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THI' MOI

Dla chi

HQp DAr HQr DoNG C0 BoNC rHrIOr{c Nr0N NAM 2020

Kinh er?i: Quf C5 ddng

HQi it6ng quin tri C6ng ty cO phan Tdu cao ttic Superdong - Ki6n Giang trdn trgng kinh mdi QuI C6,

<l6ng rt6n tham du Dai hQi ddng c6 d6ng thuong ni6n n[m 2020 dugct6 chfc nhu sau:

1. Thdti gian: 08h30 sing, thrfr siu ngiry 2610612020 (d6n tiiSp vd tl6ng hi tu 08h00)

2. Dia di6m: Khich spn 5 sao Windsor Plaza- 18 An Duong Vuong, Qufln 5, Tp.HCM

3. NQi dung D4i hQi

Tei hQu nQi dung DHDCD thudng ni€n nlm 2020 dugc C0ng ty ildng tai tai website

www.superdone.com.vn (Chuy6n mpc Quan hg c6 d6ng) tir ngiry l6/06t2020 vd grii ban in di5n Quf Co

tl6ng khitham dy Dai hQi.

4. Thinh phAn tham dg:

- f ht citc6c ci5 d6ng sd htu c6 phAn c6 quydn bi6u quyi5t cta Cdng ty c6 phAn Tdu cao t6c Superdong - Ki6n
Giang theo danh s6ch ci5 d6ng ch5t tpi ngiy deng kf cutii cirng 0910612020 do VSD thuc hiQn.

- Trudng hgp c6 tl6ng kh6ng tryc tii5p tham dU c6 th6 ty quydn cho ngudi itgi dign tham dg Dpi hQi (hopc

cho thanh vi6n HQi d6ng quan tr). Ngudi tlugc riy quydn phii xu6t trinh Gi6y riy quydn (theo m6u grli

kdm) vd Chung minh nhdn d6n ho[c Cin cudc c6ng ddn hoic H0 chi6u khi vdo dU DIIDCD.

5. Ding kf tham dgD4i hQi:

Nhtun tao iti€u kipn cho c6ng trlc t6 chftc Dai hQi <tugc chu d6o, Quf C6 <tOng vui ldng x6c nhfln viQc tham

dU hqp (ho[c riy quyAn dU hqp) vi grii vd COng ty C6 phAn Tdu cao ttic Superdong - Ki6n Giang qua EMS,

iliQn thopi ho{c fax trudc ngiy 23/06/2020.

Noi nhQn: Vdn phitng HDQT CTCP Tdu cao t6c Superdong - Kihn Giang

Dla chi nh4n thu: 55 610 DiQn Bi6n Phri, Phudng 11, Qu$n 10, TP.Hd Chi Minh
DiQn thoai: (028) 38 666 333 Fax: (028) 38 688 363

Covid-19 vdn chua t<6t thric.

TrAn hgng kinh mdi! 4.6 thdng .6. ndm 2020

QUAN TRI
H

DiQn thoqi
Email
Website

Ltru it: Kfti.diin thaln (r Dqi hQi, Qu! c6 il6ng vui ldng mang theo Chmg minh nhdn dtu/Cdn cwdc c1ng

ddn/HQ chiiluvd Giib 0y Ery€n hW l€ trong trrdng hqp clugc nhdn try qtryAn.

Dai bi6u vd Quy vi cO d6ng tham dg Dai hQi phii tudn thri cdc biQn ph6p phdng chi5ng dich b€nh theo khuy6n
c6o cfia 89 Y t6 (<teo khAu trang, do thdn nhigt, s6t trung t?y, gif khoing c6ch khi titip xric, ."..), tuan thri c6c

vdn ban chi tlao cria Thri tuong Chinh Phri, Ban chi dgo Qu6c Gia phong ch6ng dich b€nh vd Uy ban nhdn ddn

Tp.Hd Chi Minh, ntrim han ch6 rui ro l6y nhi6m vi dim b6o srlc kh6e cho cQng tl6ng trudc tinh hinh dich b€nh
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cONc rv c6 pnAN rAu c.q,o rOc supnRDoNG - xrnx crANG
Dia chi
Di€n thoai

Email
Website

l0 ttudng 30/4, khu ph6 2, Duong D6ng, Phri Qu6c, Ki6n Giang

(0297) 3980 lll Fax: (0297) 3846 180

info@ superdong. com.vn

www.super4ong.com.vn

cHrIOr{G TRiNH HQP
DAr HQr DONG CO DoNG THTIONG NItN NAVI 2020

8h00 - 8h30 D6n ti6p tISi

Ki0m tra tu c6ch dai bi6u,

l.'.l$:i

th00 - th40
t. 86o c6o ctra HQi d6ng quan tri;
z. Pi6o c6o ctra Ban T6ng Gi6m d6c;

s. 86o c6o ctra Ban Ki6m toan nQi b0.

::]

i irtrO - 11h20 ThO;s d; si6" tan vn Ngni quy6t Eai hQi tlitng cd rlong
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C6 aOogrn0n uf quydn
(K! vd ghi rd hs ftn, d6ng diiu n6u c6)

crAY uANc rY uU HOP noAc uY QITYEN
DLt Hep EAI HeI ooNi cooONc rHltollc xltx NAvr zozo

: C0ng ry C6 phAn Tiru cao t6c Superdong - Ki6n Giang

theo ph6p tufit (A5i v6i td chrlc):........

CMND/CCCD/HC/CNDKDN si5: ............ ....."6p ngdv.......... " tai"""""'
Dla chi: ..............:...
fOng sO cO phen dai diQn ho{c/vd sd hiru: c6 phan'

(CO dhng chqn m\t trong hai mqrc dudi ildy, ddnh diiu vdo 6 thich hqp)

r. DANG tcf otrHQP n
z. itv euytN cHo ntN NndN uY QITYtN DUoI oAvn
BOn nhfln riy quyAn:

CMND/CCCD/HC/CNDKDN sl5: ............ .....c6p ngey.......... .. tai"""""'

Sd luqng cO phan riy quyAn: c6 Phdn'

Trong trudrng hq,p c6 ddng kh0ng th€ tham dU vd kh6ng try quy€n dugc cho nguoi kh6c, Quf CO dOng
,i

vui ldng riy quy6n cho Chir tich HDQT ctra COng ty:

Luu f: Vui ldng <lanh d6u vdo cQt *D6nh d6u chgn" <lC try quy6n toan bQ s6 cO phan s0 hiru.

NOi duns fiv quvdn:

B€n nhan try quyQn <tei diQn cho BCn riy quyAn tham dU Dai hQi ddng cO d6ng thudrng ni6n ndm2020

cira C6ng ty CO phan tau cao t6c Superdong - Ki6n Giang d6 tnUc hiQn mqi quy6n vd nghia vU tai Dai

hQi <16ng cO d6ng tucrng img v6i s6 cd phan dugc iry quyOn.

Chung t6i hoan todn chi.u tr6ch nhiQm vA viQc try quyAn ndy vd cam ktit tuen thf nghi0m chinh c6c quy

<linh hiQn hanh cira phap luflt, quy dinh cria Didu lQ C6ng ty C0 phan tau cao t6c Superdong - Ki6n

Giang vd kh6ng c6 b6t ki sU khitiu npi ndo vd sau.

Luui,:

Nguiri duqc iry qyyin chi thWc hiQn nhtmg c6ng viQc trong phgm vi iry quyin vd phdi mang theo

CMND/CCCD/HA chiAu khi di du hoP.

Giiiy t*y quydn ndy chi cd gid tri khi cd chii lcy hW lQ ctla cd hai bAn tiy quyin vd duqc {ty quyin.

Trotng trudng h.p ngudi iy qrryin ld c6 dAng t6 chtirc thi cdn c6 thAm diiu hqp k crta td chthc fiy

quydi. Trudng i* J, Etyin cho Chrt fich HDQT C6ng ty CO phin Tdu cao t6c Superdong - KiAn
'Cior7 

thi kh1ig cdn chrr k!,cila Chrt fich HEQ|. Giiiy fiy quyin ndy c9 hi€u lwc kd t* ngdy hi' cho d6n

khi iqi h1i diis d6 d6ng thidng ni€n ndm 2020 cila C6ng ty Co phdn Tdu cao tiic Superdong - Kian

Giang kAt thilc.
ngdy 

-thdng -ndm 
2020

BOn nhfn fry quydn

(K!,vd ghi rd hP ftn, d6ng diiu niSu cd)
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CTCP TÀU CAO TỐC  

SUPERDONG - KIÊN GIANG 

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

Số:…………… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

Kiên Giang, ngày… tháng… năm 2020 

QUY CHẾ LÀM VIỆC T I 

Đ I HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; 

Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc 

hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo; 

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang.  

Nhằm đảm bảo cho vi c t  ch c Đại hội đồng c  đông thường niên năm 2020 của Công ty 

C  phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang đư c thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây 

dựng quy chế, nguyên tắc làm vi c,  ng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau: 

Điều 1. Mục đích 

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc  ng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng c  đông thường niên 

của Công ty C  phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang diễn ra đúng quy định và thành công 

tốt đẹp. 

- Các nghị quyết của Đại hội đồng c  đông thể hi n ý chí thống nhất của Đại hội đồng c  

đông, đáp  ng nguy n vọng, quyền l i của c  đông và đúng pháp luật. 

Điều 2. Đối tượng và phạm vi 

- Đối tượng: Tất cả các c  đông, người đại di n (người đư c ủy quyền) và khách mời tham 

dự Đại hội đồng c  đông thường niên Công ty C  phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang đều 

phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều l  Công ty và quy định hi n hành của 

pháp luật. 

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này đư c sử dụng cho vi c t  ch c họp Đại hội đồng c  đông 

thường niên năm 2020 của Công ty C  phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang. 

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt 

- Công ty : Công ty C  phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang 

- HĐQT : Hội đồng quản trị 

- BTC :  Ban t  ch c Đại hội 

DỰ THẢO 
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- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng c  đông 

- Đại biểu : C  đông, người đại di n (người được ủy quyền) 

 

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông 

- Đại hội đồng c  đông Công ty đư c tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại di n ít nhất 

51% t ng số c  phần có quyền biểu quyết. 

- Trường h p không có đủ số lư ng đại biểu cần thiết trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ 

thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người tri u tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng c  đông phải 

đư c tri u tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định t  ch c Đại hội đồng c  đông 

lần th  nhất. Đại hội đồng c  đông tri u tập lại chỉ đư c tiến hành khi có thành viên tham dự là 

các c  đông và những đại di n đư c uỷ quyền dự họp đại di n cho ít nhất 33% t ng số c  phần có 

quyền biểu quyết.  

- Trường h p đại hội lần th  hai không đư c tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết 

trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng c  đông 

lần th  ba có thể đư c tri u tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại 

hội lần hai và trong trường h p này đại hội đư c tiến hành không phụ thuộc vào số lư ng c  đông 

hay đại di n uỷ quyền tham dự và đư c coi là h p l  và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự 

kiến đư c phê chuẩn tại Đại hội đồng c  đông lần th  nhất. 

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

- Các c  đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 09/06/2020 đều có quyền tham dự 

ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại di n của mình tham dự. Trường h p có 

nhiều hơn một người đại di n đư c ủy quyền theo quy định của pháp luật đư c cử tham dự thì 

phải xác định cụ thể số c  phần và số phiếu bầu của mỗi người đại di n.  

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ vi c kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ 

tùy thân .v.v… theo yêu cầu của BTC Đại hội. 

- Nhận hồ sơ tài li u, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.  

- C  đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết 

ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhi m dừng Đại hội để cho c  đông đến muộn đăng ký 

tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã đư c tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến 

tham dự sẽ không bị ảnh hưởng. 

- Để đi n thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại. 

- Người đư c ủy quyền tham dự Đại hội không đư c ủy quyền tham dự Đại hội cho bên th  

ba khác tham dự Đại hội, trừ trường h p quy định tại khoản 3 Điều 16 Điều l  t  ch c và hoạt 

động của Công ty. 

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội. 

- Tuân thủ các quy định của Ban t  ch c, của Chủ tọa điều hành Đại hội. 

- Tuân thủ các b nh pháp phòng chống dịch b nh theo khuyến cáo của Bộ Y tế (đeo khẩu 

trang, đo thân nhi t, sát trùng tay, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, …), tuân thủ các văn bản chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch b nh và Ủy ban nhân dân Tp. 

Hồ Chí Minh, nhằm hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo s c khỏe cho cộng đồng trước tình hình 
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dịch b nh Covid-19 vẫn chưa kết thúc. 

- Trường h p có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các bi n pháp, 

quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại 

biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo 

chương trình đã đề ra. 

Điều 6. Khách mời tại Đại hội 

- Là các ch c danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không 

phải là c  đông Công ty nhưng đư c mời tham dự Đại hội. 

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội 

mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý). 

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa 

- Đoàn Chủ tọa gồm … người, bao gồm 01 chủ tịch và …thành viên. Chủ tịch Hội đồng 

quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tọa và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công vi c của Đại 

hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội. 

- Trường h p Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm vi c thì các thành viên 

còn lại bầu một người trong số họ làm chủ toạ cuộc họp. Trường h p không có người có thể làm 

chủ toạ, thành viên Hội đồng quản trị có ch c vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng c  đông 

bầu chủ toạ cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ 

cuộc họp. 

- Nhi m vụ của Đoàn Chủ tọa: 

a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã 

đư c ĐHĐCĐ thông qua; 

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình; 

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; 

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu; 

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. 

- Nguyên tắc làm vi c của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm vi c theo nguyên tắc tập thể, 

tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. 

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội: 

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm … người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhi m trước 

Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng c  đông về nhi m vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn 

Chủ tọa. 

2. Nhi m vụ của Ban Thư ký: 

- Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của c  đông và đại di n c  đông dự họp (khi cần 

thiết); 

- Hỗ tr  Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn ki n, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và 

thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các c  đông khi đư c yêu cầu; 

- Tiếp nhận, rà soát phiếu nêu ý kiến của các c  đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định; 
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- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã đư c các 

c  đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội; 

- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đư c thông qua tại Đại hội. 

3. Chủ toạ của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều 

khiển Đại hội đồng c  đông một cách h p l  và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh đư c 

mong muốn của đa số đại biểu tham dự. 

Điều 9. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 

1.  Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 

thành viên, chịu trách nhi m trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng c  đông về nhi m vụ của 

mình. 

2.  Nhi m vụ của Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 

- Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhi m kiểm tra tư cách và tình hình c  

đông, đại di n c  đông đến dự họp; 

- Trưởng Ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng c  đông tình hình c  

đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lư ng c  đông có quyền dự họp đại di n ít nhất 51% 

t ng số c  phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng c  đông Công ty 

đư c t  ch c tiến hành. 

Điều 10. Ban Kiểm phiếu 

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thi u gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 

thành viên để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.  

2. Nhi m vụ của Ban Kiểm phiếu 

- Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhi m trước Đoàn Chủ tọa, 

Đại hội đồng c  đông khi thực hi n nhi m vụ của mình; 

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội; 

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký; 

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường h p vi phạm thể l  biểu quyết hoặc đơn thư 

khiếu nại về kết quả biểu quyết; 

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội 

1. Nguyên tắc: 

- Vi c thảo luận chỉ đư c thực hi n trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề 

trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng c  đông; 

-  C  đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội; 

-  Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của c  đông theo th  tự đăng ký và 

chuyển lên cho Đoàn chủ tịch; 
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- C  đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi đư c Chủ tịch đoàn nhất trí 

mới đư c phát biểu. Mỗi c  đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, 

tránh trùng lặp. 

2. Giải đáp ý kiến của các c  đông: 

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của c  đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ 

giải đáp ý kiến c  đông; 

-  Trường h p do giới hạn về thời gian t  ch c, các câu hỏi chưa đư c trả lời trực tiếp tại Đại 

hội sẽ đư c Công ty trả lời bằng các hình th c khác. 

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội 

1. Nguyên tắc:  

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải đư c ĐHĐCĐ 

thảo luận và biểu quyết công khai. 

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết đư c Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại 

biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài li u tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu đư c cấp Thẻ biểu 

quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại 

biểu, họ tên, số c  phần sở hữu và nhận ủy quyền đư c biểu quyết của đại biểu đó. 

- Hình th c biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng c  đông thường niên năm 

2020 như sau:  

o Biểu quyết bằng hình th c giơ Thẻ biểu quyết: hình th c này đư c dùng để thông qua 

các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm vi c tại Đại hội; thông qua Đoàn 

chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội 

dung khác tại Đại hội (nếu có); 

o Biểu quyết bằng hình th c điền vào Phiếu biểu quyết: hình th c này đư c dùng để thông 

qua các vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban T ng Giám đốc; Báo 

cáo của Ban Kiểm toán nội bộ; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; và thông qua nội 

dung các Tờ trình tại Đại hội. 

2. Cách th c biểu quyết: 

- Đại biểu thực hi n vi c biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến 

một vấn đề đư c đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền 

các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương  ng với các nội dung cần biều quyết 

theo quy định tại Khoản 2 Điều này.  

- Khi biểu quyết bằng hình th c giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải 

đư c giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường h p đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết 

trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn 

đề thì đư c xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường h p đại biểu giơ cao Thẻ 

biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không 

có ý kiến của một vấn đề thì đư c xem như biểu quyết không h p l . Theo hình th c biểu 
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quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban thẩm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu 

đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương  ng của từng c  đông Tán thành, 

Không tán thành, Không có ý kiến và Không h p l .  

- Khi biểu quyết bằng hình th c điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu 

chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” đư c in 

sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả 

nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biếu quyết về thùng phiếu kín đã 

đư c niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải 

có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu. 

3. Tính h p l  của Phiếu biểu quyết 

- Phiếu biểu quyết h p l  là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, 

rách, nát,… không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có 

chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên đư c viết tay của đại biểu tham dự. 

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là h p l  khi đại biểu đánh 

dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ 

trình) không h p l  là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết h p 

l . 

- Phiếu biểu quyết không h p l : 

o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biếu quyết; 

o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của 

Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu 

biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không h p l . 

4. Thể l  biểu quyết: 

C  01 (một) c  phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại 

di n cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ đư c cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu 

quyết. 

- Tại ngày chốt danh sách c  đông (ngày 09/06/2020) t ng số c  phần của Công ty là: 

63.331.735 c  phần tương đương với 63.331.735 quyền biểu quyết. 

- Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội chỉ đư c thông qua khi đạt đư c tỷ l  biểu quyết 

đồng ý của ít nhất 51% t ng số c  phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một 

số trường h p, vấn đề biểu quyết đư c quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều l  Công ty và 

Khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghi p số 68/2014/QH13 thì phải có sự đồng ý của ít nhất 

65% t ng số c  phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.  

- Lưu ý, c  đông/đại di n ủy quyền có l i ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với 

các h p đồng và giao dịch có giá trị từ 35% t ng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo 

tài chính gần nhất; các h p đồng hoặc giao dịch này chỉ đư c chấp thuận khi có số c  

đông/đại di n ủy quyền chiếm từ 65% t ng số c  phần có quyềnbiểu quyết dự họp còn lại 

tán thành (theo Khoản 3, Điều 162, Luật Doanh nghi p số 68/2014/QH13). 
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5. Ghi nhận kết quả biểu quyết 

- Ban kiểm phiếu có nhi m vụ thu phiếu biểu quyết. 

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng 

nội dung và chịu trách nhi m ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại 

hội đồng c  đông. 

Điều 13. Biên bản họp, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông 

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng c  đông phải đư c đọc và thông qua trước khi bế 

mạc Đại hội. 

Điều 14. Thi hành Quy chế 

C  đông, đại di n theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành 

nghiêm chỉnh Quy chế làm vi c của Đại hội đồng c  đông. C  đông, đại di n theo ủy quyền và 

khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo m c độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình 

th c xử lý theo Điều l  Công ty và Luật Doanh nghi p. 

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông 

qua. 

     T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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crcP TAU cAo r6c
sUPERDoNG - rrtN GIANG

ceNG HoA xA ngt cnu Nclli,q. vIEr NAM
EQc lflp - Try do - I{pnh Plilic

KiAn Giang, ngdy 15 thdng 06 ndm 2020

BAo cAo ct,q. Her oONc euAN TRI

Kinh gfri: euf CO eOng C6ng ty CO phAn Tiru cao tdc Superdong - Ki6n Giang

HQi tt6ng quan tri C6ng ty xin b6o c6o vC tctit qui ho4t dQng trong ndm 2019 vn dinh hu6ng

cho ndm 2020 nhu sau:

1. TiNH HiNn HoAT D9NG cO.q. cONc rY TRoNG NAM 2019

1.1. Tinh hinh kinh t6 nim 2019

NAm 2019, n6n kinh tC Viet Nam dugc d6nh gi6 kh6 tich cpc trong UOi cann n6n kinh

tC tne gicri kh6ng ihU" rU khoi sdc; tfr6 nien qua tdng san phAm trong nu6c (GDP) ci ndm

2019 tdng7,\2yo,CPI binh quAn n6m 2019 tdng2,TgoA so v6i binh qu6n n6m 2018 cho th6y

chi ti€u ndy dugc ki6m soSt vd tdng d mr?c th6p; til d6, t?o bu6c dd cho c6c doanh nghiQp

ph6t tri6n. Trong d6, v$n tii dudng thtry nQi dia tlat 200,6 triQu luqt kh6ch, tdng2,5o/o vd v4n

tii hang h6a <ludng thriy nQi ilia det 303,4 triQu t6n, tdng 5,060/o so v6i ndm tru6c; tuy nhi6n,

gi6 xdng, dAu cfing tdng d6n 22,20 . D6 vtra ld nhtng thu$n lqi, d6ng thoi cflng ld nhfrng

th6ch thfc d6i v6i mQt doanh nghiQp kinh doanh van tii hanh kh6ch vd hdng h6a theo tuyiSn

c6 einn nhu C6ng ty.

DO mQt doanh nghiQp ph6t triOn bOn virng ddi h6i nOn kinh t6 phai tdng trucrng On

dinh. NCn kinh tC ndm2020 dugc dg b6o s€ gap nhi6u kh6 khAn tru6c nguy co suy tho6i do

anh hucrng ctra dich Covid-I9 khi6n nhi6u ndn kinh tC bidinh trQ, chu6i sAn xu6t - cung tmg -

ti6u ding bi gian do4n k6o theo sp sqt giam cira nhiOu nganh nghA, Hnh v.uc; trong d6, thiQt

hai n{ng nC ntr6t gan nhu thuQc vC tintr Wc vAn t6i. Do d6, n6m 2020 sE ld mOt nim ddy

ch6ng gai, thir th6ch COi vOi nganh vQn tii dudng thiry vd C6ng ty cfing kh6 tranh kh6i tinh

tr4ng chung nAy.

1.2. Tinh hinh ho4t ilQng kinh doanh trong nim 2019

Doanh thu thuAn

Lqi nhuan tt HDKD 68,29yo

i tqinhuAnkhac

)

HN
\a

Lqi nhuantru6c thu6

186.40%



Linh vgc vQn chuy€n hdnh kh6ch vd hang h6a d6n cdc dtro du llch theo tuyi5n cO dinh cOn

kh6 non tr6 tpi Viet Nam. C6ng ty ludn {r hdo li mQt trong nhtng doanh nghiQp tiOn phong trong

viQc str dUng phuong tiQn chuy6n cho bdng tdu cao t6c. Tr6i qua hcrn 17 ndmthlng trAm dO gdy

dpg vi ph6t tri6n thucrng hiQu Superdong, Ban Ldnh <tao vd todn thr5 nguoi lao tlQng d6u n6 lWc

hrit srtc AO eat dugc c6c thanh qu6 nh6t dinh, kh6ng chi th6 hiQn qua c6c con s5 vC doairh thu vd

lqi nhuan dcrn thu6n md cdn ld cilc gi6fa kh6c mang 14i sric manh nQi tai manh mE girip C6ng ty

vugt qua c6c thir th6ch de knOng ngtng vuon l6n. D6 chfnh h dQi ngfl nhdn sg th4o nghA, doan

ktit, nhiQt tem, tan tpy, trung thanh; le dQi tdu da d4ng ci vA loai hinh, kich cO phir hqrp voi dia ban

khai th6c; ld hQ th6ng phdn ph6i trii rQng, g6n UO.

N6m 2019, C6ng ty v6n git vrng dugc vi tn6 a6n dAu vd ld doanh nghiQp duy nh6t khai

thhc cittdu cao t6c vd tiu phd, ciing nhu thUc hiQn ho4t dQng kinh doanh tai nhi6u dia ban kh6c

nhau nhu Ki6n Giang, S6c Trdng, Bd. Ria - Vffng Tdu vd Binh Thuan. DiAu ndy girip cho thucmg

hiQu Superdong dugc bi6t d6n rQng r6i vd d6 dang hon trong viQc thu hrit kh6ch hang c6 nhu cAu;

song cflng dua t6i nhiOu th6ch thrlc v0 quan tri vd diOu hanh. Nim qua, C6ng ty dA ph6i eOi aien

voi tinh trang canh tranh gay gat tr0n tdt citc6c tuy6n, dac biQt ld c6c tuyi5n truyAn th5ng nhu R4ch

Gi6 - Phf Qui5c, Hd Ti$n - Phri Qudc vd Rach Gi6 - Nam Du. T6ng cAu cta thi trucrng ti6p tgc

tdng trucmg r6t tich cgc nhrmg vdn c6 sp ch6nh lQch lcrn do t6ng cung tdng ttQt bi6n ldm cho c6ng

,,r6i tnui thSc bi suy gi6m khi ph6i duy tri vd tdng cudmg th6m chuy6n nhim gifl thi phan.

ThOm vdo d6, di$u kiQn b6n bai cdn h4n ch6 gdy kh6 khAn trong viQc tdng chuy6n, di ddi

tdu d6n tri kh6ch; thflm chf, COng ty cdn khdng th€ dua tdu phd cao t5c vdo'khai th6c tuy6n R4ch

Gie - Phri Qu6c gdy anh hucmg t6i ndng lpc c4nh tranh vd viQc thpc thi chii5n lugc da dang dich

vu dC d6p rmg tliy ttir nhu cdu vd th! hi6u ctra lih6ch hang. Chua dtmg lai 6 d6, he qud t6t yt5u ctra

canh tranh kh6ng chi gdy tdng chi phi nhi6n liQu md cdn ldm tdng gen nhu todn bQ c6c chi phi

kh6c nhu nhdn c6ng, ddo t4o, hoa hdng, quang b6, cititi6n k! thu{t, ch6t lugng tdu,... Dung tru6c

c6c kh6. khin ndy, dir c6c tuySn moi tdng tru&ng, <16ng g6p tich cgc vdo sg tdng trucmg doanh thu

2,2%o sov6i ndm tru6c, lqi nhuAn sau thu6 d4t 101,1 t$ ddng nhung cdCk6tqui kinh doanh v6n

chua d4t dugc c6c chi ti6u dO ra cho ndm20l9.

1.3. Tinh hinh dAu tu, tinh hinh thgc hiQn c6c dg 6n

Dil trong qud trinh thryc hiQn cdc dtg dn itdu tr vdn phdt sinh nhftng hgn chd ndm

ngodi khd ndng dry rtodn nhrng COng ty vdn nd lqc fiidn khui cdc kif hogch itd dA ra; tinh

trgng cqt thd nhr sau: '

. p6i v6i khu hfu cdn c6ng Hd Ti€n: Cdn cri Nghi quy6t sO OI\ZO|g,A{Q-HDQT cira

HQi d6ng quan tri c6ng ty ban hanh ngdy 04 th6ng 09 ndm 2019, COng ty dang xtic

;
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ti6n lam viQc v6i UBND TP. He Ti€n dO dugc hoan trd ddt,nhAn hr tiAn vd c6c khoan

chi phf bOi ttrucrng.

. C6ng trinh cAu cing vd nhd chd t4i Trdn pd - SOc Trdng: C6ng ty dE titSn hanh c6c tht
tpc cdng bd c6ng theo quy dinh vd dua tdu vdo neo dQu khai th6c tt ngdy 01/01 12019;

song song d6, C6ng ty da b6 sung dich vp thric An nhanh vd bdi git xe vdo phgc vq

hanh kh6ch di tiu vd dang titip tgc bO sung c6c dich 4r tiQn ich kh6c dO ttua vdo ho4t

ttQng.

o Ti6n dQ d6ng m6i phd cao t6c Rpch Gi6 - Phf QuOc: Phe de dugc d6ng hoan thiQn vd

thir nghiQm nhung do kh6 khdn v0 b6n bAi ho4t dQng tai Rach Gi6 nOn Cdng ty buQc

phni ddm phan vcri nhd m6y cham ban giao nhAm kh6ng t[ng thOm chi phi neo d4u t?i

nhd m6y d6ng tdu vd ti6t giitm cdc chi phi mang tdu vO Vigt Nam khi chua cO b6n bai

dC khai th6c.

o Hoiin cdi tdu cao t6c Superdong VII & Superdong VIII: Ci 02 tdu dd hoan t6t vigc

hoan cii vd dua vdo khai th6c tuyi5n Hd Ti6n - R4ch Gi6 - Phf Qu6c v6i tdc <10 vd d0

On t$i uu htm, cq th6 tdu Superdong VII dd ctugc dua vO ViQt Nam ho4t ttQng tir ngdy

2610112019; tdu Superdong VIII dA ducr. c dua vA Vi.t Nam ho4t dQng tir ngdy

2U04t2019.

o Ho6n cii mfli tdu Superdong Con Dao I & Superdong Con Dao II: t4n dung thdi <1i6m

02 tist d6n han l€n dd kir5m tra dinh ky hdng ndm, Cdng ty dd thgc hiQn hoan cii mfli

tdu vd thay gh6 c6 thO di0u chinh <lugc tlQ nghiOng o tdng tr6n nhim giirp hanh kh6ch

dugc thoii m6i hcrn, gi6m sp rung vd l6c khi tiu hopt dQng trong didu kiQn thdi ti6t

x6u. C6 02 tittt dd hoan t6t viQc hoan c6i vd dua vdo khai th6c trong thang 12 nhm

2019 v1isg d6n nhan vd phan hdi tich cyc vA nieu qud sau hoan cii tt henh kh6ch vd

thuy6n vi6n.

o Stra chfia tdu Superdong III sau su c6 Ui ch6y khi neo dflu t4i cang thriy nQi dia R4ch

Gi6: C6ng ty dd cho mang tdu sang nhd m6y Kaibuok dO thUc hiQn viQc sira chta, hdii

phpc nguy6n tr4ng tiu vd dua v0 ViQt Nam khai th6c trong thang 1l nim 2019. C6ng

ty b6o hiOm chi tr6 hcm 4,l t!/ d6ng dC UOi thucrng cho sy c6 ch6y tdu Superdong III.

. V0 dAu tu phucmg tiQn chuy0n chd m6i vi md rQng thi trucrng khai th6c: Hqrp d6ng

d6ng phd cao t6c thay th€ tiu cao tdc <16 dugc ky t6t voi d6i tac t4i Malaysia vd dang

dugc thpc hiQn theo itring titin dQ; d6ng thdi, Cdng ty cfing dd hoan t6t viQc khai

trucrng tuyi5n m6i Phir Qu6c - Nam Du nhim tpo t4o thuan lgi cho kh6ch hang c6

thOm dia di0m tham quan vd rut ng6n dugc thoi gian di chuy6n.

1.4. Tinh hinh tdri chinh
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Cric chi ti6u DVT NIm 2018 NIm 2019

H0 sd thanh toan nhanh Lan 15,22

HQ s6 Nq/T6ng tdi san % 2,190/C,

HQ sO N-o/VOn chir sd hiru % 2,24Yo

12,32

Vdng quay t6ng tdi san Vdng 0,52

HQ s6 Lgi nhufln sau thuti/Doanh thu thuAn % 30,l6yo

HQ s6 Lqi nhuan sau thu6A/6n chir sd hffu % l5,92yo Il:r34o/r|

H0 s6 Lqi nhuan sau thu6/T6ng tii san % 15,54Yo

H0 s6 Lgi nhu4n tir ho4t dQng kinh
doanh/Doanh thu thudn

% 3t,07Vo

1.5. ViQc ph6t hinh cd Phi6u

Thgc hiQn theo Nghi quyet DHECD thuong ni6n n6m 2019, C6ng ty d6 phat hdnh

th6m c6 phitiu, ty lQ l0% dC tra cO tirc ndm 2018, ndng mrlc v6n diOu lQ cta COng ty tir

57 5.7 49 .5 60.000 ddng lOn 633 .3 17 .3 50.000 ddng.

2. HOAr DQNG CUn HQr DoNG QUAN rRI rRONG NAM 201e

2.1. Co c6u cfra HQi tl6ng quin tr! trong ndm 2019

Ph6 Chir tich

Thdnh vi6n

Ong Puan Kwong Siing Thanh vi6n

Thanh vi0n

Ong Tdng Si6u Tdm Thanh vi0n

.t,

.i"

I
{.
ql

'l:

Be HeNguyQt Nhi

BdNguy6n ThiNgqc Nhung

BdNguy6n Thi Hoa LQ

Bd La Xudn Ddo

Ong Phan H6ng Phric Thanh viOn
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2.2.Ho4tdQng cria HQi tl6ng quin tri trong nIm 2019

2.2.l.Tinh hinh tham dr; cfc cuQc hqp cria thirnh vion HQi tl6ng quin tri

;:Jjta$g#iiffi+}*iusl$il1;:t=

Ba HANguyQt Nhi

BdNguy6n Th! Ngqc Nhung

BdNguy6n ThiHoa LQ

Puan Kwong Siing

Bd La Xudn Ddo

Ong Tdng Si6u Tdm

Ong Phan H6ng Phirc Thanh vi6n

034/2019^IQ-HDQT ts10512019

0ttg

I

r1

N}

2.2.2.C6c Nghi quy6t/quy6t epn cfra HQi tl6ng quin tri trong nim 2019

038/201 gAIQ-HDQT rsl0sl20l9



6 04l20r9INQ-HDQT 0710612019

1 0s/2019^{Q-HEQT t910712019

8 06/20r9^{Q-HDQT 2610712019

9 07 t20r9|NQ-HDQT 0410912019

-,ffi

10
eio; ue" hep HEQi I - ^' i 28109120t9

ngiry 2810912018 
1

'ff +;t$trd:$Ah:.?i'lH's'tr
11 08/2019^{Q-HDQT rU1U20r9 o 'Th6n#quA vi€C d'6u tu dg,an ta
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t4

28lru20l9

11/20r9^{Q-HDQT t7lr2l20r9

2.2.3.Thi lao ho4t ilQng cfra HQi tldng quin tr!

Chrfrc vg

:;il
:ii li::i
,SI:
iria:f

i[*

T6ng thu
nh0p

515.370

,,\

v\

la

2,
,+4

i 1 iHdNeuv0tNhi i Chttich HDQT
i----- ' ---:-"' ---"*-1"-- -"---i z i llpul* rhi Neqc i pr,o cr HDer 543.659 i

Nhung 
i

3 
; 

Puan Kwong Siin-g t.379.335

4 i Nguy6n ThiHoa LQ
95.040

TV HDQT 95.040

: TV HDQT 95.040

TV HDQT 95.040

Tdng 319.131 I 2.818.s2s i

r. rfr euA cIAM sAr ooI vol BAN roNG GIAM EOc

Ndm qua, HQi d6ng qudn tri ghi nhan quy6t tam cria Ban T6ng Gi6m dl5c trong viQc

thuc hiQn nhiQm vp diAu tta"ir f.fri tn* Aoi s5t sao di6n bi€n ctra tinh hinh canh tranh d0 d6n

ddc, nhdc nhd ctng dua ra phucng 6n kinh doanh phi hgp, kip thdi; d6ng thdi, chir <lQng

nghi6n cfu, khdo s6t xu hu6ng thf thunng A6 Ad xu6t c1c Ad an dAu tu, kinh doanh cho HOi

dSng qu6n trixem x6t, quy6t dinh c6c dinh huong vd chit5n lugc kinh doanh cho COng ty.

(DW: 1.000 d6ng)



Ktlt qui kinh doanh cria C6ng ty ndm qua chua <14t dugc nhu kO ho4ch kj'vqng, c6c

kh6 khAn hQ th6ng v6n cdn t6c tlQng tr.uc ti6p dtin gi6 v6n cung c6p dich w ve gdy nhiAu han

chti trong viQc tri6n khai k6 ho4ch ho4t dQng cria <lQi tdu. M{t kh6c, c6c tuyi5n tdu mdi chua

d4t duo. c hiQu qu6 kinh doanh nhu mong mu6n nhung chi phi kh6u hao c6c phucrng tiQn d6

Uit AAu t[ng so vdi ctng k], Sdy h bei toan kh6 can Ban TOng Gi6m d6c phni c6 d6p an trong

thdi gian toi. HOi ddng quan tri thgc sp ghi nhfln nhtng gi|tri md cdc thenh vi6n Ban Tdng

Gi6mddc dA cdng hi6n cho Cdng ty trong ndm 2019 nhung trong tuong lai nhtrng y6u t6 khO

khAn th6ch thrlc sE cang nhi6u hcrn, HQi cl6ng quan hi mu6n c6c thdnh vi6n diAu hanh c6 th6

git vfrng dugc hiQu qui trong nhirng ho4t dQng ld th6 manh cria C6ng ty vd nhanh ch6ng img

ph6 v6i circ thay <t6i cria thi trucyng; tt d6, gQthii <lugc hiQu qud tir chii5n lugc kinh doanh md

C6ng ty dang theo dudi.

4. BAo cAo riNn niNn QUAN rRI cONG rY
Dinh ky 06 thrlng vd ndm, cilcbilo c6o tinh hinh quan trf Cdng ty Cd phan tau cao t6c

Superdong - Ki6n Giang dAu dugc hp <lung quy dinh vd cdng b6 ttrOng tin kip thoi. B6o c6o

tinh hinh quan tri ndm20l9 hiQn dA duo. c c6ng bO thdng tin vd ddng tdi t4i chuy6n mlrc Quan

hQ cd d6ng cira C6ng ty.

OOi voi viQc thlrc hiQn quy tlinh vC quan trf c6ng ty, hiQn HQi ddng quan tri C6ng ty

bao g6m 07 thanh vi6n, trong <16 c6 02 thanh viOn dQc lQp. S0 Giao dich Chtmg khoan Thanh

pfrO HO Chi Minh d6 ra COng vdn sr5 325/SGDHCM-NY ngiy 06/0312020 Aa nfrac nho vO

viQc C6ng ty chua <tim b6o tOi ttri6u l/3 t6ng sO ttrantr vi6n HQi ddng quan tri ld thanh vi6n

dqc l4p theo quy dinh tai khoan 5 Di6u 13 Nghi dinh 7ll2017AiD-CP. HQi ddng quan tri

dang tim c6ch khic phpc tinh tr4ng ndy vd s€ b6o c6o t6i cO d6ng khi c6 <lugc giii ph6p thich

hqp de trinh D4i hQi d6ng cO d6ng thdng qua.

s. KE HOACH HOAT DQNG KINH DOANH NAM 2020

NAm 2020, b$n c4nh c5c kh6 khdn hiQn hiru thi di6n bi6n phrlc t4p cria dich Covid-l9

dE vd dang t4o ra nhimg t6c dQng lcm g6y nhi6u hQ lUy cho nAn kinh te Vigt Nam n6i chung

vd ngdnh du lich n6i ri6ng. C6c ho4t dQng cung c6p dfch vu cho nguoi ddn, kh6ch du lich tai

phf eudc vd c6c dia di6m du lich kh6c t4i ViQt Nam clang bi h4n chti, thflm chi dich vq v{n

chgy6l tr$n c6c tuy0n dang ho4t dQng cfing phai tam ngung mQt thdi gian theo yOu cAu cira

co quan quan lf nhAm dim b6o sy an todn cho xd hQi tru6c tinh hinh dich bQnh ngdy cdng leo

thang nhu hiQn nay; do d6, C6ng ty s0 g{p r6t nhiAu kh6 kh[n trong thdi gian dich bQnh ndy

khi nhu cAu di chuy6n cira hdnh ktr6ch giim vd viQc tudn thfr c6c quy dinh v0 gi6n c6ch xd

hQi. Tuy nhi6n, ddy ctng sE ld co hQi hi6m cO de danh gi6 kh6ch quan todn b0 hoat dQng, khi

ndng ch6ng chiu vd tinh hinh tdi chfnh cria c6c c6ng ty ctng ngdnh kh6c.

HiQn, Chinh phri dang chtr dQng tri6n khai c6c biQn ph6p chdng dich hiQu qu6, giim

thiet hai dt5n mric ttr6p nfr6t dC c6 thO duy tri vd phpc trOi tai sU van hanh tron tru ctra n6n kinh

t6. Kil khdn trong nga" fta" r6i ctng qua, C6ng ty lu6n trong tam the chir dQng tmg ph6 dC

vugt qua tro ng4i va ti6p tpc thpc hiQn c6c ki5 hopch, mpc tiOu dO ra cho thcri gian t6i. Qua

ttrUc tiSn hoat rlqng vi nghiOn crlu, khio s6t thi ffidttg, nhu cAu, thi hi6u cira kh6ch hang, HQi

tt6ng quan tri cho rang, can phii c6 bu6c dQt ph6 mcri md c6c phucmg tiQn chuy6n cho hiQn

nay chua d6p img duqc h6t ia" yf:utO nhu ttic d0, tiQn nghi, khi ndng v4n chuy6n da d4ng til
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hanh kh6ch, xe m6y, 6 td vd hang h6a; dac biQt phni phn hqrp v6i diOu kiQn b6n bAi cdn f1
h4n chti nhu hign nay. D6 chinh ld lli do, Cdng ty lga chgn m0 hinh phd cao t6c in6i thay thO

tdLu cao tt5c cho c6c tuyi5n chitin lugc 1u6n chi6m tj'trgng cao trong co c6u doanh thu vd lgi

nhu4n. B6n canh viQc thir nghiQm lo4i phucrng tiQn m6i, COng ty sE tii5n hdnh hiQn d?i, tinh

gian hQ th6ng phan ph$i dich vU thdng qua viQc dAy manh hQ th6ng dit v6 tryc tuy6n qua

website, mobile app, qu6n lf hiQu qui ddng ti6n, ti€t gi6m chi phf; d6ng thoi vdn tit5p tUc c6c

c6ng t6c dang triCn khai nhu n6ng cao ch6t lugng dich vg, day mAnh qr.ung b6 vd dAu tu dring

mgc cho c6c dfch vU phU trg nhu xe trung chuy6n, hflu cAn cAng vd b6n bdi, m0 rQng thi

trucrng khai th6c.

K6 hoSch chi ti6t

(*) Mtlc cii tiec niry duqc chi trd theo k€t qud phdn ph6i tqt nhudn duqc DHDCD C6ng ty

th6ng qua cho ndm tdi ch{nh 2019 vd dtr ki€n kii hoqch cho ndm tdi chfnh 2020.

HQi d6ng quan tri kinh trinh DAi hQi th6ng qua tdi liQu ndy.

Trin trgng !

(DW: ding)

wq*$/
TH 2019 i

V6n diOu lQ (d6ng) 633.317.350.000 633.317.350.000 100,00%

Doanh thu thudn (d6ng) 4s2.r43.044.739 3s3.493.038.807 78,2o4

Lqi nhuan sau thu6 (d6ng) 10r.100.416.328 30.846.665.437 30,5yo

C6 ttc (%) (*) t0% r0%

DONG QUAN TRI
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CTCP TAU CAO TOC
suPERDoNG - rrtN GIANG

ceNG noA xA nQl cn0 Ncnia vIET NAM

DQc l$p - Tq do - Hgnh Ph"ric

KiAn Giang, ngdy 15 thdng 06 ndm 2020

BAo cAo c0.q, BAN ToNG GrAM DOc

Kfnh gfri: Quf C6 AOng Cdng ry C6 phAn Tiru cao t6c Superdong - Ki0n Giang

Ban T6ng Gi6m <ldc C6ng ty xin b6o c6o vC t6t qud ho4t dQng trong ndm 2019 vd

tlfnh hucrng cho ndm 2020 nhu sau:

1. TiNH niNH HOAT DQNG TRONG NAM 2019

Lgi nhufln kh6c

Ndm 2019, ho4t dQng kinh doanh ctra COng ty tiOp tUc di6n ra v6i nhiOu kh6 khdn vd

thir th6ch. So voi ndm tru6c, COng ty ttd khai th6c th6m tuytin moi Phri Qu6c - Nam Du vdo

th6ng 12 ndm11tgpdng tdng rO tuy6n khai th6c hiQn nay l€n thanh 06 tuy6n. Tuy6n m6i ndy

dugc kj vgng s€ ld tuyi5n tdu ti6p chuy6n d6p rmg t6t nhu cAu di 14i ctra nguoi ddn, kh6ch du

lich trong nu6c vd qu6c t6, hm rft ngiin dugc khoang 1/3 thdi gian di chuy6n so v6i hucrng di

tru6c da] ph6i il6n Rach Gi6 sau d6 hanh kl6ch m6i c6 th6 ra Nam Du. 56 luqng tdu khai

th6c trong n6m duy tri v6i 16 tdu vd02phd de cung c6p dich vU v$n chuy6n hdnh kh6ch vd

hang h6a theo tuy6n cO Ainn.

f6t qu6 ho4t dQng kinh do$ cho th6y, ndm20l9 C6ng ty chi dqt84,77%o kO hoach

doanh thu vcyi gi6 tri liL 452,1t! c16ng. M4c dn doanh thu thudn t6ng nhg 2,l9yo so voi ndm

tru6c nhrmg gia uOn cung c6p dich v9 trong ndm cflng dd tdng <lang kC do gia tdng ti6u thU

ddu DO, t6ng chi phi nhdn cdng do canh tranh nhdn sU ldm biOn lqi nhuan cira COng ty giim

di hcrn 7%o;trong"d6, chi ti6u lqi nhuan sau thui5 chi d4t 70,560 k5 hoach n6m, gi6m 24,240

sov6inimtru6c dqtgi|tri 101,1 ff d6ng.

Thu$n lqi ddi voi C6ng ty:

Lgi nhu0n trudc thu6 TriQu ddng i t:s.++s

Lgi nhufln sau thu6 TriQutl6ng i 133.452



C6ng ty vdn gifi v6ng dugc vi th6 ddn d6u vdi c6c thC tttanh vl5n c6. COng tyc6 ngu6n

lgc tdi chinh vftng manh, kh6ng st dqng v6n vay nOn kh6ng chiu 6p lgc cria l6i str6t vay. 56

lugng tdu nhidu, Aa Oa"g d6p rmg dugc c6c nhu cAu kh6c nhau ctra kh6ch hdng, c6 th€ chtr

rl6nitrong viQc b6 tri tdu hopt dQng vi thay thti ngay khi tdu c6 sq cO hu h6ng kh6ng th0 tiOp

tr;c hopt c1qng. Trong nhtng ndm gdn ddy, Cdng ty 1i0n gc dua vdo khai thdc chc tuyiSn tdu

m6i S6c Trdng - Co; Dao, Phan rhi6t - Phri Quf, Phri Qu6c - Nam Du; qua d6, g6p phAn da

d4ng co c6u Jounh thu, t4o ra nhi€u sg lga chqn vd khai th6c t6t nhu cAu di l4i cria hanh

kh6ch.

phucrng tiQn cria Cdng ty dugc t6i uu vO tieu hao nhi6n liQu, dflc tinh ky thu{t phir hqrp

vung bi6n khaith6c nhdm giar; thieu c6c rui ro trong qu6 trinh v{n hdnh khai th6c; tt6ng thdi,

co c6u t6 chrlc, v4n hanh dcrn giin, gQn nhp, c6c chi phi ho4t dQng ituqc ki6m so6t ch4t chC

hm giam chi phi cho C6ng tY.

Ngudn nhAn lgc hiQn c6 cria C6ng ty chria nhi0u uu ili6m nhu d0 tu6i trung binh tr6,

ndng dQng, am hi6u vung bi6n khai th6c, dey dan kinh nghiQm cdng t6c, c6 chuyOn m6n cao,

ldm chri cdng nghQ, kh6ng chi v6n hinh khai th6c md cdn c6 th6 stra chfia, xri lf c6c sU ci5

ph6t sinh mQt c6ch chir ilQng vd dQc lflp, c6 tdm huy6t cirng cdng ty hqp t6c 16u ddi.

MQt s5 kh6 khin hiQn nay COng ty phei a6i oign nhu sau:

Thf nh6t, s6 luqng c6c nhdn sg qu6n lf chuy6n tr6ch h6n tdu cdn han chti vd tinh

tr4ng khan hi6miao dQng dd 6nh hucrng nhiOu d6n c6ng t6c td chric tri€n khai cung c6p dich

\ry van fii ciuaCdng ty. Tru6c tinh hinh d6, de c6 the thu hirt vd git ch6n ngudi lao dQng, Ban

Ldnh d4o dd tim hi6u tam tu, nguyQn vgng cria nhdn vi6n qua c6c UuOi AOi tho4i t10 dua ra c6c

chinh s6ch c15i ngQ phir hgp nhu di6u chinh lucmg vd c6c phirc lqi kh6c.

Thri hai, nhtng thay d6i crla chc chinh s6ch vd c6c quy <linh dieu thinh hopt dQng ctra

C6ng ty c6 sg thay d6i ldm cho kri hopch khai th6c c6c tuyi5n cfing phai diAu chinh de Oap ung

c6c quy dinh moi. Cdng t6c ddng ki6m ngdy cang dugc q1ran ly glt gao, nghiOm khic hon

ldm t6ng chi phi b6o tri, b6o du6ng cflng nhu chi phi mua sim tfri6t Ui.

Thrl ba, c6c ytiu tO vC b6n bdi ho4t dQng, khu vyc hflu cdn vdn cdn nhiAu han chi5.

Cang B6i Vdng (PhirQu6c) vd R4ch Gi6 hiQn dd qu6 tai bdi sg gia tdng qu6 nhanh vb phuong

tiQn vd chua rlugc quan tdm dAu tu dirng mric hm cho phd cao t6c tuyi5n Rach Gi6 - Phir

eu5c chua dugc khai th6c ttung nhu kti ho4ch vd chc tdu dang ho4t dQng cflng phii di ddi

thucrng xuy6n vd lion tgc gdy tieu hao nhiOn liQu cao hon <linh mrlc. Ki5 ho4ch khai th6c dOi

tdu vd c6c phucng an t6ng/giam chuytin v{n tii ctng gflp kh6 kfiAn hcm khi kh6ng cdn khung

gid trdng Ae tnU" hiQn, c6c co quan quan lf chuyen m6n ctng si6t ch4t hon tru6c. HiQn nay,

Binh Thu4n, S6c Trdng chua c6 nhd m6y b6o tri pht hqp n6n C6ng ? phai dua tdu vd bao

du6ng dinh ky hang n6m tpi Tp. HCM vd CAn Tho ldm ph6t sinh nhidu chi phi quan 1;i, chi

phi nhdn sg vd c6c chi phi nhiOn liQu.

Thrl tu, ttroi ti6t vd thtry tridu diSn bi6n b6t thudng: thang 08 vira qua, Phf Qu6c c6

mua lon hm nhi&r khu v.uc bi ngflp sdu vd chia cit hoan toan trong nhidu ngdy, kh6ch hang

htry v6 nhi6u kh6ng srt dUng dich ru ldm 6nh huong lcrn d6n doanh thu. B€n c4nh d6, hiQn

tuqng thty tridu dao dQng kh6ng dam b6o an todur cho tdu rdi b6n ctng 6nh hucmg dOn mdt

AO vJtan su6t khai th6c dich vu cta C6ng ty t4i tuyi5n Phan Thitit - Phri Quf.
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2. TiNIr niNn rLr cniNn

2.1. Tinh hinh tiri sin

-8,930

ll,70o/o i

Vdng quay tdi s6n

HQ s0 LNST/TOng tdi san

T6ng tdi s6n n6m 2019 t6ng 4,300 so v6i ndm tru6c d4t rnrlc 929,7 tf ddng. Nguyen

nhdn chtr ycu ct a sg tdng trucmg ndy li do su tdng m4nh cira tdi san ddi han 1 1,7o/o dat 638'3

,y Aarrg, cU th6 ld khoan mpc tdi san cO einfr Kri C6ng ty dd li6n qrc dAu tu th6m tdu vd phd

mcri iliphU. nU .t o t6 froUrt ph6t tri6n kinh doanh cria minh. Trong khi d6, tuy tai san ngin

h4n c6 sU sUt gi6m so voi ndm trubc 8,93o/oduy tri t?i mfc 291,5 tf tt6ng nhung nguyon nhAn

fi ao noan aao ro tai chinh ld ti6n gtri c6 ki han cira C6ng ty dugc diAu chuy6n tir chi ti6u

A" *,ai chinh ng6n hAn sang chi ti6u dAu tutai chinh ddi han s6 tiAn khoang 35 ty ddng'

HiQu su6t sri dung tdi san n6m 2019 ginm nhg so v6i n6m tru6c, vdng quay tdi san

n6m nay d4t mrlc 0,5 vdig; di6u niy c6 th6 19 giaib<ri s1r tdng l€n tlang k6 cta tdng tdi san

trong ndm qua v6i gi6 tri 16rn, trong khi doanh thu thu6n chi t6ng tructng nhg so v6i kj/ tru6c'

Chi ti6u khi n6ng ,iot, tOi tt t6ng tdi san cffng c6 sg sgt ginm dang kC tt 14.,97% cdn 10,87yo'

do ktit qua kinhloanh chi dat mirc lqi nhuan sau thui5 l0l,l tj/ ddng, s6 ndy dA gi6m dtin

24.24%so v6i n6rn tru6c, trong k*ri t6ng tai san l4i tdng 4,30yo.

Gdcdu NS.$ng i8t$n
(oV[:Irl$u d6ng]

N5m2018 N5m2019

mTdngtiisin rNP

TriQu d6ng

TriQu <I6ng

Tdi san ngdn han

Tdi san ddi han

891.433

17.894

19.516



2.2. Tinh hinh nq Phii tri

Tri0u d6ng i tq.stONg ngdn h4n

19.516

871.917V6n chir s0 hiru

929.t27 i 4,30Vo891.433Tdng ngudn v6n

17.894

Gs 6du l"tg - vOn *hfi 68 hfrl
pVlrTrQud6ng)

+
'r
JA'
lT
r0
liv

lN$1

Nim2018 Ndm2019

wV6n cirr] sd hiirt r Nq

C6ng ty ti6p tgc kh6ng sir dgng ng vay ddi han n6n tdng ng chinh 16 s6 [0u ctra ng

ngan han, kh"a" nay trong n6m qua c6 su sW giam so v6i n6m tru6c d6n 8'31% dqtmirc 17 
'9

ri6art do c6c khoan tn# ,uOi ty gi,a* vd Cdng ty cfing dd str dung quy khen thu&ng phitc

lsi chi cho ngudi lao dQng. Ngusc lai v6i di6n bian cira ns vlAi:;m1,:91*: sjhtu.ctlrt**

,t ,al* u:i[* ,.roi ,r*dd tdng 4,58yo so vcri ndm 2018, d4t mrlc 911,8 tf d6ng do ti6p tpc

ghi nhQnthOm lqi nhuan ttr hoat dQng ctra COng ty'

s. rn noacH HO4.T DQNG NAM 2020

N6m 2020 dugc d1r doan s6 c6 nhi6u kh6 khan, thtr th6ch hcrn so voi nlm vira qua do

nhirng fte q"ira, y6u ctra tinh hinh dich bQnh Covid-19 c6 khi ndng k6o theo ss :"I giai ty

"a" 
r.i"r, t3, cirngv6i d6 thi qu6 trinh canh tranh v6i c6c doanh nghiqp ctng ngdnh kh6c vdn

il;;16"t; ni5t"r,i, kh6c lipt. Tru6c UOi cantr d6, COng ty van titip tqc b6m s6t c6c muc tieu

kinh doanh vd chitin lugc trung - ddi h4n ctra minh A6 Auu tu c6c kti ho4ch tri6n khai cU the:

Nhin sq:

o Tdng cudng c6ng t6c ddo t4o, hu6ng dtin sg chuy6n nghiQp trong ph*c vg hanh kh6ch

vd an todn Phucrng tiQn;

19.516



. Ban hdnh m6t sd chinh s6ch gig chdn, thu hrit ngudi lao dQng, dac biQt eOi v<ri c6c lao

dQng ld thuy6n vi€n c6 kinh nghiQm 16u nim vd c6 trinh dQ chuyCn mdh gi6i trong

nganh v5n lu6n trong tinh trqng khan hi6m.

Tdri chinh:

. L0p ki5 hopch, gi6m s6t vi kiOm so6t ddng tiAn;

o euan lf vn ki€m so6t chi ti6t c6c khoan phii chi, gi6m thi6u viQc srl dgng c6c chi phi

chua hgp lf;
o Tim gi6i ph6p gihm gi|thanh c6c chi phi itAu vdo nhrmg vdn aam b6o ch6t luqng dich

W cung rmg bdng viQc chgn dung d6i t6c;

. t6i uu quy trinh quan lf hang h6a c16u vdo (v$t dqng, trang thi€t bi, linh. kiQn) vd'hang

t6n ktro Ae t6i uu viQc sri dgng ddng tiOn vd gi6m chi phi quan lf kJr6ng c6n thitit.

Ho4t ilQng khai thic tiu:

. S6p x6p lich. hopt ilQng theo nhu cdu hanh kh6ch, cat giam mQt sd chuyi5n c6 ti lQ 6p

dAy th6p;

o Eim phan vdi c6c don vi b6n bAi bO tri vi tri neo dflu thich hgp, gi6m sg di chuy0n noi

neo dQu nh6m gi6m chi phi nhi6n liQu ti6u hao trong thoi gian kh6ng khai th6c;

o phdn UO tai ho4t dQng cta xe trung chuyiSn theo nguyOn tdc dim b6o khi ndng cung img

dich W nhmg v6i chi Phi t6i uu nhdt;

o Nghi6n cr?u c6c giai phap d6 ch6t luqng dfch vg kh6ch hang dugc d6ng dOu & c6c

tuyOn.

IIo4t tlQng marketing:

. Thi6t lap mang lu6i 1i6n t<Ct AOi t6c, chuAn h6a vd tri6n khai deu dan quy trinh vd ho4t

dQng chdm s6c hQ th6ng d6i t6c, <lai lf ...;

. DAy mqnh hiQu qu6 c6c ho4t dQng truyAn th6ng tir kCnh c6 s8n nhu trang web vd

fanpage cria C6ng ty cirng voi tdng culng cdng trlc li0n k6t b6o chi vd c6c kOnh truyOn

th6ng tr.uc tuy6n,'tjd6 cring r6p ttre* nhi6u th6ng tin tich cgc, dAy manh hiQu qui hiOn

thi thucrrg hiQu tr€n c6c k€nh truyAn thdng hi-6n dai, girip kh6ch hang c6 *rC Ad aang

nh6n dang thucyng hiQu, chuAn trOa trintr tuqng; d6ng thdi, dua ra cic gi|tri th0t il6 ilat

dugc sg chuyen nghiep vd hiQn d4i trong dinh hinh thuong hiQu, gia ting mric d0 TIN

vd cAM tueN eoi voi thuong hiQu superdong trong kh6ch hhg;

. Nghien cuu b6 sung them mot s5 dich w nh6m t6i uu tiQn ich cho kh6ch hang nhu:

hi€n khai van hanh t6ng <tdi chdm s6c kh6ch hang, mobile app.. .;

. Xay dpg chucrng trinh chdm s6c kh6ch hang 6n dinh, d6u dfln hcm, t6t hqp vcri mQt s6

A6i tac A6 gnng .6p tfte- nhiAu quy0n lgi cho hanh kh6ch, thgc hiQn c6c chucrng trinh

khuy6n m6i thric dAY doanh s6.

COng tic quin lY:

o Ho4ch dinh chi€n lugc mQt c6ch khoa hqc, chi titit;

\iq,\

j'c

iG,
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. T6 chirc, phdn c6ng c6ng viQc cho m5i nhdn vi6n, m6i U0 phan, phdng ban theo ning

lgc mQt c6ch hqP lf vd hiQu quf, nh6[

o X6y dlmg c6c chinh s6ch giirp ki6m so6t ndng su6t 11m viQc cria m6i nhdn vi6n, m6i U0

phan, phdng ban;

o Hodn thiQn hQ tlrorrg q.ran rlt tryc tuy6n, gi6m c6c chi phi quan tf kh6ng can trri6t.

c6ng t6c cQng tliing: X6y dpg d0 c6m m5n vi gan uo thuong hiQu th6ng qua tr6ch nhigm

.r,'oi &r,g aorrglru,rrZ ra 
"a. "n*g trinh hu6ng den viQc b6o vQ m6i ffii-g; <16ng g6p vd h6

trg dia phuong bi thi6n tai hoflc nguoi ddn gap kh6 kfidn,"'

TrAn trgng !

$UPERNO

PUAN KWONG SIING



AU CAO TOC ceNG HoA xA ugI cnu NcHia vIEr NAM
DQc lflp - Tr; do - H4nh Phric

KiAn Giang, ngay l"t thdng .6. ndm 2020

cAo cua BAN KrEM ToAN NQr BQ

Kinh gfri: Quf C6 il6ng Cdng ty c6 phAn Tiu cao t6c Superdong - Ki6n Giang

C6n cri LuQt Doanh nghiQp s6 egtZOt+/QHl3 dugc Qui5c hQi th6ng qua ngdy 26 thang Il
ndm2014;

Cdn crl DiCu lQ t6 chirc vd ho4t dQng cira COng ty C6 phAn Tdu cao t6c Superdong - Ki6n

Giang hiQn hdnh.

Trong ndrn 2019, Ban Ki0m toan nQi b0 dA thlrc hiQn c6c c6ng viQc theo c6c chric tfug,

nhiem vg dugc giao vd xin b6o c6o t6i Dai hQi mQt s6 c6c nQi dung chinh sau:

r. NQr DUNG HOAT DQNG TRONG NAM 2019

l. CSrccuQc hgp vir c6c k6t tu$n, ki5n nghi cria Ban Ki6m tofn nQi bQ

OTI2OT9IBC-KTNB

}U2}Lq1BC-KTNB 1 3111212019 1,,, iOlO "*'errrre;

ty.

Z. fStqui th6m tra tinh hinh tii chinh Cdng ty n5m 2019

N6m 2019, c6ng t6c tcti toan nhu ghi ch6p, luu trft chimg tt vd l$p s6 s6ch kt5 toan, b5o c6o tdi

chinh dd phan 6nh dugc trung thpc tinh hinh tdi chinh cria C6ng ty. Srlc khoe tdi chinh cta



C6ng ty 6n dinh, kh6ng c6 cdc khoan ng ddi han, t6ng tdi san dugc tich lfly ngdy cang tdng

theo thcri gian, d4t mftc 929,8 tf <t6ng.

3. Tinh hinh tuAn thi phdp lu$t cria C6ng ty vi cdng tic quin lf cia Ban T6ng Gi6m
d6c nim 2019

Ban Tdng Gi6m d5c dA chri tlQng tri6n khai c6c Nghi quy6t cria EHECD vd thgc thi t6t chrlc

ning nhiQm vg ctra minh theo quy tllnh cria Ph6p luflt vd Di€u lQ Cdng ty; <16ng thdi, dA t6
chric thgc hign nQi dung c6c Nghi quy6t cria HQi ddng quan tri, kip thoi dua n cfuc dO xu6t,

kii5n nghi nhAm tham muu, h6 trq cho HOi d6ng quan tri thUc hiQn c6c chfc ndng, nhigm vu
do ct5 d6ng giao ph6.

4, B6o c6o dinh gi6 sq pn6i ngp hopt tlQng gifia Ban KiGm todn nQi bQ vr6{ HQi'ddng
quin tri, Ban Tdng Gi6m ddc

T6ng Gi6m rt6c cfing tl6ng thoi h Thanh vi€n HDQT nOn viQc thUc hiQn c6c chri truong ho4t

Trf,n trgng ! TM. BAN KIEM TOAN NQI BQ

<lQng dCu thOttg ntr6t vC quan di6m vd hanh <10ng. Ban KiiSm toan nQi b0 tham gia cic cuQc .-
hgp cua HDQT vd dua racdc f ki€n dlra tr6n chuy€n mdn cria minh d€ g6p y cho c6ch quytitb\
ffi ;";;i;*;;;#;il;d;ia'7u"i*ft ;ffi ;;ffi ;"*'*dil:EN
dOi cac f kien trong qrui trinh ho4t tlQng AC ei6u chinh c6c v6n d€ chua hqp lf vA m{t ti6*'"*' 

\-B\
so6t ho4t ttQng cfing nhu c6c c6ng t6c vC tai chinh. ;fr;*l

94,y/W'II. THII LAo HoAT DO_NG c0a BAN KIEM ToAN NQI BQ .!
(DW: ddng)



CTCP TAU CAO TOC
A

SUPERDONG. KIEN GIANG
ceNG HoA xA HgI cu0 Ncni.q. vrET NAM

DQc tip - Tq do - H4nh phfc

KiAn Giang, ngdy 15 thdng 06 ndm 2020

DAr HQr OoXC CO DoNG THUoNG NInN XAwI 2020

TO TRiNTT

Kinh efti: QuV C6 il6ng C0ng ty c6 phin Tiru cao tiic Superdong - Ki0n Giang

- CAn cr? Lu{t Doanh nghiQp dusc Quric hQi th6ng qua ngdy 2611112014; .

- Cdn crl Di6u lQ Cdng ty Cd phan fau cao t6c Superdong - Ki6n Giang;

- Cdn cr? 86o c6o tdi chinh kiOm torin ndm20l9;

- CAn crl Ngh! quyCt Dai hQi ddng cO d6ng thucmg ni6n ndm 2019 ducr. c th6ng qua ngdy

2610412019.

HOi <tdng quin tri Cdng ty C6 phan tau cao t5c Superdong - Ki6n Giang kfnh trinh Dai hOi

ddng c6 d6ng th6ng qua c6c nQi dung sau ddy:

Vfn tld 1: B6o c6o tii chinh ki6m to6n nim 2019

Cdn crl Di6m a Khoan I Di6u 14 DiAu lO CTCP Tdu cao ti5c Superdong - Ki6n Giang quy

dinh quyAn vd nhiQm vg ctra Eai hQi d6ng cd d6ng vd viQc thdng qua 86o c6o tdi chinh ki6m

torln hang ndm cira COng ty. HQi d6ng quan tri CTCP Tdu cao tiSc Superdong - Ki6n Giang

kinh trinh DHDCD bi0u quy6t th6ng qua 86o c6o tii chinh n6m 2019 dd dugc ki6m totln boi

Cdng ty TNHH Hang Ki0m torin AASC.

Vdn dd 2: K6t qui hoSt ilQng kinh doanh nIm 2019 vi k6 ho4ch nilm20.20

2.1. Kdt qud hogt itQng kinh doanh ndm 2019

HQi d6ng quan tr! kinh trinh Dai hQi ddng cO d6ng ph6 chuAn k6t qu6 ho4t dQng kinh doanh

cria C6ng ty n6m 2019 v6i c6c chi tiOu chinh:

I V6n didu lQ (triQu tt6ng) 633.325 633.3r7

2
Doanh thu thudn (triQu ddng) s33.366 4s2.143

Tdng truhng Doanh thu thudn (o/o) 20,l7yo 2,19o

J
Lqi nhuan sau thu6 (triQu d6ng) t43.289 101.100

Tdng tradng Lqi nhufin sau thu€
(%) ll,84yo -22,34o/o

4 Ti le LNST/Doanh thu thuan (%) 26,87oh 22,36yo



','TT, _*"'is Sfri;:i.s}
N,'4 jiincn

5 Tj/ 19 LNSTA/6n di6u le (%) 22,630 15,960 'j

6 Tf lQ cO trlclV6n di6u lQ %) f) 20% t0% ]]=

g Mtirc c6 tti,c ndy duqc chi trd theo k6t qud phdn pnih bt nhuQn daqc DHDCD C6ng ty

th6ng qua cho ndm tdi chinh 2019'

2.2. Kii hoqch hogt itQng kinh doanh ndm 2020

C6n cri k6t qu6 thlrc hiQn ndm 2019, thgc tr4ng kinh doanh trong thcri gian t6i nhu dd trinh

bdy d 86o c5o cira HQi d6ng quan tri vd Ban TOng Gi6m ddc, HQi d6ng quan tri kinh trinh

Dai h6i d6ng cO ddng th6ng qua phucrng rin ho4t dQng kinh doanh ndm2020 nhu sau:

(*) Mtirc cO tti,c ndy daqc chi trd theo kAt qud phdn phAi tqt nhudn duqc DHDCD C6ng ty

th6ng qua cho ndm tdi ch{nh 2019 vd d+r ki€n kA hoqch cho ndm tdi ch{nh 2A20'

Vdn tl6 3: phucrng 6n phAn ptr6i tqi nhufln nim 2019 vn k6 ho4ch phin ptrdi tqi nhu$n

nilm2020

3.1. Phuong dn phdn pn6i ryt nhuQn ndm 2019

HQi <16ng quin tri dC trinh phucrng an ph6n ptrOi tqi nhuan n1m20l9 nhu sau:

(EW: TriQu d6ng)

;+
n.N i
't4

cd,r

t .cd',.

-u c4

i+r,v ela

i--*
{1ry

*, ffiwdffi'tpir,W

I V6n diOu lQ (triQu d6ng) 633.3r7

2
Doanh thu thudn (triQu it6ng) 452.t43

Tdng trwhng Doanh thu thudn (o/o) 2,lgyo

a
J

Lqi nhuan sau thu6 (triQu d6ng) 101.100

Tdng tru&ng Lqi nhudn sau thuA (/o) -22,34Vo

4 Tj'le LNST/Doanh thu thuan (%) 22,6304

5 Tj/ 19 LNST/V6n ili6u le %) 15,9604

6 T9lQ co triclV6n dicu lQ %) f) t0%

Lgi nhufn sau thuti chua phin Ph6i

Lqi nhuan sau thu6 (LNST) ndm20l9 I ., . ioi roo

LNST chua phAn phOi ctra c6c ndm tru6c 2
::::::::li{i

T6ng LNST chua phAn pnOi t4i 3tll2l20l9 a
J : (1)+(2)

J:1.!
i i:i:



W
iI.ir-\\ll: t,r,:]ia.t:i::

Trich l$p cic qui 4

PhAn ptriii tqi nhu$n nim 2019

Tri c6 tric bing ti6n m4t 10% (*) 5 : VEL*10olo .,63.3J2':

Lgi nhu$n chua phffn phiii cdn t4i 6 : (3)-(s) j,:$iii:iiii_li.i:i_i:f.:t:94188'9

(*) TrA c6 tric bdng ti6n m{t: Uy quyOn cho HQi d6ng quan tri chgn thcri diOm thich hgrp

chOt danh s6ch cO d6ng vd tri6n khai viQc chia c6 tric cho c6 d6ng theo quy dfnh.

3.2. Kif hogch phdn phiSt tqi nhuQn ndm 2020

Theo k0 ho4ch, loi nhudn sau thu6 ndm2020 cira Cdng ty ld 30,85 tf d6ng. C6ng ty dU ki6n

sO dung ngudn lqi nhufln ndy ti6p {rc chia cO tric v6i t} lQ bing lTYo v6ndiAu lQ t4i thoi di6m

chi tr6. Hinh thric vd thdi di6m chi tri c6 tric ndm 2020 sd dugc trinh vd quy6t dinh tai
DHDCD thulng ni€n n6m 2021.

Vdn tI6 4: Thir tao cfra HQi tl6ng quin tr!, Ban Ki0m to:[n nQi bQ nim 2019 vi kii hoSch

thri lao, kinh phi ho4t tlQng cfia HQi tl6ng quin tri nim 2020.

HQi d6ng qu6n trf b6o c6o vO thu lao cta HQi d6ng quin tri, Ban Ki0m to6n nQi bQ trong ndm

2019 vitki6n ngh! tdng mric tht lao, kinh phi ho4t dQng cria HDQT cho ndm 2020 nhu sau:

4.1. Thit lao cfia HQi iting qadn tr!, Ban Kidm todn nQi bQ thyc hiQn ndm 2019
(DW: d1ng/ndm)

Hg vir t6n Thi lao

Ba Ha NguyQt Nhi

Ong Puan Kwong Siing TV HDQT

I naNguy6n Thi Hoa LQ TV HEQT

N
:qi.i Ip.
,.4iy

'rc^
-.:Nn
t', "/.')/.,*'

1-tY
ii STT Chrl'c vu

TV HDQT

TV HDQT

TV HDQT

9s.04o.ooo i

Tl100g i

95.040.000 i

;i

:
6-

7

Ong Tdng Si6u T0m

Bd La Xudn Ddo

Ong Phan H6ng Phric

Tdng 855.360.000

Ong Phrrn H6ng Phric Tru&ne ban

4.2. Kd hoqch thit lao, kinh phi hogt itQng cfia HQi it6ng qudn tr! ndm 2020



HQi <t6ng quan trf kinh trinh DHDCD th6ng qua t6ng kinh phi hopt dQng vd thtr lao cria HQi

AO"g q"l" tr! trong ndm2020 sO tucrng ducmg nhu ndm z}lg,tOi ea khdng qu6"1,l ff d6ng.

Sug eO, HQi il6ng quan tri sE phdn ptrOi t4i theo sy d6ng g6p cria m6i thdnh vi0n cho COng ty,

dim b6o phn hgp voi Didu lQ vd c6c quy dfnh hiQn hanh.

Vdn dd 5: Lqa chgn COng ty ki6m toin nim 2020

C6ng ty CO ph}n Tdu cao t5c Superdong - Ki0n Giang kinh trinh Eai hQi d6ng c6 <t6ng thdng

qrru uigt riy quyOn cho HQi ddng quan tri lUa chqn dcm vi ki€m toan dQc l$p cho Cdng ty

trong ndm tdi chinh 2020.

HQi ddng quin tri trAn trqng kinh trinh Dai hQi !.

BONC QUAN TRI

rIcH

GTIYFT NHI

:.'{:;'t
,'ftffiJ,itx'€n iia
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CTCP TÀU CAO TỐC  

SUPERDONG - KIÊN GIANG 

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày …  tháng … năm 2020 
 

BIÊN BẢN HỌP  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2020 

 

 

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang 

Mã số doanh nghiệp : 1700556108 

Địa chỉ trụ sở chính : Số 10, Đường 30/4, TT Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang 

Điện thoại : 0297 3 980 111  

Fax : 0297 3 846 180 

Thời gian tổ chức : 08h30 giờ, ngày 26 tháng 06 năm 2020 

Địa điểm tổ chức : Khách sạn 5 sao Windsor Plaza – Số 18 An Dương Vương, Quận 5, 

Tp.Hồ Chí Minh. 

  

PHẦN 1 

GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP 

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƢ CÁCH ĐẠI BIỂU 

Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu 

 Ông/Bà:  ............................................................................................................................  

 Ông/Bà:  ............................................................................................................................  

 Ông/Bà:  ............................................................................................................................  

Nội dung báo cáo  

 Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông 

tại ngày .../.../2020, sở hữu 63.331.735 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ 

phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang. 

 Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm ...................... cổ đông và đại diện cổ đông, sở 

hữu và đại diện sở hữu cho ...................... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 

...................... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. 

 Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên 

Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. 

 

DỰ THẢO 
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1.2 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC  

Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự 

họp. 

1.3 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƢ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU 

Chủ tịch Đoàn 

 Bà Hà Nguyệt Nhi - Chủ tịch Đoàn – Chủ tọa Đại hội 

 Bà Nguyễn Thị Kim Hồng - Thành viên Đoàn chủ tịch 

 Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung - Thành viên Đoàn chủ tịch 

Thƣ ký 

 Bà  Thư ký Đại hội 

Ban Kiểm phiếu  

 Ông/ Bà ... Trƣởng Ban Kiểm phiếu 

 Ông/ Bà ... Thành viên Ban Kiểm phiếu 

 Ông/ Bà ... Thành viên Ban Kiểm phiếu 

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên với 

tỷ lệ …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

1.4 GIỚI THIỆU CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 

Bà Hà Nguyệt Nhi – Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình Đại hội. 

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

dự họp. 

PHẦN 2 

NỘI DUNG ĐẠI HỘI 

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau: 

 Báo cáo của Hội đồng quản trị 

Người trình bày: .................................................. – Chức vụ: ..........................................  

 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc 

Người trình bày: .................................................. – Chức vụ: ..........................................  

 Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ 

Người trình bày: Ông Phan Hồng Phúc – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ. 

 Báo cáo tài chính kiểm toán 2019: 
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Người trình bày: Bà Bùi Thị Hồng Đào – Chức vụ: Kế toán trưởng 

 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 

Người trình bày: .................................................. – Chức vụ: ..........................................  

 Phƣơng án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 

Người trình bày: .................................................. – Chức vụ: ..........................................  

 Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019 và kế hoạch 

thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 

Người trình bày: .................................................. – Chức vụ: ..........................................  

 Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 

Người trình bày: .................................................. – Chức vụ: ..........................................  

PHẦN 3 

THẢO LUẬN  

Sau khi nghe Ban Lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các 

Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau: 

1 ...................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

2 ...................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

3 ...................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

Bà Hà Nguyệt Nhi – Chủ tọa cuộc họp cùng Đoàn chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của cổ 

đông như sau: 

1 ...................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

2 ...................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

3 ...................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
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PHẦN 4 

CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT 

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 

 Kết quả biểu quyết 

Số phiếu hợp lệ:  -  Số cổ phần: ..........................  - Tỷ lệ: ....................... % 

+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ: ......................... % 

+ Số phiếu không tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ:  ........................ % 

+ Số phiếu không ý kiến: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ:  ........................ % 

Số phiếu không hợp lệ: -  Số cổ phần: ..........................  - Tỷ lệ: ....................... % 

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc 

 Kết quả biểu quyết 

Số phiếu hợp lệ:  -  Số cổ phần: ..........................  - Tỷ lệ: ....................... % 

+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ: ......................... % 

+ Số phiếu không tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ:  ........................ % 

+ Số phiếu không ý kiến: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ:  ........................ % 

Số phiếu không hợp lệ: -  Số cổ phần: ..........................  - Tỷ lệ: ....................... % 

Như vậy, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ 

 Kết quả biểu quyết 

Số phiếu hợp lệ:  -  Số cổ phần: ..........................  - Tỷ lệ: ....................... % 

+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ: ......................... % 

+ Số phiếu không tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ:  ........................ % 

+ Số phiếu không ý kiến: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ:  ........................ % 

Số phiếu không hợp lệ: -  Số cổ phần: ..........................  - Tỷ lệ: ....................... % 

Như vậy, Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 

 Kết quả biểu quyết 

Số phiếu hợp lệ:  -  Số cổ phần: ..........................  - Tỷ lệ: ....................... % 

+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ: ......................... % 

+ Số phiếu không tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ:  ........................ % 

+ Số phiếu không ý kiến: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ:  ........................ % 

Số phiếu không hợp lệ: -  Số cổ phần: ..........................  - Tỷ lệ: ....................... % 

Như vậy, vấn đề 4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
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Vấn đề 5: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động 

năm 2020 

5.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 

STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2019 Thực hiện 2019 TH/KH 

1 Vốn điều lệ (triệu đồng) 633.325 633.317 99,99% 

2 
Doanh thu thuần (triệu đồng) 533.366 452.143 84,77% 

Tăng trưởng Doanh thu thuần (%) 20,17% 2,19% - 

3 
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) 143.289 101.100 70,56% 

Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế 
(%) 

11,84% -22,34% - 

4 Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (%) 26,87% 22,36% - 

5 Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ (%) 22,63% 15,96% - 

6 Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%) (*) 20% 10% - 

(*) Mức cổ tức này được chi trả theo kết quả phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ Công ty 

thông qua cho năm tài chính 2019. 

5.2.  Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án hoạt động kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu 

cụ thể như sau: 

STT Chỉ tiêu TH Năm 2019 KH Năm 2020 

1 Vốn điều lệ (triệu đồng) 633.317 633.317 

2 
Doanh thu thuần (triệu đồng) 452.143 353.493 

Tăng trưởng Doanh thu thuần (%) 2,19% -21,81% 

3 
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) 101.100 30.847 

Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế (%) -22,34% -69,49% 

4 Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (%) 22,63% 8,73% 

5 Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ (%) 15,96% 4,87% 

6 Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%) (*) 10% 10% 

(*) Mức cổ tức này được chi trả theo kết quả phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ Công ty 

thông qua cho năm tài chính 2019 và dự kiến kế hoạch cho năm tài chính 2020. 

 Kết quả biểu quyết 

Số phiếu hợp lệ:  -  Số cổ phần: ..........................  - Tỷ lệ: ....................... % 

+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ: ......................... % 

+ Số phiếu không tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ:  ........................ % 
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+ Số phiếu không ý kiến: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ:  ........................ % 

Số phiếu không hợp lệ: -  Số cổ phần: ..........................  - Tỷ lệ: ....................... % 

Như vậy, vấn đề 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Vấn đề 6: Thông qua phƣơng án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối 

lợi nhuận năm 2020 

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 

(ĐVT: Triệu đồng) 

Nội dung 
Thuyết 

minh 
Cách tính Số tiền 

Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối  
  

Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2019 1   101.100 

LNST chưa phân phối của các năm trước 2   157.121 

Tổng LNST chưa phân phối tại 31/12/2019 3 = (1)+(2) 258.221 

Trích lập các quỹ 4   - 

Phân phối lợi nhuận năm 2019     

Trả cổ tức bằng tiền mặt 10% (*) 5 = VĐL*10%                  63.332  

Lợi nhuận chƣa phân phối còn lại 6 = (3)-(5) 194.889 

(*) Trả cổ tức bằng tiền mặt: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp 

chốt danh sách cổ đông và triển khai việc chia cổ tức cho cổ đông theo quy định. 

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 

Theo kế hoạch, lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty là 30,85 tỷ đồng. Công ty dự kiến 

sẽ dùng nguồn lợi nhuận này tiếp tục chia cổ tức với tỷ lệ bằng 10% vốn điều lệ tại thời điểm 

chi trả. Hình thức và thời điểm chi trả cổ tức năm 2020 sẽ được trình và quyết định tại 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 

Kết quả biểu quyết 

Số phiếu hợp lệ:  -  Số cổ phần: ..........................  - Tỷ lệ: ....................... % 

+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ: ......................... % 

+ Số phiếu không tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ:  ........................ % 

+ Số phiếu không ý kiến: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ:  ........................ % 

Số phiếu không hợp lệ: -  Số cổ phần: ..........................  - Tỷ lệ: ....................... % 

Như vậy, vấn đề 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Vấn đề 7: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ năm 

2019 và kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 

7.1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện năm 2019 
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(ĐVT: đồng/năm) 

STT Họ và tên Chức vụ Thù lao 

Hội đồng quản trị 

1 Bà Hà Nguyệt Nhi Chủ tịch HĐQT 221.760.000 

2 Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung Phó CT HĐQT 158.400.000 

3 Ông Puan Kwong Siing TV HĐQT 95.040.000 

4 Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ TV HĐQT 95.040.000 

5 Ông Tăng Siêu Tâm TV HĐQT 95.040.000 

6 Bà La Xuân Đào TV HĐQT 95.040.000 

7 Ông Phan Hồng Phúc TV HĐQT 95.040.000 

Tổng 855.360.000 

Ban Kiểm toán nội bộ 

1 Ông Phan Hồng Phúc Trưởng ban  158.400.000 

7.2. Kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 

Tổng kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2020 sẽ tương đương 

như năm 2019, tối đa không quá 1,1 tỷ đồng. Sau đó, Hội đồng quản trị sẽ phân phối lại theo 

sự đóng góp của mỗi thành viên cho Công ty, đảm bảo phù hợp với Điều lệ và các quy định 

hiện hành. 

 Kết quả biểu quyết 

Số phiếu hợp lệ:  -  Số cổ phần: ..........................  - Tỷ lệ: ....................... % 

+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ: ......................... % 

+ Số phiếu không tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ:  ........................ % 

+ Số phiếu không ý kiến: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ:  ........................ % 

Số phiếu không hợp lệ: -  Số cổ phần: ..........................  - Tỷ lệ: ....................... % 

Như vậy, vấn đề 7 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Vấn đề 8: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính trong 

năm 2020 

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán 

độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2020 theo quy định. 

 Kết quả biểu quyết 

Số phiếu hợp lệ:  -  Số cổ phần: ..........................  - Tỷ lệ: ....................... % 

+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ: ......................... % 

+ Số phiếu không tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ:  ........................ % 

+ Số phiếu không ý kiến: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ:  ........................ % 
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Số phiếu không hợp lệ: -  Số cổ phần: ..........................  - Tỷ lệ: ....................... % 

Như vậy, vấn đề 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

PHẦN 5 

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP 

Thư ký Đại hội – Bà ………… đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020 với …… % số phiếu tán thành. 

Bà Hà Nguyệt Nhi – Chủ tọa Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2020. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020 với …… % số phiếu tán thành. 

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang. 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc 

Superdong – Kiên Giang kết thúc vào lúc …. giờ … phút ngày …/…/2020. 

THƢ KÝ ĐẠI HỘI 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 

 

 

 

HÀ NGUYỆT NHI 
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CTCP TÀU CAO TỐC  

SUPERDONG - KIÊN GIANG 

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

Số: ____/2020/NQ-ĐHĐCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ... tháng … năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

 Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang; 

 Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày .... tháng .... 

năm 2020 của CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang. 

Ngày …/…/2020, tại……………………………………………………………………….., 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của …… cổ đông 

sở hữu …………….. cổ phần chiếm …………..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 

Công ty.  

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu 

quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau: 

QUYẾT NGHỊ 

Vấn đề 1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 

Đại hội đã thông qua vấn đề 1 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ .............% 

số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc 

Đại hội đã thông qua vấn đề 2 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ .............% 

số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ 

Đại hội đã thông qua vấn đề 3 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ .............% 

số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 

DỰ THẢO 
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Đại hội đã thông qua vấn đề 4 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ .............% 

số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

Vấn đề 5: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động 

năm 2020 như sau: 

5.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 

STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2019 Thực hiện 2019 TH/KH 

1 Vốn điều lệ (triệu đồng) 633.325 633.317 99,99% 

2 
Doanh thu thuần (triệu đồng) 533.366 452.143 84,77% 

Tăng trưởng Doanh thu thuần (%) 20,17% 2,19% - 

3 
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) 143.289 101.100 70,56% 

Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế 
(%) 

11,84% -22,34% - 

4 Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (%) 26,87% 22,36% - 

5 Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ (%) 22,63% 15,96% - 

6 Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%) (*) 20% 10% - 

(*) Mức cổ tức này được chi trả theo kết quả phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ Công ty 

thông qua cho năm tài chính 2019. 

5.2.  Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 

STT Chỉ tiêu TH Năm 2019 KH Năm 2020 

1 Vốn điều lệ (triệu đồng) 633.317 633.317 

2 
Doanh thu thuần (triệu đồng) 452.143 353.493 

Tăng trưởng Doanh thu thuần (%) 2,19% -21,81% 

3 
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) 101.100 30.847 

Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế 
(%) 

-22,34% -69,49% 

4 Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (%) 22,63% 8,73% 

5 Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ (%) 15,96% 4,87% 

6 Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%) (*) 10% 10% 

(*) Mức cổ tức này được chi trả theo kết quả phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ Công ty 

thông qua cho năm tài chính 2019 và dự kiến kế hoạch cho năm tài chính 2020. 

Đại hội đã thông qua vấn đề 5 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ .............% 

số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 
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Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối 

lợi nhuận năm 2020 như sau: 

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 

(ĐVT: Triệu đồng) 

Nội dung 
Thuyết 

minh 
Cách tính Số tiền 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  
  

Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2019 1   101.100 

LNST chưa phân phối của các năm trước 2   157.121 

Tổng LNST chưa phân phối tại 31/12/2019 3 = (1)+(2) 258.221 

Trích lập các quỹ 4   - 

Phân phối lợi nhuận năm 2019     

Trả cổ tức bằng tiền mặt 10% (*) 5 = VĐL*10%                  63.332  

Lợi nhuận chưa phân phối còn lại 6 = (3)-(5) 194.889 

(*) Trả cổ tức bằng tiền mặt: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp 

chốt danh sách cổ đông và triển khai việc chia cổ tức cho cổ đông theo quy định. 

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 

Theo kế hoạch, lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty là 30,85 tỷ đồng. Công ty dự kiến 

sẽ dùng nguồn lợi nhuận này tiếp tục chia cổ tức với tỷ lệ bằng 10% vốn điều lệ tại thời điểm 

chi trả. Hình thức và thời điểm chi trả cổ tức năm 2020 sẽ được trình và quyết định tại 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 

Đại hội đã thông qua vấn đề 6 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ .............% 

số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

Vấn đề 7: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019 và 

kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 như 

sau: 

7.1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện năm 2019 

(ĐVT: đồng/năm) 

STT Họ và tên Chức vụ Thù lao 

Hội đồng quản trị 

1 Bà Hà Nguyệt Nhi Chủ tịch HĐQT 221.760.000 

2 Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung Phó CT HĐQT 158.400.000 

3 Ông Puan Kwong Siing TV HĐQT 95.040.000 

4 Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ TV HĐQT 95.040.000 

5 Ông Tăng Siêu Tâm TV HĐQT 95.040.000 
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STT Họ và tên Chức vụ Thù lao 

6 Bà La Xuân Đào TV HĐQT 95.040.000 

7 Ông Phan Hồng Phúc TV HĐQT 95.040.000 

Tổng 855.360.000 

Ban Kiểm toán nội bộ 

1 Ông Phan Hồng Phúc Trưởng ban  158.400.000 

7.2. Kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 

Tổng kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2020 sẽ tương đương 

như năm 2019, tối đa không quá 1,1 tỷ đồng. Sau đó, Hội đồng quản trị sẽ phân phối lại theo 

sự đóng góp của mỗi thành viên cho Công ty, đảm bảo phù hợp với Điều lệ và các quy định 

hiện hành. 

Đại hội đã thông qua vấn đề 7 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ .............% 

số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

Vấn đề 8: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính trong 

năm 2020 

Đại hội đã thông qua vấn đề 8 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ .............% 

số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

 

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

HÀ NGUYỆT NHI 
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