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PHVLVCSOO5 
BAO CÁO TINH H1NH QUAN TR! CONG TY 

(Ban hành kern theo Thông tu's6 155/2015TrT-BTC ngày 06 thang 10 näm 2015 cta &5 Tài chinh hu&ng 
dn cOng b6 thông tin trên thj tru'O'ng chô'ng khoán) 

CONG TY CP LILAMA 18 CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 

S6: 02/BCN2OI8 Doc lap - Tu do - Hanh phüc  

Tp FM ChI Minh, ngày 22 tháng 01 nám 2019 

BAO CÁO TINE HiNH QUAN TR! CONG TY NIEM YET 
(Nàm 2018) 

KInh gfri: - Uy ban Chirng khoán Nhà niric 
- So' Giao dch Chfrng khoán 

- Ten cong ty dai  chng: CONG TY CO PHAN LILAMA 18 

- Dja chi tW s& chInh: 9-19 H lung Mu - Qu.n 1 - Thành ph H ChI Minh 

- Din thoai: 028-38298490 Fax: 028-38210853 

- Email: lilamal 8@hcm.ft.vn  

- Vn diu l: 93.886.820.000 dng 

- Ma chüng khoán: LM8 

1. Hoat dng cüa Di hi dông c dông * 
Thông tin ye các cuc h9p và Nghj quyet/Quyet djnh cUa Dai hGi dôngcô dông (bao gôm ca các 
Nghj quyêt cUa Di hôi dông cô dông duc thông qua duâi hInh th(ic lay ' kiên bang van bãn). 

Stt S Nghj 
quyêt 

Ngáv NOi dung 

11/N- 
DHCD 

07/04/2018 

1- Thông qua Báo cáo cüa HOi  dng quân trj v K& qua hot dng 
san xuât kinh doanh nàm 2017, Kê hoch san xuât kinh doanh 
nAm 2018; 

2- Thông qua Báo cáo tài chinh näm 2017 (Dadixcic kiêm toán); 
3- Thông qua phwing an phán phôi lçyi nhun nAm 2017; 
4- Thông qua vic Uy quyên cho Hi dOng quán trj Cong ty l%ra 

chn cOng ty kiêm toán dc 1p  thirc hin kiêm toán Báo cáo tài 
chInh näm 2018; 

5- Thông qua vic chi tiên hxcing, thU lao HGi  dOng quán trj, Ban 
kiêm soát và thu k HOi  dông quãn trj näm 2017 và thu lao Hi 
dông quán trj, Ban kiêm soát và thu k HOi  dong quán trj nAm 
2018; 

6- Thông qua t trInh phê duyt sUa di, b sung Diu l cong ty; 
7- Thông qua t trInh phê duyt Quy chê ni b ye quãn trj cong ty; 
8- Thông qua tä trinh bô sung ngành ngh kinh doanh; 
9- Thông qua Báo cáo cUa Ban kiêm soát. 
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II. Hi dng quãn tr (Báo cáo nám 2018): 

1. Thông tin v thành viên Hi ding quãn trj (HDQT): 

Stt Thành viên HDQT Chirc viii 

Ngày bat 
dâu/khOng 

cOn là 
thành viên 

HDQT 

s6 bui 
hp 

HDQT 
tham dtr 

T' 1 
tham dr 

hçp 

Ly do 
khong 

tham dir 
hop 

1 Ong Lê Qu6c An Chü tjch 15/04/2017 24/24 100% 
2 Ong Trn S Qunh Thãnh viên 15/04/2017 24/24 100% 
3 Ong Trn Qu& Toãn Thành viên 15/04/2017 24/24 100% 
4 Ong Nguyn Phuong Anh Thành viên 15/04/2017 24/24 100% 
5 Ong Cao Nguyen Soái Thành viên 15/04/2017 24/24 100% 

2. Hoat dng giám sat cUa Hôi dng quãn trj (HDQT) di vài Ban Giám d6c: 
HDQT thuing xuyên duy tn cong tác giám sat hot dng cüa Ban Tong giam doe và các b 

phân quân l' cüa cong ty nhm dam bào mci hoat dng cüa cOng ty duçic an toàn, tuân thu dung 
pháp lut, trin khai thuc hiên theo dung nôi dung các nghj quyêt cüa Dai  hôi dOng cô dong và 
HDQT. Ngoài ra HDQT cOn chü trQng cong tác quan l rüi ro, triên khai dông th&i vic chuân hóa 
các quy trInh, quy chê dieu hành cüa Tong giám dôc trong hoat dng san xuât kinh doanh a 
linh vuc hot dng khac cüa cong ty. Co gang phát hin va khAc phuc các mat cOn han chê, tao dà 
cho phát trin bn vng, nhm dam bão hài hOa lqi Ich giüa Nhà nuôc, tp the, ngu&i lao dng, nhà 
dâu tu cUng nhu dôi tác và khách hang. 

Trong näm 2018, HDQT cong ty dà thirc hin tot vai trO quãn l và giam sat toàn din các 
mt hot dOng  san xuat kinh doanh cüa cong ty. HDQT cüng dua ra các djnh htrâng dung dan, cac 
giãi pháp phü hçip và kjp th?yi dê chi dao  hoat dng SXKD, dOng thi dam bão tInh minh bach tao 
diu kin thun lqi dé cac c quan quãn li', CO dOng va ngui lao dng cO the thc hin tot duqc 
chirc nang giám sat, kiêm tra kiêm soát dOi vài cong ty. 

Hôi dong quãn trj và Ban diêu hành cOng ty dA có sr phOi hcrp cht chë trong vic quãn l và 
diêu hành hoat dng cUa cong ty theo dung quy djnh cüa Pháp lut, chê d chInh sách cüa Nhà 
rnrôc, tuán thu dung diu l, các quy chê, quy djnh nOi  b cUa cong ty và barn sat ni dung nghj 
quyt cUa Di hi dOng cô dong. 

HOi dOng quãn tr dà chi do sat sao cong tác chuân bj và to chc thành cong Di hOi  dông 
cO dOng thuing then nãm 2018 vào ngày 07/4/20 17; 

Hoàn thành, np và cOng bô thông tin dung thñ hn Báo cáo tài chInh näm 2017 dä dtroc 
kiêm toán, Báo cáo th.thng niên näm 2017, Báo cáo tài chInh qu 1 và qu 2 näm 2018, Báo cáo tài 
chInh ban niên duçxc soát xét, Báo cáo tài chInh qu' 3 và qu 4 näm 2018. 

Tnien khai và hoàn thãnh vic chi trá cO tCrc näm 2017 bang tien là 12%, theo dung kê hoch 
dâ duqc Dai  hôi dOng cô dông thuxng niên thông qua. 

Trong nm 2018, Hi dông quãn trj cong ty dA tiên hành 24 phien hp thung k' va theo vi 
vic (dä phát hành 42 nghj quyêt Va 09 quyet djnh) nhäm thra ra djnh huàng phát triên cong ty, chi 
do vic thrc hin kê hoch SXKD, Cong tac dâu tu và các mt hot d)ng, quàn l khác cUa cOng 
ty; trien khai các ni dung cua Nghj quyêt Dai  hi dOng cO dong. Vic triên khai cOng tác dâu tu 
mua sam tài san cua cOng ty duçrc thi1rc hin theo dung quy djnh hin hãnh. 

Trong nAm 2018 Ban kiêm soát không nhn duqc ' kiên nào cUa CO dOng lien quan den vic 
quàn trj và diêu hành cong ty cua Hi dOng quãn tnj va Ban dieu hãnh cOng ty. 

3. Hoat dông cüa các tiu ban thuc Hi d6ng quãn trj: Hin ti chua thành 1p các tiu ban. 
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4. Các Nghj quyt/Quy& djnh cüa Hi dng quân trj (Báo cáo näm 2018): 

s6 Nghj quyt/ 
Quyt djnh Ngãy Ni (lung 

NGHIQUYET 

I 47/NQ-HDQT 31/01/2018 
Phé duyt chü tnrong thirc hin các hcrp d6ng, giao djch gia Lilama 

18 vài các doanh nghip và ngui cô lien quan. 

2 48/NQ-HDQT 3 1/01/2018 
Chip nhn các han  mire tin ding và han  mire báo 1nh do Ngãn hang 

cap cho Cong ty. 

3 49/NQ-HDQT 05/02/2018 
Thông qua Th trinh s6 I 5/TTr-LLM 18 cüa Tông giám d6c v vic Ban 

hành Quy djnh cUa h thóng thang bang h.rang, phi cp lLrang. 

4 50/NQ-HDQT 09/02/2018 
Phê duyt thii gian ch& danh sách c6 dOng có quyn tham dtr Di hOi 
dng c6 dong thträng niên nAm 2018: ngày 08/3/20 18. 

5 5 1/NQ-HDQT 26/02/2018 Thông qua phtrang an chii truang b6 nhim, min nhim can b don vj 
trrc thuc COng ty c6 phn Lilama. 

6 52/NQ-HDQT 02/03/2018 Phê duyt k hoach Dai hOi d6ng c dông thi.r.ing niên nAm 2018. 

7 54/NQ-HDQT 26/03/2018 
Thông qua ni dung tài lieu Báo cáo trInh Dai  hi dng c6 dông 

thixäng nien nAm 2018 vá thành 1p Ban thAm tra ttr each dai  biu. 

8 56/NQ-HDQT 26/03/2018 Phê duyt nâng bc hrang d6i vài can bO quãn i Cong ty. 

9 66/NQ-HDQT 10/04/2018 Thông qua k hoach t ch(rc DHCDTN 2018 tai  PV Shipyard. 

10 67/NQ-HDQT 10/04/2018 Thông qua k hoach t6 chirc DHCDTN 2018 tai  Lilama 18.1. 

11 681NQ-HDQT 10/04/201 8 
Cii vã giài thiu nhân sr, diu chinh C6 phn ngui dai  din cüa Lilarna 
18 tai  Lilama 18.1. 

12 71/NQ-HDQT 19/04/2018 Phê duyt chi trã C6 tire nAm 2017. 

13 72/NQ-HDQT 09/05/2018 Phê duyt phtrcing an xay d,rng Qu tin kro'ng, thLthng näm 2018. 

14 731NQ-HDQT 09/05/20 18 Phe duyt Quyét toán t6ng qu tin krcmg nAm 2017. 

15 74/NQ-HDQT 09/05/2018 Phe duyt chCi tnrong cho Lilama 18.1 thuê mt bang tai  Long Thành. 

16 75/NQ-HDQT 14/05/20 18 Phê duyet chü trlrcmg mua sm thi& bj thi cOng (H th6ng phun bi). 

17 761NQ-HDQT 14/05/2018 Phé duyt eht'i trirclng mua sAm thit bj thi cong (BO gá xoay 50T). 

18 77/NQ-I-IDQT 24/05/2018 Phé duyt mua sAm thit bj thi cong (H th6ng phun bi). 

19 78/NQ-HDQT 24/05/2018 Phê duyt mua sAm thit b thi cong (BO gá xoay SOT). 

20 79/NQ-HDQT 24/05/2018 Thông qua Phê duyêt sAp xp các &xn vi thi cOng trrc thuc. 

21 80/NQ-HDQT 11/06/2018 Phé duyt 1ra ch9n Cong ty kini toOn Báo cáo tOi chInh niiii 201 8. 
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Stt 
S6 Nghi quyt/ 

Quyt dnh 
Ngay NQI dung 

NGH! QUYET 

22 811NQ-HDQT 11/06/2018 Thông qua chü truclng min nhim can b quãn ly  Lilama 18.1. 

23 82/NQ-HDQT 11/06/2018 Phé duyt chü trtrclng mua sm thit bj thi cong (May ct biên). 

24 831NQ-HDQT 20/06/20 18 Phê duyt mua sm thit bj thi cong (May ct biên). 

25 84/NQ-HDQT 20/06/20 18 
Thông qua T& trmnh s6 41/rrr-TGD cüa T6ng giám d6c v vic Ban 
hanh Quy che môi quan hç cong tác glila Cong doan va Tong giam doe. 

26 86/NQ-HDQT 29/06/20 18 Phê duyt chü twang mua sm thit bj thi cong (02 b cu true). 

27 871NQ-HDQT 06/07/2018 Ph duyt mua sm thit bj thi cong (02 b câu tric). 

28 88/NQ-HDQT 24/07/2018 Phê duyt chü twang mua s&m thit bj thi cOng (04 b mAy hAn). 

29 901NQ-HDQT 30/07/2018 Phé duyt mua sm thit bj thi cong(04 bO may han). 

30 911NQ-HDQT 10/08/2018 Phê duyt chCi twang mua sm thit bj thi cOng (01 mAy c&t Plasma). 

31 92/NQ-HDQT 10/08/2018 Phé duyt chU trirang mua sm thit bj thi cong (02 bO mAy vAt mép). 

32 93/NQ-HDQT 10/08/2018 Thông qua t1 trinh UQ cho Tng giám d6c k ban hành cAc quy ch. 

33 94/NQ-FIDQT 2 1/08/2018 PhO duyt mua sm thit bj thi cong (01 mAy ct Plasma). 

34 95/NQ-HDQT 2 1/08/2018 Phê duyt mua sm thit bj thi cOng (02 b mAy vat mép). 

35 96/NQ-HDQT 16/10/20 18 
Phé duyttAch phOng TC-HC thAnh 02 phong 16 chcrc nhAn sr và 
phOng HAnh chInh; Thông qua chü twang bo nhim 02 twang phOng. 

36 971NQ-HDQT 30/10/2018 Phê duyt chü twang mua sm H th6ng thit b phu trçx ti Nhà may. 

37 98/QD-HDQT 05/11/2018 Thông qua t?Y trinh UQ cho T6ng giAm d6c k2 ban hành cAc quy ch. 

38 99/NQ-HDQT 05/11/2018 Thông qua chci twang b6 nhim CB quAn 1' Cty c6 phAn Lilama 18.1. 

39 100/NQ-HDQT 14/12/2018 
Phê duyt áp dung  mire luang t6i thiu vüng d6i vài ngtrOri lao dong k 
tir 01/01/2019; Phé duyt Hi dOng thâm djnh nAm 2019. 

40 103/NQ-HDQT 14/12/2018 Thông qua Thu ngO v vic "ThAnh viên I-IDQT là thành viên dOe lip" 

41 1 04/NQ-HDQT 28/12/2018 Phé duyt tin An ca nAm 2018 

42 106fNQ-HDQT 28/12/2018 Phê duyt nAng bc krang can bO quAn l' cüa ông Ngô Quang Dinh 

H QUYET DINH Ngay Ni dung 

I 53/QD-HDQT 02/03/2018 ThAnh 1p  Ban t6 chirc Di hOi  d8ng c6 dông tlnr?ing nién nAm 2018. 

2 55/QD-HDQT 26/03/2018 
Thành 1p Ban thm tra tu.r cAc c6 dong Di hOi  c6 dong thLr&ng nithi 

nAm 2018. 

3 57/QD-HDQT 26/3/2018 Nang bc lucrng CB quAn l' Cong ty d61 vài ông IrAn S9 Qu'nh. 

4 58/QD-HDQT 26/3/2018 Nâng bc luong CB quAn l' COng ty d61 vol ông Nguyn KhAc Thành. 
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II QUYET DINE! Ngày Ni dung 

5 69/QD-HDQT 10/04/2018 Diu chinh c phAn giao ông Nguyn H6ng Hal tai  Lilama 18.1. 

6 70/QD-HDQT 10/04/2018 Diu chinh c phn giao ông H6 Van Toàn ti Lilama 1 8. 1. 

7 101/QD-HDQT 14/12/2018 Ph duyêt áp dung mCrc lirong ti thiu vüng di vol ngtlOi lao dtng 

8 102/QD-HDQT 14/12/2018 Thành 1p Hi dng thAm dnh narn 2019. 

9 105/QD-HDQT 28/12/20 18 Nâng bc lucrng can b9 quail l' ciria ông Ngô Quang Djnh 

III. Ban kiêm soát (Báo cáo näm 2018): 

1. Thôna tin v thành yen Ban Kim soát (BKS): 

TT Thãnh viên BKS 
Chüc 

vi 

Ngày bat 
dâu là 

thành viên 
BKS 

Ngày 
khOng con 
là thành 

viên BKS 

S6 bu6i 
hQp 
BKS 

tham dr 

Ty Ic 
tharn du 

hcp 

L do 
kliong 

tham dr 
hop 

1 Ong Nguyn VAn Birth TBKS 15/04/20 17 2/2 100,% 

2 Ong To Minh Scm TVBKS 15/04/2017 2/2 100,% 

3 Ong Nguyn Phü Dt TVBKS 15/04/20 17 2/2 100,% 

NAm 2018 Ban kim soát da thuc hin 04 cuc hQp vài các nôi dung thuc thAm quyn ducic 
giao. Ci the phân cong nhim vz hoat dngBKS nAm 2018 và Dánh giá báo cáo hot dng Ban 
kiêm soát 6 thang dâu nAm; Hçp dánh giá két qua nAm 2018; Hçp triên khai ké hoach hoat clông 
trin khai cong tác nAm 2019. 

2. F1ot dng giám sat cüa BKS d6i vâi HDQT, Ban Giám dc diu hành và c dong: 
Di din Ban kiêm soát tham dir các cuOc  hQp vâi Hi ctOng quán trj và ban Tong giám doe 

d nam tInh hInh hoat dng cüa cong ty. Ban kiêrn soát thrc hin các cong vic ci,i the: 
- Báo cáo tài C6 dông ti Dai  hi dông cô dông thuäng nien nAm 2018 vic giám sat hoat 

dong kinh doanh nAm 2017 cüa cong ty và thông qua ké hoch hot dng nAm 2018 cüa Ban kiêm 
soát; 

- Xem xét tInh phu hcmp cia các Nghj quyt cüa Hi d6ng quãn tn, Ban T6ng giam d6c trong 
cong tác quán 1' diu hành, dam bão tuân thU các quy djnh cUa pháp 1ut Va diêu 1 cOng ty; 

- Kiêm tra, giám sat vic triên khai các nghj quyêt cUa Di hi dông cô dOng nAm 2018 và 
cac ngh quyêt cUa HGi  dông quãn tr và Ban Tong giám d6c; 

- Giám sat hoat dOng  kinh doanh và tinh hinh tài chInh nAm 2018 cUa Cong ty; 
- Thâm tra Bão cáo tài chInh qu 1,2; báo cáo soát xét 6 tháng; Thâm tra Báo cáo tài chInh 

qu'3và4nAm2018. 
- Giám sat vic thrc hin các quy djnh cüng nhu vic Cong bô thông tin cUa cong ty theo 

dUng quy djnh cUa Li4t Chüng khoán và các vAn ban pháp 1ut lien quan. 

3. S%r ph61 hçvp hoat dng gifta BKS d6i vri hoat dng cUa HDQT, Ban T6ng giám d6c diu hành và 
các can b quán 1' khác: 

- Trong nam 2018, Ban kim soát dA nhn duçmc sr phôi hqp giUa Hi dong quãn tr thông 
qua vic cung cap day dU va rO rang các tài 1iu lien quan den hoat dng san xuât kinh doanh, hot 
dng quân trj doanh nghip trong các cu)c hçp Hi dông quán trj. Ban kiêm soát cüng dA cO các 
kiên lien quan tâi cong tác quãn 1 doanh nghip d dua ra các quyêt djnh vira tuán thU dUng các 
quy djnh phAp 1ut hin hAnh vera dAm bAo lçmi Ich cho tAt cA các ben lien quan. 
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- Trong qua trinh giám sat vic thrc hin các hoat ding dlla cong ty, Ban t6ng giám dc và 
các Phông ban lien quan luOn cung cap day di các thông tin theo yêu câu và t?o  mi diêu kin thuân 
lçii dé ban kiêm soát hoàn thãnh chüc trách nhim vy dlla mInh. 

4. Hoat dng khác dUa BKS: Ban kim sat ph61 hçp chat chê vài phông Tài chmnh - K toán: phông 
Pháp ché và Hçp dông dê trin khai dllng các quy trinh nghiêp vy trong nAm 2018. 

IV. Dào tao  v quän trj cong ty: 
Các khóa dão t?o  ye quãn trj cong ty ma các thành vien HDQT, thành viên BKS, Tong Giám doe 
diêu hânh, các can b quán 1' khác và Thu k cong ty dA tham gia theo quy djnh ye quãn trl cong ty: 

Cong ty mài cO 01 thành viên Hi dông quân trj dA tham gia và có chng chi ye dào tao  ye 
quãn trj cong ty là Ong Nguyn Phucing Anh. 

HDQT, thành viên BKS, Tong Giám dOe diêu hành, các can b quan 1 khác và Thu k' 
cong ty trong thii gian tai se tham gia cac khóa dào tao  ye quãn tn cOng ty tai  cac co sà dào tao 
duçc Uy ban ChCrng khoán Nhà rnr&c cong nhn. 

V. Danh sách v nguèi có Lien quan dlla cong ty hem yt theo quy dlnh tti khoán 34 Diêu 6 
Luât Chüng khoán và giao dlch  ella nguôi có lien quan cüa Cong ty vói chInh Cong ty (Báo 
cáo näm 2018) 
I. Danh sách ye ngtri có lien quan ella cong ty: (Phy Lye s 1 dInh kern) 

2. Giao dich giva cOng ty vâi ngtr&i có lien quan ella cOng ty; hoc giüa cOng ty vài c dOng lan, 
nguYi ni b, ngtr&i có lien quan ella ngu&i nôi bô: (Báo cáo nAm) 

SiT Ten t MÔi S6 Giy D!a chi try so Thôi SO Nghi S6 Ghi 
chiicicá quan NSH*,  ngày chinhf Dia chi diem quyétl Quyêt Ing, t' chU 

nhãn h cep, no'i cap lien he giao dnh cüa lé nOm 
lien 

quan 
v&i 

cOng 
ty 

NSH dich 
vO'i 

cong 
ty 

DHDCD/ 
HDQT... thông 
qua (nOu cO, 
nêu íô ngOy 
ban hãnh) 

gic c6 
phieu 

sau khi 
giao dich 

Tong cong t' 
Lap mOy Vièt 
Nam - CTCP 

Là 

cong 
ty me 

sei giây NSH 
0100106313; 
CJ ngay 
06/04/2016; 
no c5p: S& 
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 124 Minh 

Khai, phuO'ng 
Minh Khai, 
qun Hal Ba 
Trixng, Tp Ha 

47/NQHDQT 
ngày 31/01/2018 

* 

KH&DT tp Ha Nôi 
Ni 

* T6ng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP là Cong ty mc ella Cong ty c phAn Lilama 18, nâm giü 
51% c phAn chi ph6i. Hqp dng djch vii giao nhn thu Xây 1&p cac cong trmnh gifla Tng cOng ty 
Lap may Vit Nam - CTCP vâi Cong ty cO phãn Lilama 18, Hi dOng quân trj cOng ty dA ra Nghj 
quyêt so 47/NQ-HDQT ngày 31/01/2018 Thông qua chU tnxng thrc hin các hqp dOng, giao djch 
giüa Cong ty CO phân lilama 18 val các doanh nghip và ngu&i c6 lien quan theo quy d:nh tai khoán 
2 Diêu 159 và khoãn 1 Diêu 162 Luât doanh nghip 2014 và Diêu l cOng ty và Hi dông quán tn 
cOng ty thông nhât lly quyên cho Tong giám doe cong ty k két cac hçvp dOng, giao djch nhO hn 
35% tOng giá trj tài san ella cong ty duçvc ghi trong Báo cáo tài chInh tai  th&i diem gân nhât. 
3. Giao djch gifta ngui ni b cong ty niêm yet, ngui có lien quan ella ngui nOi  b yâj cong ty 
con, cong ty do cOng ty niem yet nàm quyên kiêm soát: Khong có 

4. Giao djch giQa Cong ty vài các d6i tlxcmg khác 
6 



4.1. Giao djch giia cong ty vâi cOng ty ma thãnh viên HDQT, thành vién Ban Kim soát, Thng 
Giám dôc diêu hành dâ và dang là thành viên sang 1p hoc thành viên HDQT, Tong Giám dôc diéu 
hành trong th&i gian ba (03) näm trâ li day tInh ti th&i diem 1p báo cáo: Không có 
4.2. Giao djch gina Cong ty vài cOng ty ma ngui cO lien quan cUa thành viên HDQT, thành viên 
Ban Kiêm soát, Tong Giám dOc diu hành là thành viên I-IDQT, Tng Giám dc diCu hành: Không 
có 
4.3. Các giao djch khác cia cOng ty (nuco) có the mang li lçii ich 4t chat hoc phi vt chat dôi 
vâi thành viCn HDQT, thành viên Ban Kiêm soát, lông Giám dOc diêu hãnh: Khong có 

VI. Giao dich cô phiéu cüa nguôi ni b và ngu'ôi lien quan cüa ngwôi nôi b: (Báo cáo näm 
2018). 
I. Danh sách ngi.thi ni b và ngi.räi cO lien quan cña nguäi ni b: (Phi hc s 2 dInh kern) 

2. Giao dich cua ngiri ni b và ngt.thi cO lien quan dôi v&i cô phiêu cüa cong ty niCm yet: 

TT 
Ngui thuc hièn 

giaodich 
Quan hO vol c6 

clôngnôibô 

So c6 phieu so' 
hO'u dâu ky 

s6 có phieu so' 
hü'u cuôi ky 

L do tang, 
giám (mua, 
bán,chuy6fl 

d6 1, thu'o'ng...) 
S6c6 
phieu T IG 

Soc6 
phiéu T I 

1 Tthn 0u6c Toán 
TV HDQT/Ké 
toãn tru&ng 

69.352 0,738% 37.762 0,402% Bàn 

2 HO Thj Thu Yen 

Vc7ctaOng 
Nguyen Kh& 
Thành - Phô 
tOng giam 6c 

45.900 0,490% 16.000 0,170% Bàn 

Nguyn Là Bâo 
Hanh 

VcvciaOng 
Tren S9 Quynh - 
TOng giam 6c 

11.664 0,124% 04 0,0% Bàn 

\'ll. (ac vIn (IC can luti '' kliac: Không 
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PH LUC  01 KEM THEO BAO CÁO TiNH HiNH QUAN TR! CONG TY NAM 2018 -DE CONG BO THONG TIN 

Danh sách v ngu'ô'i cO lien quan cüa cong ty 

TT Ten to chüc/cá nhãn 
TK giao dIck 
chüng khoán 

Chñc vii t0i 
cong ty 

So gray NSH, ngày cap, noi cp 

Dia clii tru s& chinh/ Dia clii 
lien h 

Thôi, 
diem bat 
du là 

ngu'Oi có 
lien quan 

Thôi diêni 
không con 
là nguoi có 
lien quan 

Ly do So giay 
NSU 

Ngày Cp Nyi CaP 

A CAC THANH VIEN HOI DONG QUAN TR! 

1 LêQuôcAn 
Chü tich 15/04/2017 

2 Trân S5e Quynli 
Thành viên 

HDQT - T6ng 
giám dc 

15/04/2017 

3 Trân Quc Toãn 
Thãnh viên 
HDQT - 
toán trtrông 

15/04/20 17 

4 Nguyn PhLrong Anh 
Thành viên 

HDQT-NgrOi 
duqc ày 

quyCn CBTT 

15/04/20 17 

5 Cao Nguyen Soái 
Thànhviên 
HDQT- Phé 

tong giám dôc 

15/04/20 17 

B CAC THANH VIEN BAN KIEM SOAT 

Nguyn Van Binh Tru&ng BKS 15/04/2017 

2 To Phi Son 
Thành viên 

BKS 
15/04/20 17 

3 Nguyn Phü Dt Thành viên 
BKS 

15/04/20 17 



TT Ten tO ehüc/cá nhân 
TK giao (11ch 
ch6ng khoán 

Chüt %'L ti 
cOng tY 

S giy NSH, ngIy cap, noi cap 

Dja chi try s& chinh/ Dja 
chi lien h 

ThOi dim 
bt dãu là 
ngtrOi cO 
lien quan 

ThOi dim 
khOng cOn 
là ngu0i co 
lien quan 

L' do S giy 
NSH Ngày cp 

N 

c CAC THANH VIEN BAN TONG GIAM nOc 

I TrnSyQuS'nh 
P2  20ngg1am 

doe 
31/03/2015 

2 Phan Van Nam 
Phó tang 
gum dOc 

22/05/2017 

3 Nguyen Duy Lyi 
Phó tong 
giOrn dôc 

15/04/2016 

4 Trim Van TiCn Phó tong 
giãni doe 

01/09/2016 

Nguyn Khc Thành 
Phó tong 
giám dôc 

31/03/2015 

6 Ngô Quang Djnh 
Ph6 tang 
giám dc 

25/01/2016 

7 DMinhTrI 
Phó tOng 

giám dOe 
26/05/20 16 

8 Dinli Due Trono 
Phó tong 

giámdc 
26/05/2016 

Cao Nguyen Soimi 
Phó tOng 

giãm doe 
02/10/2017 

D KETOANTRUONC 

1 TrAn Qu6c Toãn 
K toãn 
trir&ng 22/02/2015 

2 



E NGUdll CONG BO THÔNG TIN 

1 Nguyn Phuong Anh NDUQCBTT 
05/11/2010 

F CAC TO CHUC LIEN QUAN 

tong cong ty Lap may 
Vit Nam - CTCP 

Là cong ty mc 
cüa LM8 01/04/2007 

2 Cong ty Cp Lilama 18.1 
Là cong ty 
lien kt cüa 
LM8 

31/12/2017 



PHV LL)C 02 KEM THEO BAO CÁO TiNH HINH QUAN TR! CONG TY NAM 2018 -eE CONG BO THONG TIN 

Danh sách ngu'ô'i n bc va ngu'ô'i cO lien quan cüa ngu'ô'i ni b. 

TT Ten to chuc/ca nhan 
TI< lao g 

dich chung 
khoán 

Chác vu tai 
cong ty 

S giy NSH, ngày cap, noi cp 
Dia chi tru sO chinh/ Dia 

chi lien hç 

So co 
phiêu s0 
- huu cuol 

ky 

T' l s 
hUu cô 
phicu 

cuoi ky 

S c 
phiêu dai 
diçn cuoi 

ky 

T l di 
diên cô 
phieu 

cuoi ky 
s °"Y Ngày cap Noi 

A 
HOt DONG QUAN 
TR! 

I Lê Quôc An Chü tich 33.375 0,355% 

a 
TO chirc 

Tongcongty Lap may 
PhóTông 
giOmdc 1.971.799 21% 

b Ca nhãn 

1.1 i'rn i'h M Nhung - - - - 

1.2 Lé Ngoc Bão ChOu Con - - - - 

1.3 Lé Qu& 1-lung Con - - - - 

1.4 Lé Phán BO - - - - 

1.5 Lé Quc Dat Anh - - - - 

1.6 Lé l'hj l'hanh Thüy Chi - - - 

1.7 Lé Ihi l'hanh VOn Chj - - - - 



Ti' Ten to chñc/cã nhãn 

1K giao 
1!c cluing 

khoãn 

Chüc v ti 
cong ty 

S6 giy NSH, ngày cap, fbi cp 
ia chi trij so chin hi DIa  

chi lien he 

s 0 Co 
phiu sö 
hfru cuOi 

ky 

T1sö 
hOti cô 
phiêu 

Cui k5' 

So co 
phiu di 
din cui 

kS' 

T îê d01  
din c 
phiCu 

cui k' 
s6 giy NSH Ngãy Cap 

Noi cp 

1.8 LC Thi Mai Ch - - - 

1.9 LC Quc ChInh Anh - - - 

1.10 Lé Thi Thanh Long Em - - - 

2 Tran S5' Quynh 

Thành viên 
HDQT - 

Tong giám 
dc 

24.9 17 0,265% 

a TO chwc 

Tong cong ty Lp may 
VN-CTCP 

Không 1.408.428 15% 

b Ca rihân 

2.1 Nguyn Lé Bão Hnh 
04 0,0% 

2.2 Trn Qu'nh Anh 
Con - - - 

2.3 Trn QuS'nh Nhii 
Con 

- - 

2.4 Trinh Thi Do Mc 

2.5 Trn Thi BIch Phucing 
Em - - - 



Ti' Ten to chüc/cã nhãn 
TK giao 

d!ch  chung 
khoán 

Chü'c vu t0i 
cong ty 

S giy NSH, ngày cp, noi cp Dja chi trig s& chinh/ DIa 
chi lien he 

So cô 
phiu sO 
- A. linu cuoi 
k' 

T5' 1 sO 
h&u cô 
phiêu 
cui k' 

So CO 
phiêu dai 
din cuOi 

k' 

T' Iê di 
x diçn co 

phiêu 
cuoi k' 

A S giay NSH Ngày cp 

2.6 .. Iran Mnh I-lOng Em 5.288 0,056% - - 

3 Trn Qu6c Toãn 
Thãnh viCn 
HDQT - K 
toán trirong 

37.762 0,402% 

a Tôchuc 

T6ngcOngtyLpmáy 
VN - CTCP 

KhOng 1.408.428 I5% 

b Cãnhân 

3.1 Doàn ThI Bay Vq - - - - 

3.2 Irn Quc Bão Con - - - - 

3.3 TrnGiaHung Con - - - - 

3.4 TMn Ngçc M Quyên Con 

3.5 Trn Thi Bich Lien Me - - - - 

3.6 Tr3n Anh Iun Anh - - - - 

37 TrOn Phtwng Lan Em - - - - 

4 Nguyn Phtro'ng Anh 

Thành viên - 
HDQT 

Ngu*i dtrçrc 
üyquyen 

CBTT 

4.669 0,049% - - 

a Tôchüc 

3 



Ti' Ten t chtrc/ci nhin 
TK giao 

djch chüng 
khoin 

Chuc vu t?i 
cong tY 

S6 giy NSH, ngày cap, non Dja chi tru sôr chinh/ Dia 
chi lien w 

O Co 
phiu s& 
h&u cu6i 

kS' 

T}' îê sô 
hfru cô 
phiêu 

cu6i k' 

So cô 
phiêu dai 
din Cuii 

T' 1 di 
din c 
phiêu 

cu61 kS' 
s6 giy NSH Ngiy cp Noi cp 

I 
Cty CP ch tio giàn 
khoan du khi (PV 
Shipyard) 

TV Ban kiém 
soit 

- - - - 

b CI nhin 

4.1 Lé Thi Thanh Nhãn Vçi 
4.151 0,044% - - 

4.2 Nguyn DOng Anh 
Con - - - 

4.3 Nguyn Thj Thanh 
Huyn 

Con - - - - 

4.4 Nguyn HoIi Anh B6 - - - - 

4.5 Nguyn Thi Vin Anh Em - - - - 

4.6 Nguyn Trim Anh Em - - - 

5 Cao Nguyen Soil 
Thànhviên 
HDQT- Phó 
tOng gum 

dôc 

23.059 0,245% - - 

a Tchic Không 

b Cánhãn 

5.1 DThjHio 
V, - - - - 

4 



Ti' Ten t chüc/cá nhân 
TK giao 

dlch  chüng 
khoán 

Chuc vy tai 
cong ty 

SO giy NSH, ngày cap, 
Oja chi try s& chmnh/ DIa 

chi lien h 
s c 

phiu s6 
hOu cu6i 

T' I so 
hthi cô 
1)hiêU 

cuói ky 

s6 cô 
phiu d?i  
din cuoi 

kS' 

T' I dai 
din cô 
phiCu 

cui kS' 
, , 

So giay NSH Ngãy cp Noi cp 

5.2 Cao D Hoàng Phi Con - - - 

53 Cao D TrI Dung Con - - - - 

5•4 Phan Th Xuyén Mc - - - - 

5.5 Cao Thj Dip Chj - - - - 

5.6 Cao liii Dung Chj - - - - 

5.7 Cao ThI Chiên Em - - 

5.8 CaoThj Chüc Em - - - - 

B BAN KIEM SOAT 

Nguyn Van BInh Trff&ng BKS 
03 0,0% - - 

a TO chirc KhOng 

b Cãnhân 

1.1 
Nguyn Th Thanh 

Sang 

- - - - 

5 



IT Ten to chüc/cã nhãn 
TK giao 

dlch  chüiig 
khoán 

Chüc vi ti 
cong tY 

Si giy NSH, ngày cp, nol cp 
Da chi try s& chlnh/ Tha 

chi lien h 

So cO 
phiu so 
hüu cu61 

k' 

T' I s& 
hUu cO 
phiCu 

cuAikr 

S6 c 
phiEu dTi 
din cuol 

T' I di 
din cO 
phiCu 

cuik' 
Sá giy NSH Ngày cAp Nol cAp 

1.2 
Nguyn Tram Anh Con - - - - 

1.3 Nguyn  Quynh Anti Con - - - - 

1.4 Nguyn VAn DuOC - - - - 

Nguyen Th Báo Mc - - - 

1.6 Nguyen Thj Hang Chj - - - - 

1.7 Nguyfl ThI Ha Chj - - - - 

1.8 Nguyen Thj Xuân Chj - - - - 

1.9 Nguyn VAn Thanh Anh - - - 

2 Nguyn Phü Dt 
Thành viên 

BKS - - - - 

a Tchirc Không 

b Cánhân 

2.1 DinhThHçrp - - - - 

2.2 Nguyn Phü HLmg 
Con - - - - 

2.3 Nguyen Yen Nhi Con - - - - 
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IT Ten to ch*rc/câ nhãn 
TK giao 

d!ch  chirug 
khoin 

Chüc i ti 
cong tv 

S6 giy NSH, ngIv cap, noi cp 
1)a chi trai so chinh! Da 

chi lien h 

S cô 
phiu su 
hUu cui 

Icy 

Ty l s& 
hOu cô 
phiCu 

cui Icy 

So cO 
phiêu di 
diCn cuôi 

ky 

T' I di 
din cO 
phiCu 

cui ky S giAy NSH NgIy cap Nm cAp 

2.4 Nguyn LC VAn Phü 130 - - - - 

2.5 Nông Thj Hoa Mc - - - 

3 ToPhiSon 
Thành viên 

BKS - - - 

a Tôchirc Không 

b Canhan 

3.1 TOPhi Long ChadC - - - - 

3.2 Trucing Thj Thüy Mc dC - - - - 

3.3 TO Minh lhOy Anh trai - - - - 

3.4 TO Thj Hang Nga Ch gOi - - - - 

3.5 To Th Minh Hal Chi gái - - - - 

3.6 Nguyn Thj litwng Vç 

3.7 TOPhiVQ Contrai 

3.8 TO An Con trai - - - - 
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IT Ten tO chic/cl nhln 
TK giao 

dlch ching 
kholn 

Chüc vi t4i 
cong ty 

s6 giy NSH, ngay Cap, flfl Cap Dia chi tru s& chInh/ Da 
chi lien h 

s6 co 
phiu si 
- £. huu cuot 

T5 1 si 
hüu c 
phiêu 

cuôi k' 

S cO 
phiu di 
.- diçn cuoi 

T i 
din cô 
phiêu 

• cuoi y s6 giy NSH Ngly c Nal cp 
BAN TONG ClAM 
DOC 

I Trãn S5 Quynh 
Tong gilm 

aoc 

.1Long 
phAn A2 

Giong 
phãn 2 

2 Phan VIn Nam 
Pho tng 
giam doc 

4.224 0,048% - - 

a Tchic KhOng 

b Clnhln 

2.1 Lu Th Ngn Va - - - 

3.2 Phan Chi Hiu Con - - - - 

2.3 Nguyn Thj Chung Mc - - - - 

2.4 PhanThj Loan Chi - - - - 

2.5 Phan Van Th&ng Anh - - - 

2.6 Phan Thj Tan ChI - - - 

2.7 Phan Xuân 1-1uing Anh - - - - 

3 Nguyn Duy Lqi 
Phó tOng 
giam noc 

8.051 0,086% - - 

8 



TT Ten to chüc/cá nhãn 
TK giao 

dlch  chung 
khoán 

Chüc v ti 
Lông ty 

• . 
S giy NSH, ngay cap, fbi cap 

- 1)ii (111 SO cliinh/ Dia 
clii lien h 

S c 
phiu s6 
hfru cui 

k' 

T l sr 
hüiic 
phieu 

cu61 k' 

S c 
phiu di 
diçn cuoi 

T$' I di 
din c 
phiêu 

cu6i k' S giy NSH Ngày cp Ni cap 
a Tôchüc Không - - - - 

b Ca nhãn 

3.1 Trn Li Thanh Vç - - - - 

3.2 Nguyn Duy Minh Con - - - - 

3.3 Nguyn NgQc Bão 
Chãu 

Con - - - - 

3.4 Nguyn Duy Khuong Bó - - - - 

3.5 Nguyn Th Thip Chi - - - - 

3.6 Nguyn Duy Lc Anh - - - - 

3.7 Nguyn Thj Hwng Em - - - 

3.8 Nguyn ThI Thành Em - - - - 

Tx4n Van Tiên 
Phótông 
glam doe 

24.211 0,258% - - 

a Tichuc Không 

b Ca nhân 
4.1 Nguyn Hoàng Anh Vçi - - - - 

4.2 Trân Tin Trung Con - - - - 

4.3 Trn Phirong Anh Con - - - - 

4.4 Büi Thj Thai 
Mc - - - - 
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TT Ten to chücicá nhân 
TK giao 

dch chüng 
khoán 

Chrc 
cong ty 

S giy NSH, ngày cap, noi cap iia cm try s&chinh/ Da 
clii lien liç 

so c 
phiu 
hüu cu6i 

k' 

T l s5 
hüu cô 
Pu 

cuoi k5' 

s6 Co 
phiu di 
din cu61 

T' I di 
din c 
phiêu 
cui k3' S giy NSH Ngày Cap Noi cp 

4.5 Trn Van Ltru Anh - - - - 

4.6 Trün Vn I lung 
Anh 

- - - - 

4.7 TrOn Van Dang Anh - - - - 

5 Nguyen Khäc Thành PhOtông 
giam uoc 

11.080 0,118% - - 

a Tchtrc Không - - - - 

b Cánhân 

5.1 HThi Thu Yn 
Vq 

16.000 0,170% 

5.2 
Nguyen Thi Ha Linh Con 

- - - - 

5.3 - 
Nguyen Yen Thão Con 

- 

Nguvn Khik Thành 
Tam Con 

- - - - 

5.5 Nguyen Khac Doãn B 

10 



IT Ten to chuc/cI nhân 
TN giao 

(1!ch chung 
khoän 

ChOcvyti 
cong ty 

S6 giy NSH, Ngãy cap, Nol cap 
Dia chi tru s0 chInh/ Dia 

chi lien h 

S6 Co 
phiu s?s 
hüu cuOi 

T I s6 
hfru CO 
phiêu 

cuMky 

O Co 
phiu dai 
din cui 

T' 1 dai 
din cô 
phiëu 

cuóiky 
So glay NSH Ngay cap Nth cp 

5.6 Nguyn Khc i'hun 1m - - - - 

6 Ngô Quang Dnh PhO tong 
giám dc 

- - - - 

a Tôchuc Không - - - - 
b Ca nhãn 

6.1 LêThj llIch I-lng V - - - 

6.2 NgO Quang Duy Con - - - - 

6.3 Ngô Khánh Linh Con - - - - 

6.4 Ngô Fhj Phwing ChI - - - - 

6.5 Ngo Thi Lam Chj - - - - 

6.6 Ngô Quang Khãi Anh - - - - 

6.7 Ngô Thi flnh Em - - - - 

7 DMinhTri 
Phó tOng 

gum 46c 
306 0,003% - - 

a Tiichirc Không 

b Cánhãn 
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TT Ten t chuc/cI nhân 
TK giao 

d1ch chOng 
khoán 

Chuc 
cong ty 

S giy NSH, ngây ciip, f101 Cal) Dia chi trii so chinh/ DIa 
chi lien h 

O Co 

phieu so 
hüu 

ky 

T Ic S0 

hfrU CO 
phiêu 

cu61 ky 

s6 Co 

phiu di 
din cui 

ky 

T 1 di 
din cô 
phiêu 

cui ky L . So giay NSH Ngay cap Noi cp 

7.1 Nguyn Thj Hu Mc - - - 

7.2 Vô Th BIch PhLrqng Vçi - - - - 

7.3 E Minh Tü Con - - - - 

7.4 D Thj Be Ba Chi - - - - 

7.5 D Van Thành Anh - - - - 

7.6 D Van Anh Anh - - - - 

7.7 DThI Lé Dung Ch - - 

7.8 D Van Cong Anh - - - 

8 Dinh Duc Trçng 
Photng 

giám doe 

- - - - 

A TOchuc Không 

B Cánhãn 

8.1 VOThNgQcNi Vçi - - - - 
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TT Ten to chác/cá nhân 
FK giao 

djeh chung 
khoui 

Chtrc vij tai 
cong tY 

S giy NSH, ngày Cp, flO'i Cap Oja chi tru sr chInh/ Dia 
chi lien he 

° Co 
phiu sr 
hüu cui 

ky 

T I so 
hthi cô 

Plreu 
cuoi k' 

phiu dai 
din cu6i 

T I dai 
din c 
phiêu 

cu61 ky S giy NSH Ngày cp Nol cp 

8.2 Dinh Tr9ng KhOi 
Con 

- - - - 

8.3 Dinh Tr9ngTrI 
Con 

- - - - 

8.4 Dinh Van Dao Bô - - - - 

8.5 Phüng Thi Phüc Mc - - - - 

8.6 Dinh Thi l-Iãi Van 
Em 

- - - - 

8.7 D Minh Ta Con - - - - 

8.8 DinhDcDuy 
Em 

- - - - 

9 Cao Nguyen Soái Ging 
phnA5 

Giông 
phãnA5 

D 
KETOAN 

TRUONG 

I Trn QuOc Toãn K toan 
trtrO'ng 

Ging 
phn A3 

Ging 
phn A3 

E 
NGL!cll DU1C 

UQCBTT 

I Nguyn Phtrorng Anh NDUQCBTT 
Ciông 

phAn A4 
- 
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