; 

b) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến 

thời điểm kiểm phiếu; 

c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc 

đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp 

lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát 

hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội 

dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu 

biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo 

phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; 

đ) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới 

chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm 

về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không 

chính xác. 

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) 

ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế 

bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ, kể 

từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 



7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu 

có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông 

sở hữu ít nhất năm mươi mốt phần trăm (51%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có 

quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông. 

Điều 22. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ 

dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước 

ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng 

vấn đề trong chương trình họp; 

e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ 

đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng; 

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu 

quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ 

tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; 

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 

i) Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì 

biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký 

và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ 

chối ký biên bản họp. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc 

họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu 

trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 



3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường 

hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội 

dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp 

kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản 

(nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo 

quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ 

sở chính của Công ty. 

Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội 

đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc 

Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

trong các trường hợp sau đây: 

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng 

quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 

Điều lệ này. 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này. 

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin 

liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ 

đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này 

trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung 

thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một 

cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội 

đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác); 



đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 

g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang 

nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên 

quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở 

lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 

lệ công ty. 

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ 

số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương 

nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế 

nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị 

đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ 

đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 

1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp. 

Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ ba (03) đến mười một (11) người. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với 

số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị 

của một công ty không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng 

quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho 

đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. 

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: 

Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội 

đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị 

kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. 

Đối với công ty niêm yết, tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau: 

a) Có tối thiểu một (01) thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng 

quản trị từ ba (03) đến năm (05) thành viên; 



b) Có tối thiểu hai (02) thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng 

quản trị từ sáu (06) đến (08) thành viên; 

c) Có tối thiểu ba (03) thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản 

trị từ chín (09) đến mười một (11) thành viên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp 

bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh 

nghiệp. 

5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp 

luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, 

thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội 

đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông 

quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của 

Công ty; 

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 

quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp; 

e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của 

pháp luật; 

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ ba mươi 

lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công 

ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định 

tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; 



i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp 

đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ 

công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý 

đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở 

công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; 

k) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh 

hằng ngày của Công ty; 

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty 

con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; 

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết; 

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông; 

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh 

trong quá trình kinh doanh; 

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty 

sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin 

của Công ty và các Quy chế khác không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;  

s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định 

khác của pháp luật và Điều lệ công ty. 

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 

theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

Điều 26. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả 

kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được 

tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức 

thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất 

trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại 

cuộc họp thường niên. 



3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong 

báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường 

niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các 

khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự 

chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách 

nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty. 

Điều 28. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành 

viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa 

cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội 

đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức 

hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của 

mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của 

Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng 

quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý 

hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế 



hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu 

một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành 

viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị. 

Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời 

hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do 

thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp 

có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các 

thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng 

quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý một (01) lần và có thể họp bất thường. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

b) Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, 

vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu 

tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về 

những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản 

trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời 

họp chậm nhất là ba (03 ngày) làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể 

thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp 

phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện 

tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của 

từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 



7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo 

đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng 

không được biểu quyết. 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. 

Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp 

theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp 

lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội 

đồng quản trị dự họp. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp 

sau đây: 

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này; 

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử 

khác; 

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty. 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng 

trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ 

trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự 

họp. 

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền 

cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự 

họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến 

của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Điều 30. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, 

nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội 

đồng quản trị quyết định có tối thiểu là ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị 

và thành viên bên ngoài. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản 



trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông 

qua tại cuộc họp của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị 

phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội 

bộ về quản trị công ty. 

Điều 31. Người phụ trách quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất một (01) người phụ trách quản trị công ty 

để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm 

nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp. 

2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được 

chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. 

3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các 

công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu 

của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d) Tham dự các cuộc họp; 

đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật; 

e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác 

cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; 

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty; 

h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; 

i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 32. Tổ chức bộ máy quản lý 

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản 

trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của 

Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh 



quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh 

nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

Điều 33. Người điều hành Công ty 

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và 

người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty. 

2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được 

tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản 

lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm 

để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức. 

3. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc do Hội 

đồng quản trị quyết định. 

4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định 

của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài 

chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm 

Tổng giám đốc. 

2. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám 

sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực 

hiện quyền, nghĩa vụ được giao. 

3. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của 

pháp luật và Điều lệ công ty. 

4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không 

thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; 

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc 

thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 



e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản 

lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc; 

g) Tuyển dụng lao động; 

h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định 

của Hội đồng quản trị. 

5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có 

quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế. 

IX. BAN KIỂM SOÁT 

Điều 35. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát  

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, 

khoản 2 Điều 25 Điều lệ này. 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng 

cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy 

định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm 

soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước 

khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. 

Điều 36. Thành phần Ban Kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban 

kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 

Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau: 

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài 

chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó. 

3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 

Điều này; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ này. 

4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 



a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất 

khả kháng; 

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 37. Trưởng Ban kiểm soát 

1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, 

miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên 

thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một 

trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên 

ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát: 

a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên 

quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để 

trình Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các quyền, 

nghĩa vụ sau: 

1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp 

thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp 

thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét 

thấy cần thiết. 

2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên 

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác. 

4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và cổ đông. 

5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên 

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải 



thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người 

có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-

CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm 

khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm 

việc. 

9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người 

quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành 

và hoạt động kinh doanh của Công ty. 

10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

Điều 39. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít 

nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. 

Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc 

họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng 

thành viên Ban kiểm soát. 

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ 

chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ. 

Điều 40. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy 

định sau đây: 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, 

lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn 

độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt 

động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại 

hội đồng cổ đông có quyết định khác. 



3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công 

ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên 

quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty. 

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN  

BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác 

có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên 

các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty. 

Điều 41. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 

phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp 

luật liên quan. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác 

và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được 

nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 

có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa 

Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên 

vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy 

định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản 

trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của 

pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho 

thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và 

Điều lệ công ty. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác 

và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người 

khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng 

này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: 



a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản 

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao 

dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng 

quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có 

lợi ích liên quan; 

b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) hoặc giao dịch dẫn đến giá 

trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ ba 

mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, 

những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố 

cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông 

không có lợi ích liên quan. 

Điều 42. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành 

khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình 

phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong 

các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ 

kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được 

Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung 

thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác 

nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình. 

XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 

Điều 43. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau: 

a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc 

trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; 

xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và 

nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 



b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên 

có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, 

báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải 

thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật 

kinh doanh của Công ty. 

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và 

hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc 

bản sao công chứng của giấy ủy quyền này. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành 

khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác 

của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này 

phải được bảo mật. 

4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các 

báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế 

toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều 

kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài 

liệu này. 

5. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 

Điều 44. Công nhân viên và công đoàn 

1. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc 

tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và 

kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp. 

2. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan 

hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt 

nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định 

pháp luật hiện hành. 

 

 



XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 

Điều 45. Phân phối lợi nhuận 

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi 

nhuận được giữ lại của Công ty. 

2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một 

loại cổ phiếu. 

3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc 

một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này. 

4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng 

tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc 

thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung 

cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ 

đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về 

khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm 

yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng 

khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 

5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết 

định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng 

ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng 

tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. 

6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 

Điều 46. Tài khoản ngân hàng 

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

được phép hoạt động tại Việt Nam. 

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có 

thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật. 

3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền 

Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản. 

 

 



Điều 47. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hằng năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 

12 hằng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011. 

Điều 48. Chế độ kế toán 

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù 

được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận. 

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về 

kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ 

để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty. 

3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn 

vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan 

quản lý thuế trực tiếp. 

XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM  

CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Điều 49. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý 

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo quy 

định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của 

pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định 

pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung thực và 

khách quan tình hình hoạt động của Công ty. 

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính quý 

theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

Điều 50. Báo cáo thường niên 

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán 

và thị trường chứng khoán. 

 



XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY 

Điều 51. Kiểm toán 

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các 

công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số 

các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa 

trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị. 

2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty. 

3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty được tham dự 

các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên 

quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên 

quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. 

XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP 

Điều 52. Dấu của doanh nghiệp 

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định 

của pháp luật về giao dịch điện tử. 

2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi 

nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có). 

3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng, quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành. 

XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY 

Điều 53. Giải thể công ty 

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn; 

b) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy 

định khác; 

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết 

định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được 

chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định. 

Điều 54. Gia hạn hoạt động 



1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy (07) tháng trước khi kết thúc 

thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo đề 

nghị của Hội đồng quản trị. 

2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu 

quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành. 

Điều 55. Thanh lý 

1. Tối thiểu sáu (06 tháng) trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có quyết 

định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên, trong 

đó hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội đồng quản 

trị chỉ định từ một (01) công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động 

của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty 

hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán 

trước các khoản nợ khác của Công ty. 

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và 

ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các công 

việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: 

a) Các chi phí thanh lý; 

b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao 

động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; 

c) Nợ thuế; 

d) Các khoản nợ khác của Công ty; 

đ) Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây được chia 

cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước. 

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

Điều 56. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền và nghĩa 

vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định pháp luật 

khác hoặc thỏa thuận giữa: 

a) Cổ đông với Công ty; 

b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc hay người điều hành khác; 



Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hòa giải. Trừ trường 

hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng 

quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến 

tranh chấp trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh 

chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu 

cầu chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp. 

2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình 

hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể 

đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa án. 

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Việc thanh toán các chi 

phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án. 

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

Điều 57. Điều lệ công ty 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. 

2. Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản 

Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với điều khoản trong Điều lệ này thì áp 

dụng những quy định đó để điều chỉnh hoạt động của Công ty. 

XXI. NGÀY HIỆU LỰC 

Điều 58. Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm hai mươi mốt (21) mục, năm mươi tám (58) điều được Đại hội đồng cổ đông 

Công ty cổ phần Thaiholdings nhất trí thông qua ngày ..... tháng ….. năm 2021 tại Hà Nội và cùng 

chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 

2. Điều lệ được lập thành một (01) bản, được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị 

hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Ngọc Định 
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