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CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19  tháng 05  năm 2020 

 

 QUY CHẾ LÀM VIỆC  

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 
 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt đông Công ty Cổ phần Siêu Thanh; 

- Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 

 

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công 

tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Siêu Thanh được thành 

công tốt đẹp. Ban Tổ chức trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau: 

 

Điều 1. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội 

1. Nguyên tắc biểu quyết: 

- Tất cả các vấn đề diễn ra trong suốt quá trình Đại hội đều phải được thông qua bằng 

hình thức giơ phiếu biểu quyết.  

- Khi làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội mỗi cổ đông đều được phát một phiếu biểu 

quyết. Trên phiếu biểu quyết có ghi tên cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết 

(sở hữu và ủy quyền) và được đóng mộc treo của Công ty Cổ phần Siêu Thanh. 

2. Cách thức biểu quyết: 

- Tại đại hội, sau khi nghe báo cáo về các nội dung thông qua, các cổ đông, đại diện cổ 

đông sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết 

 Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ Phiếu biểu quyết đối với từng nội 

dung cần thông qua tại Đại hội theo cách thức giơ phiếu biểu quyết để không tán 

thành và có ý kiến khác; 

 Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày 

tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành tổng hợp biểu quyết tán thành, không tán 

thành và có ý kiến khác và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội. 

Lưu ý:  

o Mỗi phiếu biểu quyết chỉ được biểu quyết 01 (một) lần (tán thành hoặc không tán 

thành hoặc có ý kiến khác) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết. 

o Trong quá trình thực hiện biểu quyết, cổ đông đi ra ngoài xem như đồng ý với nội 

dung biểu quyết. 

3. Thể lệ biểu quyết: 

- Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ 

tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện 
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theo đăng ký tham dự đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại 

biểu có mặt tại đại hội. 

- Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có từ tối thiểu 51% số cổ 

phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự cuộc họp hoặc ủy quyền. 

Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào 

bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn; tổ chức lại, giải thể Tập đoàn; đầu tư hoặc 

bán tài sản; chuyển nhượng bất động sản; chuyển nhượng vốn tại các Công ty con có 

giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính 

gần nhất của Tập đoàn thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu mươi 

lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự 

họp chấp thuận. 

 

Điều 2. Phát biểu ý kiến tại Đại hội 

- Cổ đông khi tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát 

biểu và thực hiện theo sự dẫn dắt của chủ tọa. 

- Cổ đông tập trung phát biểu vào những nội dung trọng tâm phù hợp với nội dung chương 

trình được Đại hội thông qua trên tinh thần góp ý xây dựng. 

- Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung đại hội, hoặc 

chưa trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cổ đông ghi lại trên giấy và chuyển cho Ban 

thư ký. Các câu hỏi này sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty 

sau khi kết thúc Đại hội. 

 

Điều 3. Trách nhiệm của Ban Chủ tọa 

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình và quy chế đã được thông qua; 

- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số; 

- Giải quyết hoặc ủy quyền giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra 

Đại hội. 

 

Điều 4. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký 

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu và Đại hội đồng cổ 

đông thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về việc kiểm tra các điều kiện 

để tiến hành đại hội và tư cách của cổ đông dự họp, phát các tài liệu và phiếu biểu quyết 

cho cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự trước đại hội.  

- Ban Thư ký gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu và Đại hội thông qua, chịu trách nhiệm 

trước Chủ tọa và Đại hội về việc ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến 

đại hội; tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông; tiếp nhận 

đơn thư, các tài liệu có liên quan đến đại hội; soạn thảo Biên bản họp đại hội đồng cổ đông 

và Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội. 
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Điều 5. Trách nhiệm của cổ đông 

- Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền cho 01 (một) đại diện tham dự Đại hội, không mang theo 

người thân hoặc trẻ em đi cùng. 

- Cổ đông khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức của Đại 

hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức. 

- Không hút thuốc lá, tắt điện thoại di động và giữ trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.  

- Nghiêm túc tuân thủ Quy chế của Đại hội, trong trường hợp Công ty phát hiện cổ đông có 

hành vì sai phạm hoặc không đúng mực, Công ty được quyền xử lý theo quy định của 

pháp luật. 

 

Điều 6. Điều khoản thi hành  

- Quy chế này gồm 06 điều và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết 

thông qua. 

 

Kính trình đại hội thông qua. 

 

                                                                                       

Nơi nhận: 
- ĐHĐCĐ; HĐQT; 

- Ban Tổng Giám đốc; 

- Lưu: VT 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

 

YUNG CAM MENG 
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CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19  tháng 05 năm 2020 

 

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 
 

 Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết 

theo các nội dung của Đại hội đồng cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần Siêu Thanh được 

tiến hành theo thể lệ sau đây: 

I. HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT 

1. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông  

Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh bằng hình thức sử dụng 

Phiếu biểu quyết.  

2. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu treo của Công ty 

Cổ phần Siêu Thanh, được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong phiếu có các 

thông tin về Họ tên cổ đông, số cổ phần của Cổ đông tham dự Đại hội. 

3. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần 

biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Ban Chủ tọa sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 01 lần 

biểu quyết không tán thành và có ý kiến khác. 

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành 

hoặc không tán thành hoặc có ý kiến khác) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.  

4. Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG thực hiện theo 

hình thức tính điểm:  

- 01 (một) cổ phần khi tham gia biểu quyết được tính bằng 01 (một) điểm. 

- Tổng số Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm tổ chức Đại hội là: 257.209.020.000 VNĐ 

(Hai trăm năm mươi bảy tỷ hai trăm lẻ chín triệu và hai mươi ngàn đồng); tức 

25.720.902 (Hai mươi lăm triệu bảy trăm hai mươi ngàn chín  trăm lẻ hai) cổ phiếu 

phổ thông có quyền biểu quyết - tương ứng với 25.720.902 (Hai mươi lăm triệu bảy trăm 

hai mươi ngàn chín  trăm lẻ hai) điểm. 

- Số điểm của một Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tương ứng với số cổ phần đang sở hữu 

hoặc được ủy quyền đại diện khi dự họp và biểu quyết trực tiếp tại ĐẠI HỘI ĐỒNG 

CỔ ĐÔNG. 

II. NGUYÊN TẮC THÔNG QUA 

Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi thỏa những điều kiện sau đây: 

1. Được số cổ đông đại diện ít nhất 51% (năm mươi mốt phần trăm) tổng số phiếu biểu 

quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận. 

2. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào 

bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn; tổ chức lại, giải thể Tập đoàn; đầu tư hoặc bán 

tài sản; chuyển nhượng bất động sản; chuyển nhượng vốn tại các Công ty con có giá trị 

bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của 
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Tập đoàn phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số 

phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch 

                              (Đã ký) 
 
 

                                                                                                                 

YUNG CAM MENG 
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            PH  N SIÊU THANH                     H              A VIÊT NAM 
   c l  p – Tư  do –           c 

 
  

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19  tháng 05 năm 2020 
  

BÁO CÁO 
HỘI  ỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 

VÀ KẾ HOẠCH HOẠT  ỘNG NĂM 2020 

 
1. Tình hình thực hiện nghị quyết  ại hội đồng cổ đ ng thường niên  ăm 2019 

 

 Đã chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho toàn bộ hệ 

thống các công ty con và chi nhánh trong hệ thống. 

 Công ty đã thanh toán cổ tức cho các cổ đông năm 2019 là 10% bằng tiền mặt trên vốn 

điều lệ của chủ sở hữu. 

 Công ty đã tiến hành chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Tổng số 

tiền thù lao đã chi trong năm 2019 là: 852.000.000 đồng. 

 
2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị 

 

 Các cuộc họp của HĐQT và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được 

các thành viên trong HĐQT tham gia đầy đủ và đã nhất trí thống nhất các ý kiến mà 

HĐQT đưa ra. 

 Trong năm qua, Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát tình hình hoạt động của công ty 

và diễn biến trên thị trường, chủ động và hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành trong công 

tác điều hành.  

 
3. Thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty 

Năm 2019, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Chiến tranh thương mại 
Mỹ - Trung, thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế biến động khó lường đã gây ảnh hưởng 
không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, với những giải 
pháp phù hợp và sự quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ nền kinh tế Việt Nam đi ngược với 
chiều hướng chung có mức tăng trưởng cao, duy trì được sự ổn định, thuận lợi hơn cho sản 
xuất kinh doanh.  

 Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trưởng 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra.  

 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2019 chỉ tăng 2,79%, thấp nhất trong 3 năm qua.  

 Thị trường tài chính tương đối ổn định, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,6%-
7,5%/năm. 

 
Trong bối cảnh trên, HĐQT chúng tôi đã hết sức nỗ lực triển khai và thực thi các Nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh theo xu 
hướng phát triển ổn định bền vững trong mọi hoạt động kinh doanh, cụ thể: 
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   n định và tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động kinh doanh cốt lõi. 
 

 Theo dõi và giám sát các hoạt động kinh doanh của Ban điều hành Công ty một cách thiết 
thực, các quyết định xử lý theo đúng quyền hạn của HĐQT đã được đại hội đồng cổ đông 
thông qua. 

 

 Duy trì và phát triển hệ thống Quản trị và các công cụ kiểm soát rủi ro nhằm phát hiện các 
sai sót, chỉ đạo phương án xử lý phù hợp. 
 

Năm 2019, tình hình hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống gặp nhiều khó khăn, hiệu quả 
kinh doanh giảm mạnh so với cùng kỳ, cụ thể: Doanh thu thuần năm 2019 đạt 71% so với kế 
hoạch, giảm 14.6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, doanh số của ngành ô tô vẫn chiếm tỷ 
trọng lớn trong các năm trở lại đây, với tỷ trọng 81.2% doanh số toàn hệ thống, trong đó thương 
hiệu Honda chiếm 63.8%, Chevrolet/Vinfast chiếm 17.1% tổng doanh thu của toàn hệ thống. 
 
Lợi nhuận sau thuế đạt 40% kế hoạch, thấp hơn so với cùng kỳ 44%. Trong bối cảnh cạnh 
tranh khốc liệt giữa các thương hiệu ô tô và giữa các nhà phân phối trong cùng một hãng. Bên 
cạnh doanh số chiếm tỷ trọng cao, lợi nhuận sau thuế cũng chiếm tỷ trọng 19.8% trong tổng 
lợi nhuận của toàn tập đoàn, Tỷ lệ 80.2% còn lại đến từ ngành Thiết bị văn phòng và ngành Cơ 
điện lạnh. Trong đó, ngành Thiết bị văn phòng đóng góp 14.2 tỷ đồng trong kết cấu lợi nhuận 
của toàn hệ thống.  
 
Doanh thu thuần hợp nhất     Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kế hoạch hoạt động của H QT năm 2020 

Trong điều kiện hội nhập sâu với nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề 
của dịch Covid-19. Các ngành chế tạo chế biến, du lịch và vận tải rơi vào trạng thái "ngắt mạch" 
đột ngột trong những tháng đầu năm 2020. Việt Nam cũng đã “thấm đòn” tình trạng biến 
động khôn lường của nền tài chính toàn cầu hiện nay, với giá cổ phiếu tụt dốc, độ rủi ro tín 
nhiệm quốc gia tăng lên và dòng vốn đầu tư suy giảm. Cú sốc Covid-19 cũng tác động 
nghiêm trọng đến nỗ lực giảm nghèo của Việt Nam – nơi nhiều hộ gia đình hiện nay sinh sống 
phụ thuộc vào lương, kể cả ở các vùng nông thôn. Tình trạng suy giảm của các ngành du lịch, 
khách sạn và nhà hàng, sản xuất và chế biến có thể tạm thời làm tăng tỷ lệ nghèo trong nửa 
đầu năm 2020.  

Trước tình hình nêu trên, để duy trì tính ổn định bền vững cho toàn hệ thống và phát triển mở 
rộng các lĩnh vực sản phẩm khác với hệ thống dịch vụ chất lượng cao từ các nguồn lực sẵn có. 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Siêu thanh xây dựng kế hoạch năm 2020 với những mục 
tiêu và nhiệm vụ cụ thể như sau:  
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    Đơn vị tính: Tỷ đồng 

 

 Toàn hệ 

thống 

 Thiết bị 

văn phòng 
 Honda 

 Chevrolet/ 

Vinfast 

 Máy lạnh & 

Thang máy 

 Toàn hệ 

thống 

 Thiết bị 

văn phòng 
 Honda 

 Chevrolet/ 

Vinfast 

 Máy lạnh & 

Thang máy 

1 Doanh thu thuần 1,160.0     254.0        736.0        132.0          38.0              -28.3% 0.3% -29.1% -52.3% -22.3%

2 Lợi nhuận trước thuế 28.5         19.7         2.7           0.3             5.8                -3.7% 11.0% -51.9% -45.4% 1.5%

3 Lợi nhuận sau thuế 22.7         15.7         2.2           0.2             4.6                -8.6% 10.5% -51.0% -54.5% -19.5%

 Tăng trưởng so với 

thực hiện 2019 
 Kế hoạch 2020 

 Chỉ tiêu  STT 

 
  
                 Kết cấu Doanh thu hệ thống Kết cấu Lợi nhuận hệ thống 

 
 

* Theo dõi sát diễn biến tình hình, kịp thời cập nhật để có những định hướng, chính sách phù hợp 
phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nội lực của mỗi đơn vị trong hệ thống nhằm thực hiện tốt mục 
tiêu phát triển. 

* Kiên trì thực hiện các mục tiêu theo định hướng của Hội đồng quản trị, tuy nhiên có xem xét, điều 
chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể: tiếp tục ổn định hoạt động kinh doanh, đảm bảo mức 
cổ tức hợp lý, đảm bảo đời sống cho cán bộ CNV làm mục tiêu xuyên suốt. 

* Tăng cường giám sát, kiểm tra các Công ty con để phản ánh kịp thời hiệu quả hoạt động của các 
Công ty, xây dựng chế tài cần xử lý đối với các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm 
các quy định, quy chế quản lý. 

* Đảm bảo tài chính lành mạnh của cả hệ thống, chi trả kịp thời các nghĩa vụ thuế, tiền lương, cổ tức, 
bảo hiểm, các khoản công nợ, quan hệ tín dụng. 

* Tăng cường đánh giá chất lượng lao động trong toàn hệ thống; Kiên quyết định biên, giảm biên chế 
đối với những nhân lực không phù hợp để toàn hệ thống có được nguồn nhân lực có chất lượng ngày 
càng được cải thiện. 

* Tăng cường hiệu quả hoạt động của người đại diện phần vốn tại các công ty con, công ty liên kết; 
và các mặt hoạt động của các đơn vị thành viên. 

* Các đơn vị trong toàn hệ thống chủ động xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, thực hiện tiết 
giảm chi phí quản lý trong điều hành hoạt động kinh doanh năm 2020. 
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Bên cạnh đó HĐQT phải thực hiện các nhiệm vụ khác: 

 

 Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đề xuất trình Đại hội các 

vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

 Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện 

các nội dung trong Đại hội đồng cổ đông 2020. 

 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2019 và phương 

hướng hoạt động năm 2020. 

 

Kính chúc Quý vị đại biểu, toàn thể cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. 

Chúc đại hội thành công tốt đẹp. 

 
  

 
Nơi nh  n: 
- Toa n thê   cô  đông; 
- HĐQT; 
- Ban Tô  ng gia  m đô  c; 
- Lưu VT. 

  
TM. HỘI  ỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
    (Đã ký) 

 
 
 
 

YUNG CAM MENG 
 
 



 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   c l  p – Tư  do –           c 
 

                        y 19     ng 05  ăm 2020 

 

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM  ỐC 

TÌNH HÌNH HOẠT  ỘNG KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH 2020 

1.  á   giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
 
Năm 2019 hoạt động kinh doanh của Công ty không đạt được kế họach như dự kiến về các chỉ 
tiêu doanh thu và lợi nhuận do HĐQT đã đề ra. Đồng thời, so với cùng kỳ năm trước các chỉ 
tiêu này cũng giảm cả về doanh thu là 14.6% và về lợi nhuận là 44% do ảnh hưởng của kinh tế 
vĩ mô và sự cạnh tranh khốc liệt giữa các hãng trên thị trường làm cho lợi nhuận trong kinh 
doanh giảm mạnh so với cùng kỳ. 
 

BẢNG KẾT QUẢ HOẠT  ỘNG KINH DOANH 

 
Đơn vị tính: tỷ đồng 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
Doanh thu thuần hợp nhất     Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 

 

 

 

 

      ướ    ế    ả         ố       ữ             ề   ệ    ả   ạ   ộ       ậ                    ề  

 ữ              ố                                ự        ế                   ự    ệ   ộ   ố  ị   

 ướ      ế   ượ   ượ   ộ   ồ     ả    ị                             ạ   ượ   ế    ả   ư      

  ố    ư   ê .   ề       ượ        ệ   ụ        : 

 

 So với cùng kỳ năm 2018, Doanh thu thuần giảm 276 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 

14.6%, về lợi nhuận sau thuế giảm 19.4 tỷ đồng với tỷ lệ là 44%. 

  Cụ thể tổng doanh thu trong lĩnh vực kinh doanh ô tô giảm 292 tỷ đồng tương ứng giảm 18.1 % 

so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu trong lĩnh vực kinh doanh Thiết bị văn phòng giảm 21 tỷ 

đồng với tỷ lệ 7.8% so với năm 2018.    

      ề        ũ        ủ  ộ              ặ    ẽ         ệ    ả   ý   ạ   ộ        d      ủ       

 ộ   ậ                ệ    ả  ố               ạ   ộ        d      ủ   ì             :  ắ    ả      

      í         ệ    ả   ắ    ả        ự                ạ    ế        ả   ụ    ả         ư   e  

 ạ    ệ    ả              ườ                          ó   ệ       xử  ý  ụ           ố  ư   ó  

 ợ     ậ . 

Tì    ì        d      ủ                    2019  ặ  dù        ạ        ỉ   ê   ế   ạ    ủ     T 

 ề         ả       õ  ự   ó                 d      ề  ĩ    ự     ế   ị       ò       ả     . T   

nhiên,       ề                                  ữ  ũ    ự     ự          ệ    ả   ý   ạ   ộng 

     d           ị    ờ      ứ                d             ờ   ỳ       ế   ị   ườ    ạ           ư 

  ện nay.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH – FIANANCIAL SITUATION 
Kết cấu tài sản - Assets 

 
Siêu T                     ố   ì    ì        ả        ồ   ố   d     ì          ỷ  ệ T    ả    ắ   ạ  

          ơ  T    ả  d    ạ    ụ               2019 T    ả    ắ   ạ     ế  76.8%  T    ả  d    ạ  

   ếm 23.2%           ả .  ệ  ố              ắ   ạn 2.83   ệ  ố thanh toán nhanh 1.6          ệ  

 ượ        ự        í    ạ    ẽ  ủ                      ì        d     

 

S   ớ      2018            ả       5.1%, 

       ó  T    ả    ắ   ạ       6%    T    ả  

d    ạ    ảm 2%   ụ       ư    :   

 Hàng tồn kho tăng 32.2 tỷ tương 

đương tăng 25% so với cùng kỳ. 

 Tiền và tương đương tiền giảm 5.8 tỷ 

tương đương tăng 7% so với cùng kỳ 

 Tài sản dài hạn tăng 1.8 tỷ tương 

đương tăng 2% so với cùng kỳ. 

 

 

 

 

 

Kết  cấu nguồn vốn – Capital Structure 

 ố    ủ  ở  ữ     ếm 72.5%               ồ  

 ố       d       ỷ  ệ      ủ      2018 là 74%; 

 ợ   ả    ả    ế  27.5%,  ỷ  ệ      ủ      2018 

là 26%.  ơ      ố    ủ  ở  ữ    ệ       ủ       

       ộ   ỷ  ệ                    ì    ì     ạ  

 ộ        d    .  ặ    ệ      ỷ  ố       ệ       

  ạ   ề      ộ        ư.  



 

 

 

 

 

 

Dòng tiền các hoạt động                                                    

Dò     ề       ạ   ộ        d      ủa Công ty 

    2019           ê        ậ       ụ       ối 

    2019       0.4  ỷ  ồ    tuy nhiên      dò   

  ề    ố   ỳ 89.3  ỷ  ồ     ươ    ươ        7% 

    ớ   ù    ỳ 2018.   ề        ứ    ỏ  ứ    ỏe 

      í    ủ                   ị       ả   ả  

cho hoạ   ộ        d      ủ         . 

 
                        

 

Hiệu quả hoạt động  

      ỉ  ố  ề   ệ    ả   ạ   ộ    ề    ả     

 ớ   ù    ỳ 2018    ứ    ỏ   ệ    ả      d     

  ả   ú          ộ    ớ   ế    ệ    ả   ạ  

 ộ     ụ       ệ    ả   ả   ý       ồ        ả  

2.7  ơ   ị         ả    ả        ả  5  ơ   ị  

  ả   ý      ả    ả  0.6  ơ   ị     ớ   ù    ỳ. 

 

 

 

 

Hiệu quả quản lý 

T ả          2019  ớ     ề    ế   ộ      ả   

 ưở        ớn tớ    ạ   ộ        d      ủa Công ty. 

  ề   ó            ROE           2019   ả  

 ạ       ới 2018.  

 

 

 

 

 
Năng lực tài chính 

     ệ  ố  ề       ự        í       2019     ó  ự   ả  

  ẹ     ớ   ù    ỳ 2018   ụ      ệ  ố              ắ  

 ạn là 2.83   ệ  ố thanh toán nhanh là 1.56      ượ       

4% và 2.5%     ớ   ù    ỳ  

 

 

 

 

2. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

 

Việc duy trì     ịnh doanh thu, lợi nhuận và thu nhập củ    ườ       ộng là mục tiêu chính của toàn 

hệ thố  .     2019, ST8           ạ   ược kế hoạch về các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận nguyên 

nhân chủ yếu vì sự  ột biến của thị   ường ô tô và việc mua sắm tập trung củ       ước, tình hình 

kinh tế biế   ộ     ó  ường do vậ     giảm thi u việc này    T        T          e  dõ        ạt 

 ộ        d      ũ     ư          ng cải tiến hệ thống quản lý, phù hợp với t ng thời kỳ phát tri n 

của Công ty, th  hiện: 



 

 

 

 

-   i ng  nh n vi n kinh doanh được li n tục tham dự c c kh a đào tạo như:    năng b n hàng, 

ti u chu n k  thuật sản ph m,   

- Hoạt đ ng dịch vụ: luôn quan tâm chất lượng dịch vụ và hỗ trợ chăm s c kh ch hàng, du  tr , 

hoàn thiện và nâng cao dịch vụ chăm s c kh ch hàng. 

- Chu n h a lại c c qu  tr nh hoạt đ ng ch nh và c c qui tr nh hỗ trợ để n ng cao chất lượng phục 

vụ kh ch hàng n i tại. Du  tr  hiệu quả hệ th ng quản trị chất lượng.  

- Quản trị và kiểm soát hiệu quả các khoản chi phí, các khoản phải thu, phải trả tạo nên quản trị t t 

dòng tiền trong hoạt đ ng kinh doanh.  

 
3. Kế hoạch phát triển trong tương lai 
 

    2019   u hết các nền kinh tế lớn trên thế giớ   ề   ối mặ        ơ  ủ                   ều này 

khiến cho tri n vọ       2020        ê    t      ặc biệt trong bối cảnh dị     ê   ường hô h p c p 

Covid-19           ộng trên toàn c          ó  ó   ệt Nam.    h  trợ doanh nghiệ               ạn 

  ó      của dịch bệnh COVID-19, n  lực cùng doanh nghiệ   ượt qua thời kỳ này, Chính phủ       

Chỉ thị 11     ê       õ       ươ         h  trợ doanh nghiệp t  giảm lãi su t, h  trợ miễn, giảm, 

giãn, hoãn nộp các loại thuế, khoanh nợ   ơ   u lại nhóm nợ.      ều là những giả            ơ    h  

trợ doanh nghiệp ở thờ     m hiện tại. Bên cạ    ó    í     ủ  ũ    ê    ực hiện các yêu c u cải 

cách th  chế, cải thiệ        ườ        ư      d       ải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí cho 

các dịch vụ. Cùng với h  trợ      d         ảm bảo an sinh xã hộ    ê    ươ           ết liệt, minh 

bạch, kịp thời. 

 

D   ậ         ẩ   ị  ơ  ở  ố    ó       ó            ế  dị    ệ            ị       ạ    ế      ủ     

phát sinh, ST8  ẽ   ế   ụ            ố       ệ    ả      d     dị    ụ  ậ            ươ     ệ       

  ạ   ộ            ị         ạ   ộ        d             ờ                     ươ      . 

   i với Công t  CP Thiết Bị Văn Phòng Si u Thanh: Tiếp tục thực hiện c c chính sách và 

chương tr nh đ p ứng nhu cầu chăm s c và phục vụ c c kh ch hàng r ng khắp tr n toàn qu c 

mọi lúc mọi nơi. 

   i với kh i kinh doanh Ô tô: Tăng cường mở r ng đầu xe dịch vụ, nhà xưởng và năng lực 

dịch vụ, nâng cao chỉ s  hài lòng khách hàng, nhằm tạo doanh thu và lợi nhuận ổn định.  

   i với Công ty CP Nam Thanh Sài Gòn: Với phương ch m ph t triển “ Hướng đến giải pháp 

chất lượng toàn diện” cam kết mang lại những sản ph m và dịch vụ hiệu quả, tiết kiệm nhất 

cho kh ch hàng, đồng thời phấn đấu trở thành m t Công ty vững mạnh, có uy tín trên thị 

trường trong những năm tới. 

KẾ HOẠCH HOẠT  ỘNG KINH DOANH NĂM 2020 TOÀN HỆ THỐNG 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 
 

 Toàn hệ 

thống 

 Thiết bị 

văn phòng 
 Honda 

 Chevrolet/ 

Vinfast 

 Máy lạnh & 

Thang máy 

 Toàn hệ 

thống 

 Thiết bị 

văn phòng 
 Honda 

 Chevrolet/ 

Vinfast 

 Máy lạnh & 

Thang máy 

1 D              1,160.0     254.0        736.0        132.0          38.0              -28.3% 0.3% -29.1% -52.3% -22.3%

2 Lợ     ậ    ướ     ế 28.5         19.7         2.7           0.3             5.8                -3.7% 11.0% -51.9% -45.4% 1.5%

3 Lợ     ậ         ế 22.7         15.7         2.2           0.2             4.6                -8.6% 10.5% -51.0% -54.5% -19.5%

 Tăng trưởng so với 

thực hiện 2019 
 Kế hoạch 2020 

 Chỉ tiêu  STT 

 



 

 

 

 

    ạ   ượ   ụ    ê   ế   ạ        d         2020  ớ    ữ     ỉ   ê   ỳ  ọ     ê    ê   ạ   ả   

 ưở         í         ĩ     ủ   ề        ế     T          ề         ả                   ệ      

  ê    í        ủ        ệ   ố  : 

 Tiến hành củng c  hệ th ng c c Chi nh nh tại c c tỉnh thành tr n toàn qu c để đ p ứng 

cao nhất   u cầu dịch vụ của kh ch hàng. 

  Tổ chức lại hệ th ng kinh doanh & dịch vụ theo hướng tinh gọn, linh hoạt và hiệu quả. 

  Ph n t ch và đ nh gi  hiệu hoạt đ ng của t ng sản ph m, t ng b  phận, t ng Chi nh nh 

kinh doanh để c  những giải ph p kinh doanh kịp thời. 

 Tập trung công t c dịch vụ chăm s c kh ch hàng: tỷ lệ kh ch hàng hài lòng, sự gắn b  của 

kh ch hàng, tỷ lệ dịch vụ bị than phiền, tỷ lệ đ p ứng đơn hàng  

 Hoàn thiện ch nh s ch tài ch nh kế to n, qui tr nh và công cụ kiểm so t rủi ro cho toàn hệ th ng. 

  iểm so t và t i đa h a hiệu quả s  dụng v n lưu đ ng: công nợ phải thu, công nợ phải 

trả, hàng tồn kho  

   iểm so t và c n đ i cơ cấu v n để t i đa h a dòng tiền. 

   i n tục dự b o c c biến đ ng về t nh h nh kinh tế vĩ mô, tài ch nh tiền tệ để c  c c giải 

ph p kịp thời về tài ch nh. 

  Tinh gọn b  m   nh n sự, tăng cường công t c huấn lu ện, đào tạo đ i ng  nh n sự. 

 Tha  đổi tư du , th i đ  hành vi ứng x  khi giải qu ết công việc. 

 Cải c ch thủ tục hành ch nh đơn giản và nhanh hơn. 

 X   dựng văn ho  doanh nghiệp vững chắc. 

4. Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với ý kiến kiểm toán 
 

o Báo cáo tài chính 2019 của toàn hệ thống Công ty đã được ki m to  n theo quy định 

của pháp luật về kế toán được đính kèm với bản Báo cáo thường niên 2019. Toàn 

văn báo cáo tài chính đã được ki m toán được đăng tải trên website của Công ty tại 

địa chỉ www.st8.vn, Quý vị có th  vào website này tham khảo các thông tin chi tiết 

có liên quan. 

o Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được chọn làm công ty ki m toán độc lập 

ki m toán Báo cáo tải chính năm 2019 cho toàn hệ thống của Siêu Thanh.  

 
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã ki m toán Báo cáo tài chính cho toàn hệ 
thống Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 và đã nêu ý kiến r ng:  

 
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 của toàn hệ thống Công ty Cổ Phần Siêu 
Thanh tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, 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, 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. 

http://www.st8.vn/


 

 

 

 

Trong năm 2020, B n điều hành sẽ tiếp tục kiện toàn và cơ c u lại bộ máy t  chức của 
Công ty mẹ và các Công ty Con theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu nh m tăng năng su t 
lao động, nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

Trên đây là báo cáo của Ban T ng giám đốc trình cho Đại Hội Đồng C  Đông thường niên 
năm 2020. 

 
Xin chân thành cám ơn và trân trọng kính chào, 

  Kính chúc Quý vị đại bi u, toàn th  c  đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. 

  Chúc đại hội thành công tốt đẹp. 

 

Nơi nh  n: 

-            c   đ ng; 

-  ĐQ ; B    GĐ 

- Lưu VT 

  

T         M    C 

( ã ký) 

 

 

PHẠM VĨNH PHÚ 

   

 
 
 
 



  N  T     P  N S  U T  N          N                 N     V  T N M 

           – T     –           

 

  

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19  tháng 05 năm 2020 

  

BÁO  ÁO KẾT QUẢ K ỂM TOÁN     LẬP NĂM 2019 

1.  ơ sở     bá   á  tài chính: 

 Báo cáo tài chính của toàn hệ thống Công ty Cổ phần Siêu Thanh được lập và trình bày 

trung thực và hợp lý theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam 

và các quy định pháp lý có liên quan. 

 Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích 

hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính hợp nhất của toàn hệ thống Công ty, 

với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế 

toán tuân thủ với Chế độ kế toán đã được áp dụng. 

 Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của toàn hệ thống 

Công ty và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các 

hành vi gian lận và những vi phạm khác. 

  

2. Kết quả kiểm t á  bá   á  tài   í   
  

 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được chọn làm Công ty kiểm toán độc lập 

kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho toàn hệ thống Công ty Cổ Phần Siêu Thanh. 

  

 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho 

toàn hệ thống Công ty Cổ Phần Siêu Thanh và đã nêu ý kiến rằng:  

 

“ 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 của toàn hệ thống Công ty Cổ Phần 

Siêu Thanh tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, 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”. 

 

 
 

N i nhận: 

- Toàn thể cổ đông  

- HĐQT  

- Ban Tổng giám đốc  

- Lưu VT. 

   N  T     P  N S  U T  N  

KẾ TOÁN TR  N  
                                       (Đã ký) 

 

 

 

  N  T Ị  ỒN  VÂN 
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CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH 

BAN KIỂM SOÁT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  c     – T  d  – H       c 

 

  

 p           n   n     19  t  n   05  năm 2020 

 

 

BÁO CÁO HOẠT  ỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019  

VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020 

 

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp: 

Căn cứ Báo cáo tài chính; 

Căn cứ c ức năn   n  ệ     c     n              c       n            ệ C n     C     n         n ; 

Ban Ki m Soát n           n          c          n  c   B n              n  nă     9    n  

    H     n  C    n      c c n     n  c      n      : 

I. Ho t đ ng của Ban Kiểm Soát và kết quả kiểm tra giám sát  ăm 2019: 

1. Ho t đ ng của Ban Kiểm Soát: 

Ban ki m soát tiếp t c duy trì tốt việc phối h p giám sát ho     ng sản xu     n     n  cũn  n   

từn     c nâng cao, cải tiến    ơn        n i dung làm việc nhằm hoàn thiện tố   ơn c n    c 

ki m soát. C  th     n  nă     9    n            ã   ực hiện các công việc sau: 

•   am   a đầ  đủ các buổi họp của  ĐQ  cũn  n ư t am   a đón   óp ý k ến về những vấn 

đề cần lưu ý tron   oạt động SXKD của Công ty. 

• Đ n  ý v   đề  uất của  ĐQ  về v  c c ọn   n  t        rnst    oun     t  am l  đơn vị 

kiểm toán cho toàn bộ h  thống các công ty con và chi nhánh trong h  thống. 

• Xem  ét c c b o c o t   c  n    n  quý  năm nhằm đ n      kịp thời tính chính xác và hợp lý 

của các số li u tài chính. 

• G  m s t  đ n      t ường xuyên hoạt động của Ban  GĐ v   ộ  Đ ng Quản Trị trong vi c 

thực hi n Nghị Quyết Đại Hộ  Đ ng Cổ Đ n  v  c c    ị Quyết của Hộ  Đ ng Quản Trị. 

• Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị Quyết, Quyết Định của Hộ  Đ ng 

Quản Trị v  Ban  GĐ t eo đún  qu  định của pháp luật và quy chế của công ty. 

• Thực hi n c c c n  t c k  c t eo đún  c ức năn   n   m vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát. 

2.  ết   ả    m   t    t đ ng của H   đồng Quản trị: 

• H Q   ã   ễn nhiệm chức danh Ch  t ch h     ng quản tr  kiêm T n        ốc    ng thời 

 ã    nhiệm T n        ốc m i. 

• Các Quyế    nh, Ngh  Quyết c   H Q         c ban hành k p thời bả   ảm việc thực hiện 

tốt công tác quản tr     ng thờ      ứng yêu c      u hành c     n  G . 

•  ã   n     ng chỉ       n     n    e   ún  N    Quyế    i H     ng C    n . 

• H Q   ã          c ặt chẽ, chỉ   o k p thờ    n  G     n     u hành ho     ng kinh 

doanh, giám sát việc thực thi Ngh  Quyết H     ng c    n   ã    c thông qua. 
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3.  ết   ả    m   t  o t đ ng của Ban Tổ   G  m  ốc: 

Ban T n        ốc  ã     n khai thực hiện Ngh  Quyết c     i h     ng c    n   à H     ng 

quản tr    e   ún  c ức năn   à     n h n.   ng thời thực hiện các kế ho ch ho     ng kinh 

doanh m t các thận trọng, kỹ   ỡn  n  n  cũn   ảm bảo tính linh ho      tận d n  c c cơ   i 

c a th     ờng. 

II. Thẩm đị   b   c   tà  c í    ăm 2019 

Căn cứ theo số liệ      c    à  c  n  nă     9  ã    c ki m toán bởi Công ty TNHH Ernst & 

Young Việt Nam, chúng tôi nhận th y số liệ      c    ã   ản ánh trung thực và h p lý tình 

hình tài chính, kết quả ho     ng kinh doanh c a Công ty, phù h p v i các chuẩn mực và chế    

Kế toán Việt Nam. 

Ho     ng kinh doanh c a toàn hệ thốn     n  nă     9    n         c kỳ vọng so v i chỉ 

tiêu kế ho c     H Q       cả v  doanh thu và l i nhuận. 

• Doanh thu thuần năm t   c  n  2019 l  1 617 6 tỷ đ n   đạt 85,4% so v   năm 2018 v  đạt 

71,48%  so kế hoạch. 

• Lợi nhuận sau thuế của năm t   c  n  2019 l  24 8 tỷ đ ng đạt 56% so v i cùng kỳ năm 2018  

   n  nă        ẽ còn nhi     ó   ăn  ơn      ch bệnh, thời tiết nắng nóng, và những yếu 

kém n i t i c a n n kinh tế cũn  n   c c   c   ng tiêu cực khác từ bên ngoài. 

Đ  :  ỷ đ ng 

 ết   ả    h doanh 2019 

CHỈ TIÊU 
 Năm 

2018  

Năm 2019 
C       c  t  c 

     2019 201  
 ế 

   c  

 T  c 

      

C       c  t  c 

      ế    c  

G   t ị 
T     

(%) 
G   t ị 

T     

(%) 

   n          n 1.893,1  2.263,0   1.617,6  (645,4) -28,52% (275,5) -14,6% 

G    ốn  àn    n 1.650,5      1.414,2      (236,3) -14,3% 

 ã         247,9         203,5        (44,4) -17,9% 

   n             n   à  c  n         6,1            4,7          (1,4) -23,0% 

C        à  c  n        1,2             2,8            1,6  133,3%  

C         n  àn    130,6         118,8        (11,8) -9,0% 

C         ản         74,1           67,8          (6,3) -8,5% 

    n  ận     c    ế      56,0  77,5        29,6   (25,2)  -32,52%   (26,4) -47,1% 

    n  ận        ế      44,3  62,0        24,8   (21,3)  -34,35%   (19,5) -44,0% 

 ã  cơ  ản    n c     ế    N  C   1.242,0         799,0      (443,0) -35,7% 

         N      n  ốn c    ở  ữ  

(ROE) 
13,15%   7,33%         

         N      n  à   ản       9,60%   5,36%         
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 ả   c   đố   ế t    t   t    đ ểm 31 12 2019 

 

CHỈ TIÊU Năm 201  Năm 2019  C       c   T         

  n   à   ản 451,7 474,6        22,9  5% 

 à   ản n ắn   n 342,9 364        21,1  6% 

C c    ản   ả      n ắn   n 105,2 89,9       (15,3) -15% 

Hàn    n     130,9 163,1         32,2  25% 

 à   ản n ắn   n    c 2,5 5,0           2,5  100% 

 à   ản  à    n 108,8 110,6           1,8  2% 

  ả       à    n 1,8 1,7         (0,1) -6% 

N    ả    ả 118,2 129,8         11,6  10% 

N  n ắn   n 116,2 128,7         12,5  11% 

N   à    n 2 1,1         (0,9) -45% 

 ốn c    ở  ữ  333,5 344,7         11,2  3% 

     c  c   c    n         ố 50,7 65,8         15,1  30% 

 

 

    c   ể  t    t  

 

CHỈ TIÊU Năm 201  Năm 2019  C       ch  T         

  n     n H            16,4            (0,4)        (16,8) -102% 

  n     n H                    9,5              0,8           (8,7) -92% 

  n     n H   à  c  n        (56,3)             5,4           61,7  -110% 

   n  à   ơn    ơn     n c ố   ỳ         83,7             89,5             5,8  7% 

 

III.          và   ến nghị 

• Các chế    và quy n l   c   n  ờ        ng c   C n        c thực hiện  ún    ậ        ng, việc 

chi trả   ơn   àn     n  c     ả  ún    n. 

• Công ty thực hiện chi trả c  tức cho c    n           e   ún  N    quyết c     i h     ng c  

  n  nă     9. 

• H Q   à   n   n        ốc Công ty k p thờ         c c c  n    c   ảm bảo tính c nh tranh. 

V i tình hình kinh tế    n  nă     9.   n    m Soát có các kiến ngh  sau v   H Q   à   n  G : 

 Duy trì sự  n   nh các nhóm ngành kinh doanh hiện có, có những chiến    c kinh doanh 

thận trọng. 

 Tiếp t c thực hiện  à  ẩy m nh công tác ki m soát, quản tr   à  c  n .   ng thời thực hiện 

tốt quản lý dòng ti n   ảm bảo dòng ti n     ứng cho ho     ng kinh doanh trong hệ thống. 

   n        ệu quả c c C n       àn     n    có c  ơn     n     u chỉnh vốn góp, thoái vốn 

t i các Công ty. 
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IV. Kế ho ch ho t đ ng của   S  ăm 2020 

Căn cứ vào tình hình ho     ng c       nă     9  à  ế ho ch ho     ng sản xu t kinh doanh 

c   C n     nă               ra kế ho ch ho     n  nă       n      : 

• Ki m tra giám sát quy trình ki m soát n i b             ón   ó      ến       n c   H Q   

 G     u hành hoàn thiện, sử    i b  sung k p thời phù h p ho     ng c a Công ty. 

• Giám sát việc ch    àn     u lệ Công ty, pháp luậ  n à n  c. Ki m tra, giám sát việc thực hiện 

các Ngh  quyết, Quyế    nh c   H Q   à   n   n  G     ốc; các Ngh  quyế    i H     ng 

C    n     ờn  n    nă      . 

• Tiếp t c duy trì tốt các ho     ng ki m soát the   ún        nh c a pháp luậ      u lệ c a Công ty. 

•  ăn  c ờng công tác ki m tra, ki m soát t   c c  ơn    thành viên nhằm nâng cao hiệu quả ho t 

  ng và giảm thi u r i ro. 

 

          

-  o n t ể cổ đ n ; 

-  ĐQ ; Ban  GĐ; 

- Lưu:    

 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

               (Đã ký) 

 

 

                      CÁI KIM THOA 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

  p           n   n       t  n   5 năm 2 2  

 

TỜ TRÌNH 

Về việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2019 

và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2020 

 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Siêu Thanh 

-  ăn cứ Đ ều lệ tổ c ức v   oạt độn   ôn  t   ổ p ần S êu   an ; 

-  ăn cứ kết quả  oạt độn  sản xuất k n  doan  năm 2  9  kế  oạc  sản xuất k n  doan  

năm 2 2  của  ôn  t   

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh báo cáo ĐHĐCĐ việc chi trả thù lao đối với 

HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020, như sau: 

1. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2019 là 

852.000.000 VNĐ, trong đó:  

 Chức vụ Thù lao (VNĐ) Tổng cộng (VNĐ) 

Hội đồng quản trị 

Chủ tịch HĐQT 216.000.000 

708.000000 Phó Chủ tịch HĐQT 180.000.000 

Các thành viên HĐQT 312.000.000 

Ban Kiểm soát 
Trưởng BKS 72.000.000 

144.000.000 
Các thành viên BKS 72.000.000 

Tổng cộng 852.000.000 

 

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020:  ức đề xuất n ư năm 2  9 

a.   ù lao  ộ  đ n  quản trị: 

- Chủ tịch HĐQT:  18.000.000 VNĐ/tháng  

- Phó Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 VNĐ/tháng 

- Thành viên HĐQT: 13.000.000 VNĐ/tháng/người 

b. Thù lao Ban K ểm so t: 

- Trưởng BKS:    6.000.000 VNĐ/tháng 

- Thành viên BKS:   3.000.000 VNĐ/tháng/người 

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc quyết toán số thù lao thực tế đã chi cho các Thành viên 

HĐQT và các Thành viên BKS trong năm tài chính 2019 và thông qua mức thù lao đối với 

HĐQT và BKS năm tài chính 2020 như trên. 

Trân trọng. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
 

 

YUNG CAM MENG 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Tp Hồ Chí Minh, ngày  19 tháng 05 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  

và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh thông qua 

ngày 18/04/2019; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh tháng 09 năm 2018; 

- Căn cứ trách nhiệm và nghĩa vụ của HĐQT Công ty Cổ phần Siêu Thanh. 

 

Theo khoản 2 điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của chính phủ, quy định 

Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của cùng một Công ty 

đại chúng kể từ ngày 01/08/2020. Hội đồng quản trị đã thống nhất miễn nhiệm chức danh 

Tổng Giám đốc đối với Ông Yung Cang Meng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và bổ 

nhiệm Ông Phạm Vĩnh Phú  làm Tổng Giám đốc điều hành của Công ty CP Siêu Thanh từ 

ngày 28/08/2019. 

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông. 

  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

YUNG CAM MENG 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

  p         M n   n    19 t  n  05 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 
Về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền 

 của Đại Hội đồng cổ đông 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Siêu Thanh 

 

-  ăn cứ N  ị địn  58/2012/NĐ- P của    n  P ủ n    20/07/2012 qu  địn  c   t ết v  

 ướn  dẫn t     n  một số đ ều của Luật   ứn  k o n v  Luật sửa đổ   bổ sun  một số 

đ ều của Luật   ứn  k o n; 

-  ăn cứ   ôn  tư số 73/2013/  -B   của Bộ     c  n  n    29/05/2013  ướn  dẫn c   

t ết một số đ ều về n êm  ết c ứn  k o n tạ  N  ị địn  58/2012/NĐ-CP; 

-  ăn cứ Đ ểm d  K oản 2  Đ ều 135 Luật Doan  n   ệp 68/2014/Q 13; 

-  ăn cứ Đ ều lệ  ổ c ức v   oạt độn  của  ôn  t   ổ p ần S êu   an . 

Để đảm bảo sự linh hoạt trong hoạt động quản trị và điều hành, đồng thời để đáp ứng yêu cầu 

và giải quyết những vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm tiết kiệm 

chi phí và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh 

kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 trong toàn hệ 

thống gồm Công ty Mẹ và Các Công ty Con dựa trên các tiêu thức như sau: 

 L  côn  t   oạt độn   ợp p  p tạ  V ệt Nam v  được Ủ  ban   ứn  k o n N   nước 

c ấp t uận k ểm to n c o c c côn  t  n êm  ết; 

  ó k n  n   ệm k ểm to n đố  vớ  c c côn  t  đạ  c ún  V ệt Nam; 

  ó u  t n về c ất lượn  k ểm to n; 

 Độ  n ũ k ểm to n v ên có trìn  độ cao v  n  ều k n  n   ệm; 

 Đ p ứn   êu cầu của  ôn  t   ổ p ần S êu   an  về p ạm v  v  t ến độ k ểm to n; 

  ó mức p   k ểm to n  ợp lý  p ù  ợp vớ  c ất lượn  k ểm to n v  p ạm v  k ểm to n  

2. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài 

lên 100% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Siêu Thanh, nhằm đạt được tối đa hóa các lợi ích từ 

việc thu hút thêm nguồn vốn nước ngoài, giúp cổ phiếu ST8 giao dịch tốt hơn trên thị trường 



chứng khoán và đa dạng hóa cơ cấu cổ đông, phục vụ cho sự phát triển hoạt động kinh doanh 

của Công ty. 

3. Quyết định điều chỉnh kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 của toàn hệ thống Công ty 

phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh thực tế. 

4. Quyết định thực hiện các hợp đồng, các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản 

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Cụ thể là: 

 Qu ết địn  đầu tư   óp vốn  rút vốn  c u ển n ượn  vốn  c c  ợp đ n  mua  b n  va   

cho vay, bảo lãn   c u ển n ượn  bất độn  sản  mua b n c c t   sản v  loạ   ợp đ n  

khác tạ   ôn  t  Mẹ v  các Công ty con n ằm  ỗ trợ v  đ p ứn  kịp t ờ  tron   oạt độn  

k n  doan  to n  ệ t ốn . 

 C c k oản va  v  bảo lãn  c o c c  ôn  t  con     n  v ên  ĐQ      n  v ên BKS  

 ổn     m đốc  G  m đốc  Các c n bộ quản lý k  c  n ữn  n ườ  có l ên quan đến t  n  

v ên trên v  c c c n bộ n ân v ên tron  to n  ệ t ốn  để  ỗ trợ v  k u ến k  c  c o  oạt 

độn  k n  doan  v  quản trị nộ  bộ doan  n   ệp. 

5. Chấm dứt hoạt động các công ty con, chi nhánh kinh doanh không hiệu quả, ngành nghề 

kinh doanh chưa phù hợp với tình hình thị trường hiện tại và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của 

hệ thống, thu hẹp hoặc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thành lập các công ty con, 

chi nhánh theo ngành nghề mở rộng phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế. 

 

Kính mong Đại Hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt thông qua các nội dung trên. 

Trân trọng. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

 

YUNG CAM MENG 
 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

  p           n   n     19  t  n  05 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 
Về việc báo cáo mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019  

và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Siêu Thanh 

 

-  ăn cứ Luật doan  n   ệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

-  ăn cứ Đ ều lệ  ổ c ức v   oạt độn  của  ôn  t   ổ p ần S êu   an ; 

-  ăn cứ qu ền v  tr c  n  ệm của Đạ   ộ  đ n  cổ đôn  về v ệc qu ết địn  mức cổ tức 

được t an  to n   n  năm; 

-  ăn cứ tìn   ìn   oạt độn  k n  doan  của  ôn  t   ổ p ần S êu   an   

 

1.  Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh báo cáo ĐHĐCĐ việc chi trả cổ tức bằng 

tiền mặt năm 2019 như sau: 

 Thời gian chi trả:  28/05/2019 

 Tỷ lệ chi trả:  10% 

 Số tiền thực hiện chi trả:  25.720.902.000 đồng 

2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông 

qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 tối thiểu 5% trên vốn điều lệ từ nguồn lợi 

nhuận sau thuế chưa phân phối ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; và ủy quyền cho HĐQT 

ký kết, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật. 

Trân trọng. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

 

YUNG CAM MENG 
 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Giải trình về việc chưa phát hành cổ phiếu chào bán  

cho cổ đông hiệu hữu trong năm 2019  

 
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010; 

- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

chứng khoán; 

- Căn cứ Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Siêu Thanh.  

 

Được sự phê duyệt của ĐHĐCĐ trong năm 2019 thông qua phương án phát hành cổ 

phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn để thực hiện việc mở rộng hoạt động kinh 

doanh trong năm, tuy nhiên HĐQT công ty xét thấy các điều kiện cần và đủ để việc mở rộng 

hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả và mang lại lợi ích tối ưu cho cổ đông trong năm qua 

là chưa thích hợp nên đã trì hoãn việc thực hiện chào bán.  

HĐQT trình ĐHĐCĐ tờ trình này để giải thích lý do cho việc trì hoãn phát hành cổ 

phiếu chào bán cho cổ đông hiệu hữu trong năm 2019.   

 

Trân trọng. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

YUNG CAM MENG 
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CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH 

 

Số: ………/NQ-ĐHĐCĐ/ST8 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2020 

 

 

 

DỰ THẢO 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH 

__________________________________________ 

Về việc thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Siêu Thanh; 

- Căn cứ Bên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh. 

 

QUYẾT NGHỊ 
 

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động 

năm 2020. 

Điều 2.  

Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và 

Kế hoạch kinh doanh năm 2020: 

 Kết quả kinh doanh năm 2019: 

 Doanh thu thuần:             1.617,6 tỷ đồng 

 Lợi nhuận trước thuế:             29,6 tỷ đồng 

 Lợi nhuận sau thuế:            24,8 tỷ đồng 

 Kế hoạch kinh doanh năm 2020: 

 Doanh thu thuần:      1.160,0 tỷ đồng 

 Lợi nhuận trước thuế:                28,5 tỷ đồng 

 Lợi nhuận sau thuế:                22,7 tỷ đồng 

Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2019. 

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch giám sát năm 2020. 

Điều 5. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2019 và đề 

xuất mức thù lao năm tài chính 2020. 
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 Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2019 là 

852.000.000 VNĐ, trong đó:  

 

 Chức vụ Thù lao (VNĐ) Tổng cộng (VNĐ) 

Hội đồng quản trị 

Chủ tịch HĐQT 216.000.000 

708.000.000 Phó Chủ tịch HĐQT 180.000.000 

Các thành viên HĐQT 312.000.000 

Ban Kiểm soát 
Trưởng BKS 72.000.000 

144.000.000 
Các thành viên BKS 72.000.000 

Tổng cộng 852.000.000 

 

 Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020 (mức đề xuất như năm 2019): 

a. Thù lao Hội đồng quản trị: 

 Chủ tịch HĐQT:   18.000.000 VNĐ/tháng  

 Phó Chủ tịch HĐQT:  15.000.000 VNĐ/tháng 

 Thành viên HĐQT:  13.000.000 VNĐ/tháng/người 

b. Thù lao Ban Kiểm soát: 

 Trưởng BKS:      6.000.000 VNĐ/tháng 

 Thành viên BKS:      3.000.000 VNĐ/tháng/người 

Điều 6. Thông qua Báo cáo về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và  

bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới. 

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc 

thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông như sau: 

a. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 trong toàn hệ 

thống gồm Công ty Mẹ và Các Công ty Con. 

b. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài 

lên 100% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Siêu Thanh, nhằm đạt được tối đa hóa các lợi ích từ 

việc thu hút thêm nguồn vốn nước ngoài, giúp cổ phiếu ST8 giao dịch tốt hơn trên thị trường 

chứng khoán và đa dạng hóa cơ cấu cổ đông, phục vụ cho sự phát triển hoạt động kinh doanh 

của Công ty. 

c. Quyết định điều chỉnh kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 của toàn hệ thống Công ty 

phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh thực tế. 

d. Quyết định  thực hiện các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản 

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Cụ thể là: 

 Quyết định đầu tư, góp vốn, rút vốn, chuyển nhượng vốn, các hợp đồng mua, bán, vay, 

cho vay, bảo lãnh, chuyển nhượng bất động sản, mua bán các tài sản và loại hợp đồng 
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khác tại Công ty Mẹ và các Công ty con nhằm hỗ trợ và đáp ứng kịp thời trong hoạt động 

kinh doanh toàn hệ thống. 

 Quyết định các khoản vay và bảo lãnh cho các Công ty con, Thành viên HĐQT, Thành 

viên BKS, Tổng giám đốc, Giám đốc, Các cán bộ quản lý khác, những người có liên quan 

đến thành viên trên và các cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống để hỗ trợ và khuyến 

khích cho hoạt động kinh doanh và quản trị nội bộ doanh nghiệp. 

e. Chấm dứt hoạt động các công ty con, chi nhánh kinh doanh không hiệu quả, ngành nghề kinh 

doanh chưa phù hợp với tình hình thị trường hiện tại. Thành lập các công ty con, chi nhánh 

theo ngành nghề mở rộng phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế. Và sắp xếp lại 

cơ cấu tổ chức của hệ thống, thu hẹp hoặc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ 

thống Công ty mẹ, Công ty con. 

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc báo cáo mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 và chia cổ 

tức bằng tiền mặt năm 2020 tối thiểu 05% trên vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa 

phân phối được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và ủy quyền cho HĐQT ký kết, thực hiện 

các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật. 

Điều 9. Thông qua tờ trình giải trình lý do chưa phát hành cổ phiếu cho  cổ đông hiện hữu trong 

năm 2019. 

Điều 10. Giao Ông Yung Cam Meng – người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các văn bản 

theo yêu cầu của Pháp luật để thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên đã được thông qua. 

Điều 11. Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung 

Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên 

năm 2020 Công ty Cổ phần Siêu Thanh một cách triệt để, hiệu quả và có trách nhiệm báo cáo 

cho Đại hội đồng cổ đông Thường niên sẽ tổ chức vào năm 2021. 

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng 

Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Nghị quyết này. 

 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 (Đã ký) 

 

 

 

YUNG CAM MENG 
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