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1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012:

1.1 Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2012 – Công tác điều hành quản lý:

Trong năm vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do các chính sách của nhà nước, hạn
chế về tín dụng cho vay của các ngân hàng đối với các đơn vị SXKD trong ngành, chi
phí đầu vào tăng cao (nguyên vật liệu, điện, nước…) trong khi giá bán đầu ra của các
thị trường giảm hoặc tăng với tỷ lệ thấp do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế
giới. Tuy nhiên, Công ty cũng đã kịp thời điều chỉnh phương án kinh doanh, tổ chức
lại bộ máy điều hành giữ vững sự ổn định, tăng trưởng trong sản xuất và kinh doanh.
Tập trung sản xuất các mặt hàng có lợi nhuận cao nhằm mang lại hiệu quả cao cho
đơn vị, cụ thể như sau:
+ Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Bình Chánh (BCF):

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT về việc giải thể và sáp nhập Công ty TNHH MTV
Thực phẩm Bình Chánh thời điểm 31/10/2012. Kể từ 01/11/2012 mọi hoạt động
SXKD được chuyển về cho Công ty Seaspimex.

Trong năm 2012 Công ty tăng cường khai thác hết công suất của nhà máy, đẩy mạnh
hợp tác gia công với thị trường Nhật. Sản lượng sản xuất: 1.846 tấn, sản lượng gia
công: 2.556 tấn. Tổng sản lượng: 4,402 tấn.

Tập trung sản xuất mặt hàng ghẹ hộp có lợi nhuận cao: 246 tấn

Năm 2012 đã có lợi nhuận đạt giá trị 7.509 tỷ đồng so với các năm trước lợi nhuận là
âm.

+ Chi nhánh Xí nghiệp Thủy sản Ba Tri (BTF):

Mặc dù khó khăn về tài chính nhưng xí nghiệp Ba Tri đã đẩy mạnh khai thác các mặt
hàng chủ lực, tiết giảm chi phí sản xuất và có hiệu quả (bạch tuộc, ghẹ).

Sản lượng sản xuất : 1.167,22 tấn.

Doanh số xuất khẩu: 5.236 triệu USD.

Lợi nhuận tăng 35% (4.260 tỷ / 3.151 tỷ).

+ Chi nhánh Sài Gòn:

Hoạt động từ đầu năm 2011, từng bước đẩy mạnh khai thác thị trường trong nước, tiếp
thị và quảng bá thương hiệu với người tiêu dùng trong nước và mở rộng các kênh
phân phối (siêu thị, hệ thống các đại lý, chợ …)
Doanh thu: 50.775 tỷ
Lợi nhuận: - 1.4 tỷ đồng (đã loại trừ chi phí 2011 là 2.7 tỷ đồng).

Chi nhánh Sài Gòn đã liên kết và tham gia thị trường bình ổn giá của Ủy ban Nhân
dân Thành phố và Sở Công Thương. Được hỗ trợ tiếp cận nguồn vay ưu đãi của
UBND Thành phố (không tính lãi) giải quyết một phần nguồn vốn SXKD cho Công ty.

+ Chi nhánh Hà Nội:

Doanh thu  thực hiện năm 2012 là 16.22 tỷ, trong đó lợi nhuận đạt 0.466 tỷ. Tiếp tục
hoạt động theo mô hình Công ty mẹ đầu tư 100% vốn vào các đơn vị với hình thức
giao doanh thu, lợi nhuận. Công ty quản lý theo hệ thống và chịu sự giám sát của Hội
đồng quản trị.
Hoàn thiện và đưa vào sự dụng hệ thống phầm mềm quản lý doanh nghiệp ERP (Fast
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cung cấp) nhằm tăng cường quản trị, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời.

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2011 Năm
2012

So sánh %
2012/2011

− Tổng số lao động bình quân Người 887.00 858.00 96.73

† Trực tiếp Người 757.00 723.00 95.51

† Gián tiếp Người 130.00 90.00 69.23

− Lương BQ người / tháng Ngàn đồng 3,493.00 3,684.00 105.47

− Tổng doanh thu Tỷ đồng 563.59 667.27 118.40

† Doanh thu nội bộ Tỷ đồng 138.10 266.72 193.14

† Doanh thu từ khách hàng Tỷ đồng 425.50 400.55 94.14

− Doanh thu khách hàng/
Tổng doanh thu % 75.50 60.00 79.47

− TS lợi nhuận/DT khách hàng % - - -

− Sản lượng sản xuất Tấn 4,224.64 3,013.13 71.32

− Gia công Tấn 2,322.72 2,556.14 110.05

− Tổng tài sản Tỷ đồng 429.20 414.82 96.65

− Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng (14.53) 1.01 207

− Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng (14.53) 1.01 207

− Vốn chũ sở hữu Tỷ đồng 108.00 108.00 100.00

− Tổng giá trị CP đang lưu hành Tỷ đồng 108.00 108.00 100.00

Tham gia các hội chợ quốc tế tại Việt Nam, hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao
được tổ chức hàng năm nhằm quảng bá sản phẩm và tìm kiếm khách hàng.

Trong năm, với nỗ lực và trách nhiệm chúng tôi đã thực hiện những chỉ tiêu sau:

1.1.1 Thị trường xuất khẩu:

Thị trường truyền thống của Công ty vẫn được duy trì ổn định

Sản phẩm sản xuất được xuất khẩu sang 18 thị trường các nước, khu vực.

Tăng thêm các thị trường: Iraq, Lybia, Tunisia, Angeria, Trung Quốc.

Giảm các thị trường: Israel, Hàn Quốc, Thái Lan, Các tiểu Vương quốc Arập, New
Zealand.

Doanh thu đạt: 13.21 triệu USD bằng 97.6% so cùng kỳ năm 2011.
Sản lượng đạt: 2,675 tấn bằng 94% so cùng kỳ năm 2011.
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Thị trường

Năm 2011 Năm 2012 SS % 2012/2011

Sản
lượng
(tấn)

Giá trị
(1,000
USD)

Sản
lượng
(tấn)

Giá trị
(1,000
USD)

Sản
lượng
(tấn)

Giá trị
(1,000
USD)

A. Xuất khẩu TT 2,845.00 13,532.00 2,675.82 13,470.00 94.05 99.54

Châu Mỹ 321.00 3,768.00 309.92 5,049.63 96.55 134.01

1. Mỹ 210.00 3,260.00 243.32 4,480.89 115.87 137.45

2. Canada 111.00 508.00 66.60 568.74 60.00 111.96

Châu Âu 586.00 3,218.00 327.85 1,867.42 55.95 58.03

3. Thụy Điển 32.00 110.00 15.85 62.77 49.53 57.06

4. Thụy Sĩ 1.00 17.00 4.00 15.60 400.00 91.76

5. Hà Lan 190.00 708.00 115.42 510.49 60.75 72.10

6. Bỉ 30.00 177.00 24.01 132.99 80.03 75.14

7. Pháp 21.00 128.00 33.18 181.28 158.00 141.63

8. Italy 252.00 1,583.00 80.19 583.68 31.82 36.87

9. Tây Ban Nha 40.00 171.00 45.40 204.42 113.50 119.54

10. Anh 20.00 324.00 9.80 176.19 49.00 54.38

Trung Đông 45.00 192.00 29.55 130.14 65.67 67.78

11. Israel 1.00 9.00 - - - -

12. LiBang 14.00 63.00 29.55 130.14 211.07 206.57

13. Tiểu VQ Arập 30.00 120.00 - - - -

Châu Á 1,759.00 5,866.00 1,876.63 5,840.36 106.69 99.56

14. Đài Loan 593.00 2,125.00 448.15 1,703.30 75.57 80.16

15. Hàn Quốc 60.00 41.00 - - - -

16. Thái Lan 33.00 197.00 - - - -
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Thị trường

Năm 2011 Năm 2012 SS % 2012/2011

Sản
lượng
(tấn)

Giá trị
(1,000
USD)

Sản
lượng
(tấn)

Giá trị
(1,000
USD)

Sản
lượng
(tấn)

Giá trị
(1,000
USD)

17. Nhật 956.00 3,035.00 1,387.00 3,966.20 145.08 130.68

18. HongKong 112.00 436.00 17.48 59.46 15.61 13.64

19. Malaysia 5.00 32.00 10.00 51.43 200.00 160.72

20. Trung Quốc - - 14.00 59.97 - -

Châu Phi 29.00 83.00 73.26 305.25 252.62 367.77

21. Tuynidi - - - - - -

22. AnGoLa 29.00 83.00 73.26 305.25 252.62 367.77

Châu Úc & Khác 105.00 405.00 58.61 277.20 55.82 68.44

23. Đông Timo 88.00 365.00 58.61 277.20 66.60 75.95

24. Úc - - - - - -

25. New Zealand 17.00 40.00 - - - -

1.1.2 Số liệu thực hiện năm 2012 và Kế hoạch năm 2013 của các đơn vị:

Nội dung ĐVT

Năm 2012 Kế hoạch năm 2013

Kế
hoạch

Thực
hiện SS%

Kế
hoạch

% Tăng
so năm

2012

I. CTY TNHH MTV TP BÌNH CHÁNH (BCF)

1. Doanh số Xuất khẩu Triệu USD 8.33 8.23 98.80 16.15 196.23

2. Doanh thu Tỷ đồng 293.49 262.61 89.48 444.91 169.42

Trong đó

− Doanh thu Nội địa Tỷ đồng - 13.30 - 55.89 420.19

− Doanh thu Nội bộ Tỷ đồng - 162.03 - - -
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Nội dung ĐVT

Năm 2012 Kế hoạch năm 2013

Kế
hoạch

Thực
hiện SS% Kế

hoạch

% Tăng
so năm

2012

− Doanh thu Dịch vụ
gia công (trong và
ngoài nước) Tỷ đồng - 12.99 - 49.81 383.45

3. Sản lượng Sản xuất Tấn 2,672.70 1,846.15 69.07 3,130.50 169.57

Đông lạnh & GTGT Tấn 127.30 75.77 59.52 69.80 92.12

Ghẹ các loại Tấn 225.50 246.93 109.50 550.00 222.74

Cá Ngừ hộp Tấn 1,077.20 707.35 65.67 1,627.10 230.03

Cá Trích nục Tấn 583.70 386.43 66.20 532.10 137.70

Xúc xích Tấn 544.10 347.40 63.85 283.10 81.49

Súc sản hộp Tấn 109.90 77.68 70.68 66.30 85.35

Hàng Khô Tấn 5.00 4.59 91.80 2.10 45.75

4. Gia công Tấn 3,002.00 2,556.14 85.15 4,360.00 170.57

5. Lợi nhuận Tỷ đồng 6.57 7.51 114.26 19.54 260.22

II. CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP THỦY SẢN BA TRI

1. Doanh số Xuất khẩu Triệu USD 6.97 5.24 75.12 5.76 110.01

2. Doanh thu Tỷ đồng 173.76 158.14 91.01 182.30 115.28

Trong đó

− Doanh thu Nội địa Tỷ đồng 8.77 - - - -

− Doanh thu Nội bộ Tỷ đồng 20.01 - - - -

− Doanh thu Dịch vụ Tỷ đồng - - - - -

3. Sản lượng Sản xuất Tấn 1,685.00 1,167.22 69.27 1,820.00 155.93

Tôm Càng Tấn 30.00 - - - -

Tôm Mũ Ni Tấn - - - - -

Bạch tuộc Tấn 900.00 650.51 72.28 990.00 152.19

Ghẹ các loại Tấn 135.00 188.23 139.43 170.00 90.31
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Nội dung ĐVT

Năm 2012 Kế hoạch năm 2013

Kế
hoạch

Thực
hiện SS% Kế

hoạch

% Tăng
so năm

2012

Ếch Tấn 420.00 326.51 77.74 460.00 140.89

Nghêu nguyên con Tấn - - - 100.00 -

Hải sản khác Tấn 200.00 1.97 0.99 100.00 5,068.42

4. Lợi nhuận Tỷ đồng 4.00 4.26 106.50 4.40 103.29

III. CHI NHÁNH SÀI GÒN

1. Doanh thu Tỷ đồng 73.97 50.78 68.64 70.04 137.94

2. Lợi nhuận Tỷ đồng 2.90 (3.18) (109.72) 2.50 -

IV. CHI NHÁNH HÀ NỘI

1. Doanh thu Tỷ đồng 15.39 16.12 104.76 18.00 111.65

2. Lợi nhuận Tỷ đồng 0.90 0.47 51.78 0.70 150.21

V. VĂN PHÒNG SEASPIMEX

1. Doanh số Xuất khẩu Triệu USD - - - - -

2. Doanh thu Tỷ đồng 10.40 179.62 1,727.09 14.75 8.21

3. Lợi nhuận Tỷ đồng (4.52) (3.66) 81.00 (20.64) -

VI. CÔNG TY SEASPIMEX (tổng cộng các thành viên)

1. Doanh số Xuất khẩu Triệu USD 15.25 13.47 88.33 21.91 162.66

2. Doanh thu Tỷ đồng 567.01 667.27 117.68 730.00 109.40

Trong đó

− Doanh thu Nội địa Tỷ đồng 98.13 81.08 82.63 249.10 307.22

− Doanh thu Nội bộ Tỷ đồng 430.64 266.72 61.94 - -
− Doanh thu Hàng vật
tư & Nhập khẩu Tỷ đồng - 1.95 - - -

− Doanh thu Dịch vụ Tỷ đồng 40.44 29.79 73.66 21.20 71.16

3. Sản lượng Sản xuất Tấn 4,358.00 3,013.13 69.14 4,951.00 164.31

4. Gia công Tấn 3,114.00 2,556.14 82.09 2,540.00 99.37

5. Lợi nhuận Tỷ đồng (9.05) 1.01 - 6.50 184.90

1.2 Quản lý chất lượng:

Công tác kiểm tra chất lượng được theo dõi và duy trì thường xuyên trong suốt quá
trình sản xuất, chú trọng tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu
chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho toàn bộ khách hàng trong và ngoài nước.

Duy trì điều kiện và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường Châu Âu (HACCP, BRC),
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Mỹ (FCE, SID), Nhật, bảo đảm yêu cầu kiểm tra của Cơ quan Nhà nước cũng như
người mua hàng.

Phòng kiểm nghiệm các nhà máy của Công ty luôn chủ động kiểm soát từ nguồn
nguyên liệu đến thành phẩm trong quá trình sản xuất, lưu thông.

1.3 Hoạt động tài chính:

Thực hiện đúng các chế độ tài chính kế toán theo Quy định của Nhà nước. Thực hiện
tốt các chính sách thuế.

1.4 Các chính sách đối với người lao động:

Mặc dù thị trường xuất khẩu giảm mạnh, Nhà máy Bình Chánh mới hoạt động 65%
diện tích mặt bằng sản xuất hiện hữu, nhưng Công ty đã không ngừng nâng cao đời
sống cho CB.CNV, ngoài bữa cơm trưa và tăng ca theo quy định, Công ty còn tổ chức
bữa ăn sáng, ăn chiều cho CB.CNV Công ty, tổ chức xe đưa rước, hỗ trợ tiền thuê nhà
cho công nhân trong giai đoạn Công ty chưa xây được Nhà ở cho công nhân.

Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,
khám sức khỏa định kỳ cho toàn bộ CB.CNV.

2. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013:
Theo dự báo trong nửa năm 2013 đầu tiên sẽ còn nhiều khó khăn do nền kinh tế của
các nước bị tác động mạnh từ diễn biến phức tạp đang xảy ra trên toàn Thế giới. Châu
Âu vẫn chưa thoát ra được khủng hoảng và Mỹ phục hồi kinh tế chậm. Tuy nhiên,
hiện Công ty đã tìm kiếm các khách hàng có tiềm năng và có sức mua lớn (Trung
Đông) để giải quyết đầu ra cho Công ty.

Trên cơ sở đó Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2013:

STT Thành viên
SEASPIMEX

Doanh
thu
(Tỷ

đồng)

Trong
đó:
Xuất
khẩu

(Triệu
USD)

Lợi
nhuận

(Tỷ
đồng)

Sản xuất
(Tấn)

Gia công
(Tấn)

Tổng số 730.00 21.91 6.50 4,950.50 4,359.00

1
Văn phòng
Seaspimex 14.75 - (20.64) - -

2
Nhà máy
Seaspimex 444.91 16.15 19.54 3,130.50 4,359.00

Luân chuyển
nội bộ - - - - -

3
Seaspimex
Ba Tri 182.30 5.76 4.40 - -
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STT
Thành viên

SEASPIMEX

Doanh
thu
(Tỷ

đồng)

Trong
đó:
Xuất
khẩu

(Triệu
USD)

Lợi
nhuận

(Tỷ
đồng)

Sản xuất
(Tấn)

Gia công
(Tấn)

4
Seaspimex
Hà Nội 18.00 - 0.70 1,820.00 -

5
Seaspimex
SaiGon 70.04 - 2.50 - -

6
Seaspimex
Sóc Trăng - - - - -

Căn cứ vào năng lực thực tế của Công ty khai thác tối đa công suất các Phân xưởng,
dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2013 như sau:
2.1 Sản lượng thành phẩm xuất khẩu năm 2013:

Chỉ tiêu
Năm 2012

Sản lượng (tấn) Doanh thu (tỷ đồng)

Xuất khẩu 8,015.20 529.71

− Nhóm cá ngừ 1,456.20 123.35

− Nhóm ghẹ 550.00 215.85

− Bạch tuộc 990.00 94.50

− Đùi ếch 460.00 43.20

− Nghêu nguyên con 100.00 7.00

− Cá gia công 4,359.00 43.30

− Thủy sản khác + GTGT 100.00 2.50

2.2 Nhu cầu nguyên liệu – vật tư cho sản xuất:

STT Nguyên liệu - Vật tư
Nhu cầu năm 2013

Số
lượng Giá trị (tỷ đồng)

1 Nguyên liệu chính (tấn) 477.27

Trong đó: nguyên liệu dự trữ (tấn) -
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STT Nguyên liệu - Vật tư
Nhu cầu năm 2013

Số
lượng Giá trị (tỷ đồng)

2 Vật liệu phụ 63.68

3 Tiền lương 57.00

4 Lãi vay 28.40

5 Chi phí bán hàng 35.13

6 Chi phí quản lý 18.05

7 Chi phí khấu hao 18.89

8 Chi phí chờ phân bổ 42.57

Tổng cộng 741.00

2.3 Các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2013

− Nhu cầu lao động Người 1,300.00

† Trực tiếp Người 1,170.00

† Gián tiếp Người 130.00

− Tổng quỹ tiền lương Tỷ đồng 57.00

− Tiền lương bình quân người/tháng Triệu đ/người/tháng 4.11

− Năng suất lao động bình quân Kg/người/năm 7,161.00

− Nhu cầu vốn lưu động sử dụng cho
sản xuất Công ty Bình Chánh là: 114 tỷ
đồng
XN Ba Tri là: 25 tỷ đồng

Tỷ đồng 139.00

− Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 6.50

− Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 6.50

2.4 Các giải pháp thực hiện kế hoạch 2013:

+ Khai thác tốt nguồn thu từ mặt bằng của Công ty thì năm 2013 Công ty có thể bù
đắp chi phí trả lãi do đầu tư Nhà máy Bình Chánh. Lợi nhuận Công ty sẽ tăng
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thêm trong các năm tiếp theo (do lợi nhuận các đơn vị sẽ tăng, nhất là Nhà máy
Bình Chánh đã ổn định và bắt đầu có hiệu quả từ 06 tháng cuối năm 2012).

+ Tăng vốn lưu động cho Nhà máy Bình Chánh và Nhà máy Ba Tri sau khi nhà máy
hoàn thành hồ sơ hoàn công theo yêu cầu của các ngân hàng thương mại.

+ Hoàn thiện bộ máy quản lý theo chiều hướng tinh gọn và hiệu quả.

+ Tiếp tục cải thiện điều kiện thiết bị và áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao
năng suất lao động của công nhân.

+ Xây dựng và quản bá hình ảnh Công ty, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị
trường xuất khẩu, đầu tư cho hệ thống phân phối thị trường nội địa, giữ vững uy
tín và chất lượng sản phẩm.

+ Thành lập bộ phận kiểm soát nội bộ nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực
hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Hội đồng quản trị giao cho các đơn vị.

+ Kiểm soát công nợ, hàng tồn kho: có giải pháp cụ thể, quyết liệt và khả thi.

3. KIẾN NGHỊ:

Chúng tôi đề nghị HĐQT hỗ trợ cho Ban Điều hành:

+ Khai thác hiệu quả hơn các mặt hàng hiện có, đưa ra phương án giải quyết vấn đề
mặt bằng 213 Hòa Bình và 176/32 Hòa Bình, tạo nguồn thu bổ sung vốn cho nhà
máy.

+ Có phương án cơ cấu lại nguồn vốn, giải quyết đủ vốn lưu động cho hoạt động
kinh doanh. Giảm chi phí lãi vay, mang lại hiệu quả cao hơn cho năm tài chính
2013.

+ Ban Tổng Giám đốc đề nghị HĐQT cho tiếp tục hợp thức hóa hồ sơ pháp lý giá trị
tài sản trên mặt đất thuộc địa chỉ 213 Hòa Bình, 176/32 Hòa Bình để bổ sung hồ
sơ vay thêm vốn cho sản xuất.

+ Đề ra lộ trình lành mạnh hóa tình hình tài chính, để có cơ sở đưa cổ phiếu Công ty
niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán trong thời gian sớm nhất.

Tp. HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2013
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG
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TP. HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2013

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2012

Caên cöù caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät vaø Ñieàu leä cuûa Coâng ty, Hoäi ñoàng quaûn trò xin baùo caùo
vôùi caùc coå ñoâng Coâng ty veà tình hình hoaït ñoäng cuûa HÑQT vaø Coâng ty naêm 2012 ñoàng thôøi
ñònh höôùng hoaït ñoäng 2013 vôùi caùc noäi dung nhö sau:

I. TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY NAÊM 2012:

Naêm 2012, tình hình kinh teá theá giôùi vaø trong nöôùc vaãn chòu nhieàu bieán ñoäng. Khuûng hoaûng
kinh teá vaø khuûng hoaûng nôï coâng taïi caùc nöôùc Chaâu AÂu vẫn lieân tieáp dieãn, kinh tế Mỹ phục
hồi chậm đẩy các doanh nghieäp vaøo nhöõng khoù khaên, thaùch thöùc. Chính phuû vôùi muïc tieâu
kieàm cheá laïm phaùt, thaét chaët tieàn teä, giaûm nguoàn cung tieàn trong khi nhu caàu voán trong neàn
kinh teá vaãn khaù cao. Khaû naêng xoay voøng voán cuûa caùc ngaân haøng trong naêm nay vaãn khaù
thaáp do bò vöôùng nhieàu khoaûn nôï xaáu, tính thanh khoaûn cuûa caû heä thoáng ngaân haøng suy giaûm
laøm haïn cheá lượng vốn cho vay. Ngoaøi ra caùc ngaân haøng cuõng thaän troïng hôn trong vieäc giaûi
ngaân cho vay do e ngaïi tính hieäu quaû cuûa caùc doanh nghieäp ñi vay đặc biệt trong ngành. Tình
traïng treân khieán haøng loaït doanh nghieäp ñaõ döøng hoaït ñoäng trong naêm 2012. Trong boái caûnh
kinh teá nhö treân, coù theå ñaùnh giaù toång quan tình hình hoaït ñoäng cuûa Coâng ty naêm 2012 nhö
sau:

1. Thuaän lôïi:

- Nhu caàu tieâu duøng caùc saûn phaåm thuûy saûn vaãn laø söï löïa choïn cuûa nhieàu ngöôøi tieâu
duøng trong nöôùc vaø treân theá giôùi.

- Coâng ty coù cô sôû vaät chaát haï taàng, coâng ngheä vaø trang thieát bò hiện đại, quaûn lyù chaát
löôïng saûn phaåm theo caùc tieâu chuaån quoác teá (HACCP, BRC, HALAL, FCE, SID …)
ñaùp öùng toát caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng.

2. Khoù khaên:

- Khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi chöa hoài phuïc, khuûng hoaûng nôï coâng cuûa moät soá nöôùc
Chaâu AÂu laïi tieáp tuïc xaûy ra laøm cho böùc tranh hoài phuïc kinh teá theá giôùi dieãn bieán xaáu
trôû laïi. Tæ leä thaát nghieäp gia taêng aûnh höôûng lôùn ñeán söùc tieâu thuï haøng hoùa, söï maát
giaù ñoàng noäi teä cuûa caùc neàn kinh teá phaùt trieån nhaát laø hai thò tröôøng lôùn laø Nhaät vaø
Myõ.

- Caùc nöôùc nhaäp khaåu söû duïng haøng raøo phi thueá quan vaø raøo caûn kyõ thuaät kieåm soaùt
dö löôïng khaùng sinh nghieâm ngaët ñeå haïn cheá nhaäp khaåu, giaûm khaû naêng thaâm nhaäp
thò tröôøng cuûa caùc doanh nghieäp thuûy saûn.

- Söùc mua trong nöôùc suy giaûm do khoù khaên chung cuûa neàn kinh teá. Ngöôøi tieâu duøng
vôùi khuynh höôùng tieát kieäm chi tieâu ít löïa choïn nhöõng thöïc phaåm tieâu duøng nhanh vì
giaù thaønh cao.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---
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- Nguoàn voán hoaït ñoäng cuûa Coâng ty 100% ñi vay cuûa Ngaân haøng vôùi laõi suaát cao laøm
gia taêng chi phí taøi chính.

- Vieäc thay ñoåi nhaân söï ôû ñoäi nguõ laõnh ñaïo caáp cao daãn ñeán tình traïng trì treä vaø baát oån
Coâng ty trong nöûa ñaàu naêm 2012 vaø vaøo muøa vuï saûn xuaát chính, tieáp theo sau ñoù laø
söï thieáu huït traàm troïng lao ñoäng coù tay ngheà vaø caùn boä kyõ thuaät do moâi tröôøng lao
ñoäng keùm haáp daãn ñaõ aûnh höôûng lôùn ñeán tình hình saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty.

Naêm 2012, Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty ñaõ toå chöùc caùc phieân hoïp tröïc tieáp vaø nhieàu phieâu
laøm vieäc qua tôø trình ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà quan troïng cuûa Coâng ty:

- Ban haønh Qui cheá toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò, Qui cheá taøi chính cuûa
Coâng ty ñeå kieåm soaùt chaët cheõ caùc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty.

- Tuyeån duïng theâm caùc vò trí laõnh ñaïo cao goàm Giaùm ñoác kinh doanh vaø Giaùm ñoác taøi
chính nhaèm taêng cöôøng ñoäi nguõ quaûn lyù ñieàu haønh.

- Giaûi quyeát döùt ñieåm haøng hoùa vaät tö toàn ñoïng trong thôøi gian daøi.

3. Caùc chæ tieâu thöïc hieän naêm 2012:

Chæ tieâu SX KD ÑVT
Nghò quyeát

ÑHCÑ 2012
Thöïc hieän
naêm 2012

Thực hiện/kế
hoạch (%)

- Toång doanh thu Tyû ñoàng 656,24 667,27 102,00
- Xuaát khaåu Trieäu USD 15,25 13,47 88,00
- Lôïi nhuaän Tyû ñoàng (9,65) 1,01 210,00
- SL saûn xuaát Taán 4.58 3.013,13 66,00
- SL gia coâng Taán 3.11 2.556,14 82,00

- Keát quaû saûn xuaát kinh doanh vöôït keá hoaïch do nöûa cuoái naêm tình hình saûn xuaát kinh
doanh coù söï chuyeån bieán tích cöïc, tuy nhieân söï maát caân ñoái nguoàn voán khi duøng voán
ngaén haïn ñaàu tö xaây döïng nhaø maùy Bình Chaùnh daãn ñeán thieáu huït voán löu ñoäng ñeå ñaùp
öùng cho saûn xuaát kinh doanh.

- Saûn xuaát khoù khaên do khoâng mua nguyeân vaät lieäu döï tröõ cho saûn xuaát.

- Cô caáu toå chöùc chöa tinh goïn, boä maùy röôøm raø, buoân baùn phaûi qua nhieàu khaâu choàng
cheùo nhau chöa thaät nhanh choùng hieäu quaû daãn ñeán vieäc thu hoài voán töø saûn xuaát kinh
doanh chaäm.

- Naêm 2012 coâng ty ñang baét ñaàu cuûng coá tình hình hoaït ñoäng kinh doanh, vaø ñaõ coù laõi
tuy nhieân con soá naøy chöa cao. Vì vaäy, naêm 2012 döï kieán khoâng trích laäp caùc quyõ vaø
khoâng chia coå töùc cho caùc coå ñoâng.

II. KEÁ HOAÏCH SAÛN XUAÁT KINH DOANH NAÊM 2013:

1. Nhaän ñònh tình hình:

a. Thuaän lôïi:

- Thò tröôøng tieâu thuï truyeàn thoáng cuûa Coâng ty vaãn ñöôïc giöõ vöõng vaø oån ñònh, laø thuaän lôïi
cô baûn ñeå Coâng ty ñaåy maïnh saûn xuaát. Beân caïnh ñoù, Coâng ty taän duïng lôïi theá gia coâng
vôùi khaùch haøng trong vaø ngoaøi nöôùc ñeå khai thaùc toái ña coâng suaát maùy moùc thieát bò.

- Boä maùy quaûn lyù vaø cô caáu toå chöùc töøng böôùc ñöôïc saép xeáp tinh goïn, hoaøn thieän ñeå Coâng
ty hoaït ñoäng oån ñònh vaø hieäu quaû hôn.
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b. Khoù khaên:

- Kinh teá theá giôùi chöa coù daáu hieäu phuïc hoài sau caùc cuoäc khuûng hoaûng nhaát laø 2 thò
tröôøng lôùn laø Myõ vaø Nhaät tæ leä thaát nghieäp vaãn ñang ôû möùc cao, möùc thu nhaäp giaûm vaø
khoâng oån ñònh, ngöôøi tieâu duøng tieát giaûm chi tieâu, aûnh höôûng lôùn ñeán söùc tieâu thuï.

- Vôùi chính saùch thaét chaët tieàn teä, thì vieäc tieáp caän nguoàn voán vay kinh doanh trong naêm
2013 chaéc chaén coøn tieáp tuïc khoù khaên. Tình traïng thieáu voán aûnh höôûng nghieäm troïng
ñeán taát caû caùc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty.

- Caïnh tranh thu mua nguyeân lieäu gay gaét trong khi Coâng ty ñang thieáu huït nguoàn voán löu
ñoäng aûnh höôûng ñeán khaû naêng ñaùp öùng kòp thôøi caùc ñôn haøng cuûa khaùch haøng.

- Löïc löôïng lao ñoäng so vôùi coâng suaát cuûa maùy moùc thieát bò ñang bò thieáu huït nghieâm
troïng, vaø hieän taïi raát khoù tuyeån duïng do ñaëc thuø ngaønh ngheà cheá bieán thuûy saûn, neáu tình
hình nguyeân lieäu vaø thò tröôøng ñöôïc caûi thieän trôû laïi, thì thaät söï ñaây laø 1 khoù khaên nan
giaûi.

- Söï caïnh tranh töø caùc doanh nghieäp cuøng ngaønh. Xu höôùng ñaët haøng töø caùc cô sôû nhoû gia
coâng, saûn xuaát saûn phaåm döôùi nhaõn hieäu cuûa caùc heä thoáng sieâu thò.

2. Caùc chæ tieâu keá hoaïch naêm 2013:

STT Ñôn vò
Doanh
thu (tyû
ñoàng)

Xuaát
khaåu
(trieäu
USD)

Lôïi
nhuaän

(tyû ñoàng)

Saûn xuaát
(taán)

Gia coâng
(taán)

1 Toaøn Coâng ty 730,00 21,91 6,50 4.950,50 4.359,00
2 Vaên phoøng Seaspimex 14,75 (20,64)
3 Nhaø maùy Seaspimex 444,90 16,15 19,54 3.130,50 4.359,00
4 Luaân chuyeån noäi boä
5 Chi nhaùnh  Ba Tri 182,30 5,76 4,40 1.820,00
6 Chi nhaùnh Haø Noäi 18,00 0,70
7 Chi nhaùnh Saøi goøn 70,04 2,50
8 Chi nhaùnh Soùc Traêng

3. Giaûi phaùp thöïc hieän keá hoaïch 2013:

- Ñaët troïng taâm haøng ñaàu giaûi quyeát nguoàn voán löu ñoäng ñeå giaûm chi phí taøi chính.

- Cô caáu toå chöùc laïi boä maùy cuûa Coâng ty theo höôùng tinh goïn, hieäu quaû.

- Giaûi quyeát döùt ñieåm nhanh choùng döï aùnh 213 Hoøa Bình; tieáp tuïc khai thaùc hieäu quaû döï
aùn khu ñaát 176/32 Hoøa Bình.

- Giaûi quyeát nhanh choùng vaø hieäu quaû haøng toàn kho, coâng nôï cuûa Coâng ty.

- Thaønh laäp boä phaän kieåm soaùt noäi boä ñeå kieåm tra giaùm saùt vieäc thöïc hieän caùc chæ tieâu
cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Ñaïi hoäi coå ñoâng.

Töø nhöõng nhaän ñònh treân, keá hoaïch 2013 vaø nhöõng naêm tieáp theo, taäp trung toaøn boä voán vaø
nhaân löïc ñeå coá gaéng khai thaùc hieäu quaû hôn caùc maët baèng hieän coù ñoàng thôøi coù phöông aùn
cô caáu laïi nguoàn voán, giaûi quyeát ñuû voán löu ñoäng cho hoaït ñoäng kinh doanh, giaûm chi phí
laõi vay, mang laïi hieäu quaû cao hôn cho naêm taøi chính 2013, ñeà ra bieän phaùp laønh maïnh hoùa
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tình hình taøi chính, ñeå coù cô sôû ñöa coå phieáu Coâng ty nieâm yeát treân Sôû giao dòch chöùng
khoaùn trong thôøi giam sôùm nhaát.

TM. HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ
CHUÛ TÒCH

LEÂ COÂNG ÑÖÙC
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CÔNG TY CP THỦY ĐẶC SẢN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
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Số: Tp.HCM., ngày 15 tháng 05 năm 2013

BBÁÁOO CCÁÁOO TTỔỔNNGG KKẾẾTT NNHHIIỆỆMM KKỲỲ 22000088--22001122
CCỦỦAA HHỘỘII ĐĐỒỒNNGG QQUUẢẢNN TTRRỊỊ

KKíínnhh gửi : Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội
Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 ;

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2013. Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông
về hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ (2008-2012) như sau :

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2008-2012

1. Tình hình chung:

Nhiệm kỳ 2008-2012 của HĐQT Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản diễn ra trong giai đoạn
kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng và trì trệ. Mở đầu là cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ,
sau đó lan ra toàn cầu kéo theo sự sụp đổ của nhiều định chế tài chính lớn và tác động đến
hàng loạt các lĩnh vực sản xuất và đời sống của nhiều tầng lớp nhân dân trên khắp thế giới.
Trong khi Chính phủ các nước đang nỗ lực để đưa kinh tế thoát khỏi vòng xoáy trì trệ sau
khủng hoảng thì một lần nữa cuộc khủng nợ công Châu Âu bùng phát đầu tiên tại Hi Lạp năm
2010 và sau đó nhanh chóng lan ra các quốc gia sử dụng đồng tiền chung Châu Âu. Tới thời
điểm hiện nay, không những Chính phủ các nước tại Khu vực Euro Zone mà nhiều nước lớn
trên thế giới đã và đang tích cực tham gia nhằm giải quyết khủng hoảng và hạn chế các tác
động tiêu cực của khủng hoảng đến nền kinh tế thế giới. Cùng với sự suy yếu của kinh tế, các
bất ổn và xung đột chính trị gia tăng trong thời gian qua đã làm cho kinh tế thế giới trong giai
đoạn này rất dễ bị tổn thương.

Tại Việt Nam, sau nhiều năm tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng trưởng của kinh tế trong
nước đã bắt đầu giảm sút từ năm 2008. Dưới tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới và hệ
quả của những bất cập nội tại, kinh tế Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay đã bộc
lộ rõ những yếu kém. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp trong khi lạm phát tăng phi mã đã ảnh
hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội. Nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và ưu tiên hàng đầu
là kiềm chế lạm phát, Chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp như thắt chặt tín dụng, hạn chế
đầu tư công,... Các yếu tố này đã tác động mạnh đến các ngành sản xuất kinh doanh, nhiều
doanh nghiệp đã và đang sản xuất cầm chừng và thậm chí phải rời bỏ thị trường do không đủ
nguồn lực để duy trì.

Trong bối cảnh khó khăn của thị trường, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 - 2012 cùng
Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực tìm mọi biện pháp để duy trì ổn
định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Về nhân sự Hội đồng quản trị
HĐQT của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2008-2012 được Đại hội cổ đông

thường niên năm 2008 tín nhiệm bầu, gồm 07 thành viên:
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- Ông Cao Thanh Định
- Bà Nguyễn Thị Kim Loan
- Ông Bùi Tuấn Ngọc

- Ông Hà Xuân Thạch

- Ông Lê Hữu Thọ

- Ông Đỗ Trọng Vinh
- Ông Yuval Gattegno

Hội đồng quản trị đã thống nhất cử ông Lê Hữu Thọ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm
Tổng Giám đốc trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong nhiệm kỳ 2008 – 2012, vì những lý do cá nhân, tình hình nhân sự HĐQT có sự thay
đổi như sau:

Ngày 24/03/2012, tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2012, vì lý do cá nhân, Ông Yuval Gattegno
và Bà Nguyễn Thị Kim Loan xin từ nhiệm, Ông Lê Công Đức và Bà Lê Thị Thu Trang
được ĐHĐCĐ bầu thay thế.

Ngày 27/07/2012, ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 miễn nhiệm tư cách thà nh viên HĐQT
của Ông Hà Xuân Thạch, không bầu bổ sung thành viên HĐQT

Các thành viên Hội đồng quản trị hiện nay bao gồm:

 Ông Lê Công Đức – Chủ tịch HĐQT

 Ông Cao Thanh Định – Thành viên

 Ông Bùi Tuấn Ngọc – Thành viên

 Ông Lê Hữu Thọ – Thành viên

 Bà Lê Thị Thu Trang – Thành viên

 Ông Đỗ Trọng Vinh – Thành viên

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2008-2012

Trong nhiệm kỳ 2008-2012, hoạt động kinh doanh của Công ty đã đ ược HĐQT điều
hành theo hướng tập trung vào các mảng hoạt động chính của Công ty.

Kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ
2008-2012 được thể hiện chi tiết ở bảng sau:

STT Chỉ tiêu Đơn vị
tính

Kết quả thực hiện

Năm
2008

Năm
2009

Năm
2010

Năm
2011

Năm
2012

1 Vốn điều lệ Tỷ đồng 108 108 108 108 108

2 Sản lượng Tấn 4.302,18 2.946,46 3.776,09 4.224,64 3.013,36

3 Tổng doanh thu Tỷ đồng 296,39 247,23 321,05 470,20 480,44
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STT Chỉ tiêu Đơn vị
tính

Kết quả thực hiện

Năm
2008

Năm
2009

Năm
2010

Năm
2011

Năm
2012

4
Lợi nhuận trước
thuế Tỷ đồng -42,08 0,15 0,69 -14,53 1,01

5 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng -42,08 0,15 0,69 -14,53 1.01

6
Tỷ suất lợi nhuận
sau thuế/vốn chủ sở
hữu (ROE)

% -38,96 0,14 0,64 -13,45 0,94

7 Chia cổ tức % 0 0 0 0 0

5. Về đầu tư tài sản cố định (TSCĐ):

Giá trị tài sản cố định của Công ty qua các năm cụ thể như sau:
 Năm 2008: 231,517 tỷ đồng
 Năm 2009: 244,667 tỷ đồng
 Năm 2010: 235,889 tỷ đồng
 Năm 2011: 232,952 tỷ đồng
 Năm 2012: 219,788 tỷ đồng

Trong thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do nhưng HĐQT và Ban điều hành
vẫn cân đối nguồn lực để đầu tư trang thiết bị bổ su ng nhằm nâng cao năng lực sản xuất
của Công ty, cụ thể:

- Năm 2008:
Công Ty đầu tư xây dựng Nhà máy mới tại Bình Chánh : 176,74 tỷ đồng bao gồm :

 Giá trị đất: 25,31 tỷ đồng

 Giá trị xây dựng: 103,27 tỷ đồng

 Giá trị thiết bị lạnh: 40,67 tỷ đồng

 Hệ thống điện lực và trạm biến thế: 2,60 tỷ đồng

 Nồi hơi : 2,59 tỷ đồng

 Máy cắt cá  307, băng tải cân cá: 2,63 tỷ đồng
- Năm 2009:
Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện Nhà máy mới 4,34 tỷ đồng bao gồm:

 Chi phí cải tạo nền đường nội bộ: 220 triệu đồng

 Kho vậ tư, kho chứa hồ sơ: 780 triệu đồng

 Hệ thống xử lý nước thải, nước cấp: 2,63 tỷ đồng

 Chi phí thiết kế, giám sát Nhà máy: 710 triệu đồng

- Năm 2010:
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Trong năm tăng TSCĐ là: 3,87 tỷ đồng bao gồm:

 Bổ sung HT PCCC: 279 triệu đồng

 4 lò hấp cá : 1,28 tỷ đồng

 Hệ thống thông gió PXĐH: 789 triệu đồng

 Máy dò kim loại: 225 triệu đồng

 Máy in phun công nghiệp: 102 triệu đồng

 Phần mềm quản lý Fast: 322 triệu đồng

 Các tài sản khác: 873 triệu đồng

- Năm 2011:
Trong năm tăng TSCĐ là 6,35 tỷ đồng bao gồm:

 HT xử lý nước sạch: 2,35 tỷ đồng

 Máy nhồi thịt làm xúc xích: 2,17 tỷ đồng

 Xe ô tô 10 chỗ: 764 triệu đồng

 Xe ô tô 7 chỗ: 990 triệu đồng

 Máy điều hòa, màn hình nồi thanh trùng:  76 triệu đồng

- Năm 2012:
Trong năm tăng TSCĐ là 7,91 tỷ đồng bao gồm:

 Xây nhà kho cho cơ điện: 311 triệu đồng

 Hệ thống  xử lý nướ c thải: 2,11 tỷ đồng

 Máy cắt thịt dùng cho xúc xích: 2,01 tỷ đồng

 Nồi hơi đốt củi: 1,15 tỷ đồng

 Máy chiên cá: 526 triệu đồng

 HT xử lý nước sạch: 693 triệu đồng

 2 xe nâng hàng: 429 triệu đồng

 Máy dò kim loại: 273 triệu đồng

 Tài sản khác: 414 triệu đồng

5. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp , thực hiện tốt dân chủ trong các

cuộc họp. Ngoài ra, HĐQT công ty còn tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn
bản để giải quyết kịp thời những phát sinh và việc lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện
đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

6. Kết luận
Nhiệm kỳ 2008-2012 của HĐQT Công ty cổ phần đánh dấu nhiều biến động về tình

hình SXKD; Tài chính và Nhân sự ảnh hưởng lớn đến kế hoạch điều hành của HĐQT và Ban
Tổng Giám Đốc.
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Về cơ bản HĐQT trong nhiệm kỳ 2008-2012 chưa hoàn thành kế hoạch lơi nhuận do cổ
đông giao cho HĐQT, chưa đáp ứng sự mong mỏi chia cổ tức cho cổ đông trong thời gian dài
5 năm cả nhiệm kỳ.

Tuy nhiên cũng như c ác doanh nghiệp khác, Công ty đang phải đối mặt với những thách
thức, khó khăn không thể dự báo hết được. Bên cạnh khó khăn do khách quan gây ra, Công ty
phải khắc phục về nguồn nhân lực và những hạn chế về khả năng nguồn vốn để đưa Công ty
phát triển vững chắc hơn nữa.

Chúng ta tin tưởng rằng, với kết quả hoạt động SXKD của năm 2012, uy tín và thương
hiệu sẵn có, với sự đồng thuận và nhất trí của các cổ đông, sự nỗ lực, đoàn kết của cán bộ
nhân viên và sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của HĐQT, BKS và Ban đ iều hành, Công ty cổ
phần Cổ phần Thủy Đặc Sản sẽ ngày càng phát triển vững mạnh.

Trân trọng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LEÂ COÂNG ÑÖÙC
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CTY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2013

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2012 VÀ NHIỆM KỲ 2008-2012

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy đặc sản

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong
Điều lệ tổ chức và hoạt động củ a Công ty Cổ phần Thủy đặc sản;

Ban kiểm soát báo cáo với Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Ban kiểm soát
trong năm 2012 và nhiệm kỳ 2008-2012 như sau:

I – HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2012, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2012 có sự thay đổi nhân sự
và phân công công việc cụ thể như sau:

Những bất ổn trong hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty CP Thủy đặc sản
(sau đây viết tắt là Công ty) kéo dài từ giữa năm 2011 đến đầu năm 2012 đã dẫn đến việc
bầu lại Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát mới tại ĐHCĐ bất thường ngày 24/03/2012,
thông qua việc từ nhiệm Ban Kiểm soát cũ bao gồm: ông Vũ Văn Hạnh, ông Đặng Anh
Minh, ông Phan Anh Tuấn. Ban kiểm soát mới Công ty gồm 03 thành viên, đã thực hiện
nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều
hành của công ty theo thẩm quyền. Hoạt động của Ban kiểm soát tiến hành một cách chủ
động theo đúng quy định của pháp luật và Đ iều lệ Công ty.

Các hoạt động chính của BKS trong năm 2012:

- Năm 2012, BKS đã tổ chức 4 cuộc họp để thực hiện việc phân công và triển khai
các công việc cụ thể cho từng thành viên.

+ Bà Bùi Thị Phương Thảo – Trưởng BKS: chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động
của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

+ Ông Nguyễn Văn Bình – Thành viên BKS: Kiểm soát công tác quản lý điều
hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty;

+ Bà Lê Thị Tuyển – Thành viên BKS: Kiểm tra và giám sát các vấn đề liên quan

đến công tác kế toán – tài chính của Công ty;
- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều

hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012, các Nghị
quyết của HĐQT.
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- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản
lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài

chính.

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng
của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát tham gia 02 cuộc họp HĐQT ngày 28/3/2012 và n gày 14/6/2012.

- Thù lao Ban kiểm soát năm 2012: 48 triệu đồng.

II – KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH
CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Công ty:

Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Công ty trong năm 2012 được tăng cường
với mục tiêu nâng cao tính hiệu quả và an toàn trong hoạt động để phòng ngừa những rủi
ro, tiêu cực phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy
nhiên việc kiểm tra, kiểm soát cần được thực hiện thường xuyên hơn nữa để đảm bảo tính
hiệu quả tại các đơn vị, bộ phận, các mảng hoạt động .

2. Về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012:

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, với sự
quyết tâm và nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc các đơn vị
thành viên và tập thể cán bộ công nhân viên đã cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu như
doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động được giao, cụ thể như sau :

Chỉ tiêu Kế hoạch
2012

Thực hiện
2012

TH/KH
(%)

Thực hiện
2011

Doanh thu ( Chưa trừ doanh thu nội bộ,
Đvt: tỷ đồng) 658,44 667,27 100,13 578,37

Kim ngạch xuất khẩu ( theo giá FOB,
Đvt: 1000 USD) 15.250 13.219 86,68 12.838

Sản xuất ( Tấn) 4.586 3.013 65,70 4.225

Gia công (Tấn) 3.114 2.556 82,08 2.595

Tổng lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) (9,65) 4,60 (14,53)

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2012 :

3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2012:

CHỈ TIÊU Năm 2012
(Triệu đồng)

Năm 2011
(Triệu đồng)

1. Doanh thu thuần 483,033 468.704
2. Giá vốn hàng bán 409,456 404.925
3. Lợi nhuận gộp 73.577 63.779
4. Doanh thu hoạt động tài chính 1,398 1.759
5. Chi phí tài chính 20,402 34.943
- Trong đó: Chi phí lãi vay 18,994 31.674

6. Chi phí bán hàng 27,657 29.597
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp 20,302 15.789
8 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 6.614 (14.790)
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CHỈ TIÊU Năm 2012
(Triệu đồng)

Năm 2011
(Triệu đồng)

9. Thu nhập khác 21,662 1.254
10. Chi phí khác 23,679 991
11. Lợi nhuận khác (2,017) 263
12. Lợi nhuận kế toán trước thuế 4.597 (14.527)
13. Điều chỉnh lỗ lũy kế BCF (3.587)
14. Lợi nhuận sau điều chỉnh 1.010

3.2 Bảng Cân đối kế toán rút gọn:

TÀI SẢN 31/12/2012 31/12/2011

A-TÀI SẢN NGẮN HẠN 187,293 188,164

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 8,280 6,030

II.Các khoản đtư tài chính ngắn hạn 0 0

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 49,262 65,486

IV. Hàng tồn kho 107,035 99,953

V. Tài sản ngắn hạn khác 22,716 16,695

B-TÀI SẢN DÀI HẠN 226,980 241,038

II. Tài sản cố định 219,788 232,952

IV. Các khoản đtư tài chính dài hạn 4,616 4,616

V. Tài sản dài hạn khác 2,576 3,469

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 414,273 429,202

NGUỒN VỐN 31/12/12 31/12/11

A - NỢ PHẢI TRẢ 303,637 319,576

I. Nợ ngắn hạn 279,519 279,980

1. Vay và nợ ngắn hạn 180,378 189,458

2. Phải trả người bán 86,036 74,156

3. Phải trả khác 13,105 16,365

II. Nợ dài hạn 24,118 39,596

B - VỐN CHỦ SỞ HỮU 110,636 109,626

1. Vốn đtư của chủ sở hữu 108,000 108,000

2. Vốn khác thuộc CSH 2,636 1,626

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 414,273 429,202

3.3 Các chỉ số phân tích cơ bản

CHỈ TIÊU 31/12/2012 31/12/2011

Vốn lưu động (VLĐ) - (đvt: trđ) 88,152 97,643

Vốn lưu động ròng (VLĐr) - (đvt: trđ) -92,226 -91,816

Hệ số thanh toán ngắn hạn 0.67 0.67

Hệ số thanh toán nhanh 0.21 0.26

Hệ số Tổng Nợ phải trả / Vốn CSH 274.45% 291.51%
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CHỈ TIÊU 31/12/2012 31/12/2011

Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu (%) 3.06% 46.89%

Tỷ suất lợi nhuận gộp (LN gộp/DTT) 15.23% 13.61%

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (LNst/DTT) 0.95% -3.10%

Tỷ suất sinh lời của VCSH (ROE)
(LN sau thuế / VCSH bình quân)

4.17% -12.43%

3.4 Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2008 - 2012:         ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu
Năm
2012

Năm
2011

Năm
2010

Năm
2009 Năm 2008

Doanh thu thuần SXKD
chính (đã trừ doanh thu nội
bộ)

483,033 468,704 319,094 246,650 290,485

Lãi gộp về bán hàng và
cung cấp dịch vụ: 73.577 63,779 44,979 28,498 20,826

Doanh thu hoạt động tài
chính

1,398 1,759 1,295 1,067 1,605

Chi phí tài chính 20,402 34,943 27,770 20,711 17,272

Trong đó: lãi vay 18,994 31,674 26,358 17,552 11,510

Chi phí bán hàng 27,657 29,597 22,698 15,356 11,330

Chi phí quản lý doanh
nghiệp 20,302 15,789 10,608 8,128 13,659

Lợi nhuận thuần từ hoạt
động kinh doanh 6.614 (14,790) (14,802) (14,631) (19,829)

Thu nhập khác 21,662 1,254 15,546 17,101 402

Chi phí khác 23,679 991 49 2,320 22,653

Lợi nhuận khác (2,017) 263 15,497 14,781 (22,250)

Tổng lợi nhuận trước thuế 4.597 (14,527) 694 150 (42,079)

3.5 Nhận xét:

- Việc sử dụng vốn vay ngắn hạn để đầu tư nhà máy thực phẩm Bình Chánh đã
làm cho tình hình tài chính Công ty luôn gặp khó khăn trước áp lực vốn vay đến hạn
thanh toán phải gia hạn; Tại ngày 31/12/2012, nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt tài sản
ngắn hạn là 92.226 triệu đồng. Việc thiếu hụt vốn lưu động này có thể ảnh hưởng đến khả
năng thanh toán và tính hoạt động liên tục của Công ty trong tương lai.

- Năm 2009 nhà máy Bình Chánh mới đi vào sản xuất, công suất khai thác chỉ
bằng 25%/ công suất nhà máy, Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt không trích khấu
hao chi phí ước tính khoảng 08 tỷ đồng. Về vấn đề này, Ban kiểm soát lưu ý với Quý cổ
đông: Lũy kế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đến thời điểm
31/12/2012 có thể cần phải xem xét thêm khoản chi phí khấu hao này.
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- Đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng Công thương – CN 12 chưa xóa khoản nợ
Công ty vay để thanh toán công nợ giai đoạn 1 năm 1992 (11 tỷ đồng) khi Công ty là
doanh nghiệp Nhà nước (phải thu k hó đòi tồn đọng ở giai đoạn Nhà nước khoảng 8 tỷ
đồng) do vậy về tài chính Công ty vẫn còn tồn tại này.

- Đối với những tài sản trước đây nhận vốn góp từ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản
theo hình thức lập biên bản bàn giao, không kèm theo hóa đơn tài chính, Công ty TNHH
MTV Thực phẩm Bình Chánh đã giao trả Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản theo hình thức
tương tự, tổng giá trị còn lại của tài sản cố định nhận lại khi bàn giao là 174.883.194.728
đồng. Việc giao nhận tài sản trong trường hợp này là không đúng quy đị nh của pháp luật
về thuế, Công ty TNHH MTV Thực phẩm Bình Chánh có thể sẽ bị cơ quan thuế truy thu
phạt số thuế GTGT liên quan đến số tài sản được nêu ở trên.

- Theo ý kiến của Ban kiểm soát, ngoại trừ các vấn đề nêu trên và ảnh hưởng của
chúng, Báo cáo tài chính năm 2012 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính
của Công ty xét trên các khía cạnh trọng yếu, thực hiện đúng Chế độ kế toán Việt Nam và

các quy định pháp lý hiện hành khác về Kế toán tại Việt Nam. Ban kiểm soát đồng ý với
Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài
chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)và các ý kiến của Kiểm toán viên trong Báo cáo

kiểm toán.

- Về Dự án căn hộ 213 Hòa Bình: Mặc dù Công ty kỳ vọng sự hợp tác kinh doanh
với khoản tiền nhận được từ hợp tác đầu tư 90 tỷ đồng là để đầu tư xây dựng nhà máy tại
Bình Chánh. Nhưng về thực tế khoản đã nhận ứng 50 tỷ đồng được ghi nhận vào thu

nhập khác cụ thể như sau: năm 2007: 20 tỷ đồng, năm 2009: 15 tỷ đồng, 2010: 15 tỷ
đồng và xem như bù trừ vào lỗ từ hoạt động sản xuấ t kinh doanh chính các năm trước;
Nếu thỏa thuận hợp tác không thực hiện thì đây sẽ là khoản lỗ làm mất vốn các cổ đông
Công ty. Theo thỏa thuận hợp tác số tiền còn lại 40 tỷ đồng phải ứng cho Công ty
31/3/2010, tuy nhiên đến nay hợp đồng hợp tác vẫn chưa được ký kết và khoản tiền này
phía đối tác là Trường Đại học Hồng Bàng vẫn chưa ứng tiếp cho Công ty , hiện nay
Trường Đại học Hồng Bàng đang yêu cầu tính lãi trên số tiền đã ứng trước .

- Chi nhánh Sài Gòn đã chấm dứt hoạt động nhưng vẫn còn các tồn tại phả i tiếp
tục xử lý về công nợ phải thu.

- Đến thời điểm 31/12/2012, trên bảng CĐKT của Công ty có khoản mục Thuế
GTGT được khấu trừ  là 14.854.941.059 đồng. Trong Quí 1/2013 số tiền hoàn thuế Công
ty đã nhận được là 6,3 tỷ đồng và Công ty đang tiếp tục lập trình hồ sơ xin hoàn thuế để
bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động SXKD đang bị thiếu hụt của Công ty.

III – KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, TGĐ ĐIỀU
HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2008, thành phần Hội đồng quản trị gồm:

 Ông Lê Hữu Thọ
 Ông Hà Xuân Thạch
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 Ông Đỗ Trọng Vinh
 Ông Bùi Tuấn Ngọc
 Ông Cao Thanh Định
 Bà Nguyễn Thị Kim Loan
 Ông Yuval Gattegno

Đến 24/3/2012, Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi lớn về nhân sự sau khi Đại
hội đồng cổ đông bất thường bầu chọn HĐQT mới để ổn định hoạt động Sản xuất – kinh
doanh Công ty, các thành viên gồm:

 Ông Lê Công Đức
 Ông Lê Hữu Thọ
 Ông Hà Xuân Thạch
 Ông Đỗ Trọng Vinh
 Ông Bùi Tuấn Ngọc
 Ông Cao Thanh Định
 Bà Lê Thị Thu Trang

Ngày 09/4/2012, HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Công Đức là Chủ tịch HĐQT
và Ông Nguyễn Thành Phương là Tổng Giám đốc Công ty. Tiếp theo đến 10/5/2012, Ông
Lê Công Đức là Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty thay Ông Đỗ Trọng
Vinh.

Ngày 27/7/2012, Công ty đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012 thông qua các
nội dung: miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Hà Xuân Thạch, giải thể Công ty
TNHH MTV Thực phẩm Bình Chánh và tổ chức lại Công ty. HĐQT gồm 6 thành viên,
tham gia kiêm nhiệm trực tiếp công tác điều hành gồm Chủ tịch và Tổng Giám đốc .
Ngày 17/8/2012 Chủ tịch HĐQT Công ty đã thành lập Ban giải thể Cty TNHH MTV
thực phẩm Bình Chánh (BCF) và tái cơ cấu Công ty, đến 31/12/2012 việc giải thể BCF
và sáp nhập vào Công ty cũng như việc giải thể và sáp nhập Chi nhánh Sài gòn về Phòng
kinh doanh về cơ bản đã thực hiện xong  theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công
ty.

Từ tháng 4/2012 đến nay HĐQT đã triệu tập 04 cuộc họp trực tiếp và 01 cuộc họp
thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để thay đổi giấy đăng ký kinh doanh theo đúng qui
định của pháp luật; chủ trì tổ chức 01 cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường và Đại hội cổ
đông thường niên 2012. Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp thường xuyên đúng với
quy định của pháp luật, phân công cụ thể nhiệm vụ cho mỗi thành viên, đưa ra các quyết
định xử lý có sự nhất trí cao. Đã thực hiện kiểm tra đôn đốc các đơn vị trong hoạt động
sản xuất kinh doanh.

Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2012 theo báo cáo tài
chính đã được kiểm toán hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội cổ đông giao. Tuy nhiên
do lỗ lũy kế từ các năm trước quá lớn nên lợi nhuận năm 2012 để lại bù lỗ do vậy Công
ty chưa có lợi nhuận thực tế để trả cổ tức cho cổ đông.

Về cơ bản HĐQT đã chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận do Cổ đông giao cho
trong nhiệm kỳ 2008-2012.

Thù lao của Hội đồng quản trị thực chi năm 2012 là: 144 triệu đồng.
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2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc :

Ban Tổng giám đốc có nhiều cố gắng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, theo sát
những diễn biến phức tạp của thị trường và tận dụng được những ưu thế của Công ty để
nâng cao hiệu quả hoạt động Sản xuất kinh doanh.

Ban Tổng giám đốc đã kịp thời thương lượng với Ngân hàng Nông nghiệp chuyển
đổi cơ cấu nợ làm giảm các áp lực đáo hạn trả nợ.

Nhận xét:

- HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thực hiện tốt việc quản lý, điều hành hoạt
động kinh doanh của Công ty trong năm 2012, từng bước tháo gỡ các khó khăn về vốn,
tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động. Công ty đã
hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận vượt xa mức kế hoạch đã đề ra, từ kế hoạch lỗ 9,65 tỷ đồng
ban đầu, thực hiện cả năm lợi nhuận trước thuếgần4,6 tỷ đồng. Đây là một nỗ lực rất lớn
của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2012 vừa qua.Công ty thực hiện đầy đủ các
khoản nghĩa vụ thuế, đảm bảo lợi ích cho Công ty, lương CB-CNV tăng lên 23,01%,
thưởng và các khoản phụ cấp cho người lao động đầy đủ và đúng kỳ hạn.

- Tuy nhiên, tình hình mất cân đối nghiêm trọng về vốn vẫn tồn tại và chưa có
biện pháp giải quyết hiệu quả, có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh toán và tính hoạt
động liên tục của Công ty trong tương lai….

- Nhìn chung tình hình thực tế như đã phân tích ở phần trên thì kết quả năm 2012
là phù hợp. Hoạt động sản xuất kinh doanh của  Công ty trong năm 2012 về cơ bản là
tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

IV – BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN
KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, TGĐ ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG

- Ngoại trừ 02 cuộc họp của Hội đồng quản trị có sự giám sát của Trưởng Ban
kiểm soát, Giấy mời họp hoặc phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQTcùng các tài liệu kèm
theo chưa được gửi đến thành viên BKS cùng thời điểm và theo cách như đối với thành
viên HĐQT.

- Các báo cáo của Tổng giám đốc  trình HĐQT hoặc tài liệu khác do Công ty phát
hành chưa được gửi đến thành viên BKS cùng thời điểm và theo cách nh ư đối với thành
viên HĐQT.

- Quyền tiếp cận thông tin của BKS được đảm bảo.

- Trong năm 2012 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào từ phía
cổ đông.

V – KIẾN NGHỊ

- Công ty cần phải thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các thủ tục kiểm kê, đánh giá
lại tài sản cũng như việc xác nhận nợ vào thời điểm cuối năm.

- Trong hoạt động kinh doanh, khi thực hiện các hoạt động chiết khấu, khuyến
mại, hoa hồng… cho khách hàng, Công ty lưu ý thực hiện đầy đủ các quy định pháp lý
liên quan đến các hoạt động này.
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- Đối với hoạt động tuyển dụng lao động, đặc biệt là các nhân viên kinh doanh, đề
nghị Công ty lưu ý thực hiện đầy đủ việc ký kết hợp đồng lao động và tính khấu trừ thuế
thu nhập cá nhân đối với các lao động thời vụ để tránh trường hợp bị cơ quan thuế t ruy
thu thuế do tính không đủ.

- Công ty cần phải có kế hoạch đào tạo và tuyển dụng nhân sự cho các bộ phận
nghiệp vụ để đảm bảo các bộ phận này có thể đáp ứng được yêu cầu công việc trong thời
gian sắp tới. Đề nghị Ban điều hành sớm thành lập bộ phận kiểm soát nội bộ nhằm tăng
cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Hội đồng quản trị giao
cho các đơn vị và có giải pháp cụ thể và khả thi để kiểm soát công nợ và hàng tồn kho.

- Xem xét, rà soát lại thỏa thuận hợp tác đầu tưgiữa Công ty và Trường ĐH Quốc
Tế Hồng Bàng (chưa có hợp đồng): tính khả thi và quá trình hợp tác đầu tư, kinh doanh
dự án khu liên hợp thương mại, nhà ở cao tầng tại 213 Hòa Bình với Trường Đại học
Quốc Tế Hồng Bàng để có giải pháp cụ thể đối với việc thu hồi công nợ cũng như khả
năng thực hiện thỏa thuận của các bên, kể cả việc giải quyết các tranh chấp có thể xảy ra.

- Đề nghị Ban điều hành Công ty tiếp tục có các biện pháp tích cực hơn trong việc
thu hồi khoản công nợ phải thu khách hàng, nhất là các khoản công nợ phải thu quá hạn
nhằm đảm bảo vốn hoạt động SXKD.

- Xem xét sửa đổi một số điều trong Điều lệ của Công ty để phù hợp thực tế và Luật
hiện hành đối với Công ty đại chúng chưa có niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng
khoán hoặc trung tâm chứng khoán.

Trên đây là Bản báo cáo của Ban kiểm soát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh
trong năm 2012 và nhiệm kỳ 2008-2012 của Công Ty mà Ban kiểm soát đã thẩm tra được
và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Tổng giám đố c, cũng như các đơn
vị phòng ban nghiệp vụ đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Bùi Thị Phương Thảo















TP. HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2013

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- 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;

- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị
công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và Điều lệ mẫu áp dụng ch o các công ty đại
chúng ban hành kèm theoThông tư này;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về
quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, có hiệu lực kể từ ngày 17/09/2012. Theo
đó, khoản 2 Điều 5 Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định: “Các công ty đại chúng tham chiếu
Điều lệ mẫu tại Phụ lục của Thông tư này để xây dựng Điều lệ Công ty”.

Công ty cổ phần Thủy Đặc sản cũng là công ty đại chúng. Do đó, Hội đồng quản trị đề
xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với quy định hiện hành.
Đính kèm Tờ trình này là Bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ để Quý cổ đông thuận tiện
theo dõi các nội dung chỉnh sửa. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi được Đại
hội đồng cổ đông thông qua sẽ có hiệu lực và được áp dụng ngay tại kỳ Đại hội cổ đông
thường niên này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ CÔNG ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---
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BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

Một số văn bản pháp luật được áp dụng và viết tắt:

1. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005: LDN.
2. Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26 tháng 07 năm 2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho

các công ty đại chúng: TT 121.
3. Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng (ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT -BTC của Bộ Tài chính ban hành

ngày 26 tháng 07 năm 2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng): ĐLM.

Điều Nội dung Điều lệ hiện hành Nội dung sửa đổi, bổ sung Ghi chú

Điều 5
Vốn điều lệ,
cổ phần, cổ
đông sáng
lập

5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho
các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ
sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ
trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác.
Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần,
trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào
bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai
mươi ngày làm việc) để cổ đông có thể đăng ký
mua. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ
do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội
đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho
các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà

Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không
được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi

5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán
cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng
với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong
Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông
quyết định khác. Công ty phải thông báo việc
chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số
cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua
phù hợp để cổ đông có thể đăng ký mua. Số cổ
phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội
đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng
quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các
đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà

Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không
được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận

Chỉnh sửa để thuận
tiện cho hoạt động
của Công ty.
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hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ
đông hiện hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ
đông chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ
phần được bán qua Sở Giao dịc h Chứng
khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán.

lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho

các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần
được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo
phương thức đấu giá.

Chỉnh sửa theo quy
định tại khoản 6
Điều 5 ĐLM.

7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác
khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua
bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp
luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán
khác khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí
thông qua và phù hợp với quy định của pháp
luậtvề chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Chỉnh sửa cho phù
hợp với quy định tại
khoản 8 Điều 5
ĐLM.

Điều 6

Chứng chỉ
cổ phiếu

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng chỉ hoặc
chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và
loại cổ phần sở hữu, trừ trường hợp quy định tại
Khoản 7 của Điều 6 này.

Điều 6: Chứng nhận cổ phiếu
1.Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ

phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần
sở hữu.

Sửa “chứng chỉ”
thành “chứng
nhận”.
Chỉnh sửa theo quy
định tại khoản 1
Điều 6 ĐLM.

2. Chứng chỉ cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ
ký của đại diện theo pháp luật của Công ty theo các
quy định tại Luật Doanh nghiệp. Chứng chỉ cổ
phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ
đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ (nếu là cổ
phiếu ghi danh) và các thông tin khác theo quy định
của Luật Doanh nghiệp. Mỗi chứng chỉ cổ phiếu
ghi danh chỉ đại diện cho một loại cổ phần.

2. Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của Công ty và
chữ ký của đại diện theo pháp luật của Công ty
theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. Chứng
nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ
phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm
giữ và các thông tin khác theo quy định của Luật
Doanh nghiệp.

Chỉnh sửa theo quy
định tại khoản 2
Điều 6 ĐLM.
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4. Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần ghi
danh trong một chứng chỉ cổ phiếu ghi danh, chứng
chỉ cũ sẽ bị hủy bỏ và chứng chỉ mới ghi nhận số cổ
phần còn lại sẽ được cấp miễn phí.

Đề nghị bỏ khoản này. Điều lệ mẫu đã bỏ
quy định này.

6. Người sở hữu chứng chỉ cổ phiếu vô danh phải tự
chịu trách nhiệm về việc bảo quản chứng chỉ, Công
ty sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp
chứng chỉ này bị mất cắp hoặc bị sử dụng với mục
đích lừa đảo.

Đề nghị bỏ khoản này. Điều lệ mẫu đã bỏ
quy định này.

7. Công ty có thể phát hành cổ phần ghi danh không
theo hình thức chứng chỉ. Hội đồng quản trị có thể
ban hành văn bản quy định cho phép các cổ phần
ghi danh (theo hình thức chứng chỉ hoặc không
chứng chỉ) được chuyển nhượng mà không bắt buộc
phải có văn bản chuyển nhượng. Hội đồng quản trị
có thể ban hành các quy định về chứng chỉ và
chuyển nhượng cổ phần theo các quy định của Luật
doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị
trường chứng khoán và Điều lệ này.

Đề nghị bỏ khoản này. Điều lệ mẫu đã bỏ
quy định này.

Điều 7
Chứng chỉ
chứng
khoán khác

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng
khoán khác của Công ty (trừ các thư chào bán, các
chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự), sẽ được
phát hành có dấu và chữ ký mẫu của đại diện theo
pháp luật của Công ty, trừ trường hợp mà các điều
khoản và điều kiện phát hành quy định khác.

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng
khoán khác của Công ty (trừ các thư chào bán, các
chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự), sẽ
được phát hành có dấu và chữ ký mẫu của đại diện
theo pháp luật của Công ty.

Chỉnh sửa theo quy
định tại Điều 7
ĐLM.

Điều 8 2. Cổ phần ưu đãi của cán bộ công nhân viên mua trả
chậm chỉ được chuyển nhượng trong phạm vi đã

Đề nghị bỏ nội dung này. Tất cả các trường
hợp mua cổ phần
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Chuyển
nhượng cổ
phần

thanh toán. chưa thanh toán
đầy đủ sẽ áp dụng
theo quy định bên
dưới: “Cổ phần
chưa thanh toán
đầy đủ không được
chuyển nhượng và
hưởng cổ tức”.

3. Cổ phần chưa thanh toán đầy đủ không được
chuyển nhượng và hưởng cổ tức.

3. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không
được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi
liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ
phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn
vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào
bán.

Bổ sung cho đầy đủ
theo quy định tại
khoản 2 Điều 8
ĐLM.

Điều 9

Thu hồi cổ
phần

3. Trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên
không được thực hiện, trước khi thanh toán đầy đủ
tất cả các khoản phải nộp, các khoản lãi và các chi
phí liên quan, Hội đồng quản trị có quyền thu hồi
số cổ phần đó. Hội đồng quản trị có thể chấp nhận
việc giao nộp các cổ phần bị thu hồi theo quy định
tại các Khoản 4, 5 và 6 Điều nàyvà trong các
trường hợp khác được quy định tại Điều lệ này.

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần
chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạ n trong
trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên
không được thực hiện.

Chỉnh sửa theo quy
định tại khoản 3
Điều 9 ĐLM.

4. Cổ phần bị thu hồi sẽ trở thành tài sản của Công ty.
Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền
bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở
hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác
theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng
quản trị thấy là phù hợp.

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được
quyền chào bán. Hội đồng quản trị có thể trực
tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải
quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi
hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và
cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.

Chỉnh sửa theo quy
định tại khoản 4
Điều 9 ĐLM.
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Chương V
Cơ cấu tổ
chức, quản
lý và kiểm
soát

Điều 10
Cơ cấu tổ
chức quản
lý

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:
a. Đại hội đồng cổ đông;

b. Hội đồng quản trị;
c. Tổng Giám đốc;
d. Ban kiểm soát.

Chương V. Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và
kiểm soát
Điều 10: Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và
kiểm soát
Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của
Công ty bao gồm:

a. Đại hội đồng cổ đông;
b. Hội đồng quản trị;
c. Tổng Giám đốc;
d. Ban kiểm soát.

Chỉnh sửa theo quy
định tại Điều 10
ĐLM.

Điều 11

Quyền của
cổ đông

1. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền
sau:

a.Tham gia các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện
quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại
diện được ủy quyền;

1.  Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền
sau:

a.Tham gia các Đại hội đồng cổ đông và thực
hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông
qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện
bỏ phiếu từ xa;

Chỉnh sửa theo quy
định tại điểm a
khoản 2 Điều 11
ĐLM.

Điều 12
Nghĩa vụ
của cổ đông

Bổ sung nội dung để thêm khoản 2 như sau:
2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và

thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông
qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ
phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành
viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình
tại Đại hội đồng cổ đông.

Bổ sung theo quy
định tại khoản 2
Điều 12 ĐLM

Điều 13 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ Chỉnh sửa theo quy
định tại điểm b
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Đại hội đồng
cổ đông

đông bất thường trong các trường hợp sau:
b. Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý

hoặc nửa năm hoặc báo cáo kiểm toán của năm
tài chính phản ánh vốn điều lệ đã bị mất một
nửa;

đông bất thường trong các trường hợp sau:
b. Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo

quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo kiểm toán
của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu
đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;

khoản 3 Điều 13
ĐLM.

Điều 14

Quyền và
nhiệm vụ
của Đại hội
đồng cổ
đông

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường
thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề
sau:

c. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;

e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng
quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội
đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc;

f. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng
quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng
quản trị;

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường
thông qua quyết định về các vấn đề sau:

c. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị và
Ban kiểm soát;

e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế
thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm
soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ
nhiệm Tổng Giám đốc;

f. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội
đồng quản trị, Ban kiểm soát và Báo cáo tiền
thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

Bổ sung cho đầy
đủ.

Chỉnh sửa theo quy
định tại điểm đ
khoản 2 Điều 13 và
điểm c khoản 1
Điều 20 ĐLM.

Bổ sung cho đầy
đủ.

2. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các
trường hợp sau:
a. Các hợp đồng quy định tại Khoản 2 Điều này

khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ
đông đó là một bên của hợp đồng;

b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của
người có liên quan tới cổ đông đó.

2. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong
các trường hợp sau:
a. Thông qua các hợp đồng quy định tại khoản 2

Điều 14 khi cổ đông đó hoặc người có liên
quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng;

b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc
của người có liên quan tới cổ đông đó trừ
trường hợp việc mua lại cổ phần được thực

Chỉnh sửa theo quy
định tại khoản 3
Điều 14 ĐLM.
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hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông
hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua
khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở
Giao dịch chứng khoán.

Điều 15
Các đại diện
được ủy
quyền

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự
hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự.
Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo
ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ
phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự
hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự.
Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện
theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể
số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho
mỗi người đại diện.

Chỉnh sửa theo quy
định tại khoản 1
Điều 15 ĐLM.

4. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 15 này,

phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp
trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi có
một trong các trường hợp sau đây:

a. Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực
hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân

sự;

b. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ
quyền;

c. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của
người thực hiện việc uỷ quyền.

Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp
Công ty nhận được thông báo về một trong các sự
kiện trê n bốn mươi tám giờ trước giờ khai mạc cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp

4. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 15
này, phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền
dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu
lực khi có một trong các trường hợp sau đây:

a. Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực
hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi
dân sự;

b. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ
quyền;

c. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của
người thực hiện việc uỷ quyền.

Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường
hợp Công ty nhận được thông báo về một trong
các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại
hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được
triệu tập lại.

Chỉnh sửa theo quy
định tại khoản 4
Điều 15 ĐLM.
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được triệu tập lại.

Điều 16
Thay đổi các
quyền

1. Với sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông như
được quy định tại Khoản 2 Điều 14 của Điều lệ
này khi vốn cổ phần của Công ty được chia thành
các loại cổ phần khác nhau thì việc thay đổi hoặc
hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ
phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng
văn bản của những người nắm giữ ít nhất 75%
quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó .

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt
gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực
khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần
phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời
được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu
quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết
thông qua.

Chỉnh sửa theo quy
định tại khoản 1
Điều 16 ĐLM.

Điều 17

Triệu tập
Đại hội đồng
cổ đông,
chương
trình họp và
thông báo
họp Đại hội
đồng cổ
đông

2.  Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực
hiện những nhiệm vụ sau đây:

a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện
tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng 30
ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng
cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo
quy định phù hợp với luật pháp và các quy định
của Công ty;

1. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực
hiện những nhiệm vụ sau đây:

a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện
tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất
30 ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội
đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài
liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và
các quy định của Công ty;

Chỉnh sửa theo quy
định tại điểm a
khoản 2 Điều 17
ĐLM.

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm
chương trình họp và các thông tin liên quan về các
vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội.
Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ
phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể
được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố
trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng
khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, trên
website của Công ty, 01 tờ báo trung ương hoặc 01
tờ báo địa phương nơi Công ty đóng trụ sở chính.
Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi
cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên
phương tiện thông tin của Sở Giao dịch chứng
khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của
Công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông
phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước
ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày
mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một
cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ
vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng
cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ

Chỉnh sửa theo quy
định tại khoản 3
Điều 17 ĐLM.
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phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể
được gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay
hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm
tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, ho ặc tới địa chỉ
do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông
tin. Trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty
bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử,
thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được
gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trư ờng
hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty,
thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi
tận tay họ tại nơi làm việc. Thông báo họp Đại hội
đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm
ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính
từ ngày m à thông báo được gửi hoặc chuyển đi
một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ
vào hòm thư). Trường hợp Công ty có website,
thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được
công bố trên website của Công ty đồng thời với
việc gửi thông báo cho các cổ đông.

được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ
đông hoặc đăng trên trang thông tin điện tử của
Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được
gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông,
thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang
thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.

Điều 19
Thể thức
tiến hành
họp và biểu
quyết tại
Đại hội đồng
cổ đông

4. Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản
trị chủ trì, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị
vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc
là người được Đại hội đồng cổ đông bầu ra sẽ chủ
trì. Trường hợp không ai trong số họ có thể chủ trì
đại hội, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao
nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của
Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa không nhất thiết
phải là thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch, Phó
Chủ tịch hoặc Chủ tọa được Đại hội đồng cổ đông

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ toạ các cuộc
họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp
Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng
làm việc thì các thành viên còn lại bầu một
người trong số họ làm chủ toạ cuộc họp. Trường
hợp không có người có thể làm chủ toạ, thành
viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều
khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc
họp trong số những người dự họp và người có
phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp .

Chỉnh sửa theo quy
định tại khoản 4
Điều  19 ĐLM.
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bầu ra đề cử một thư ký để lập biên bản đại hội.
Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử
và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu
tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội
đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp và người có
phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ toạ cuộc
họp.

6. Chủ toạ Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp đại
hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu
cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa
điểm do chủ toạ quyết định mà không cần lấy ý
kiến của đại hội nếu nhận thấy rằng (a) các thành
viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở
địa điểm tổ chức đại hội, (b) hành vi của những
người có mặt làm mất trật tự hoặc có khả năng làm
mất trật tự của cuộc họp hoặc (c) sự trì hoãn là cần
thiết để các công việc của đại hội được tiến hành
một cách hợp lệ. Ngoài ra, Chủ tọa đại hội có thể
hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của
Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu
dự họp cần thiết. Thời gian hoãn tối đa không quá
ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc đại hội. Đại
hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã
được giải quyết hợp pháp tại đại hội bị trì hoãn
trước đó.

6. Chủ toạ đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự
nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông
đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

Chỉnh sửa theo quy
định tại khoản 6
Điều  19 ĐLM.

10. Hội đồng quản trị, sau khi đã xem xét một cách
cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được
Hội đồng quản trị cho là thích hợp để:
a. Điều chỉnh số người có mặt tại địa điểm chính

họp Đại hội đồng cổ đông;

10. Hội đồng quản trị, sau khi đã xem xét một cách
cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được
Hội đồng quản trị cho là thích hợp để:
a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội

đồng cổ đông;

Chỉnh sửa theo quy
định tại khoản 9
Điều 19 ĐLM.
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Điều 20
Thông qua
quyết định
của Đại hội
đồng cổ
đông

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan
đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu
và số lượng cổ phiếu được chào bán , sáp nhập, tái
tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản
Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do
công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ
50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các
chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã
được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi
có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có
quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua
đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ
đông.

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên
quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại
cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán,
việc tổ chức lại, giải thể Công ty, giao dịch
mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh
thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị
tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính
gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có
từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các
cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp
hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt
tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ
chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số
phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu
quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản).

Chỉnh sửa, bổ sung
theo quy định tại
khoản 1 Điều 20
ĐLM.

Điều 21
Thẩm quyền
và thể thức
lấy ý kiến cổ
đông bằng
văn bản để
thông qua
quyết định
của Đại hội
đồng cổ
đông

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự
thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài
liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến
kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình
phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được
địa chỉ thường trú của từng cổ đông .

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến,
dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và
các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu
lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài
liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức
bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ
đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công
bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian
hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất
mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận
phiếu lấy ý kiến.

Chỉnh sửa theo quy
định tại khoản 2
Điều 21 ĐLM.

6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các 6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên Bổ sung theo quy
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cổ đông trong vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết
thúc kiểm phiếu.

website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư
(24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng
mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm
phiếu.

định tại khoản 6
Điều 21 ĐLM.

8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý
kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định
được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý
kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ
đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như
quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông.

Bổ sung theo quy
định tại khoản 8
Điều 21 ĐLM.

Điều 22
Biên bản
họp Đại hội
đồng cổ
đông

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách
nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ
đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày
khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội
đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về
những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ
đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản
được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng
mười ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được
lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa
đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật
Doanh nghiệp và tại Điều lệ này. Các bản ghi chép,
biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn
bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở
chính của Công ty.

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách
nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ
đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được
công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai
mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông
trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại
hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng
cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những
công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ
đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên
bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong
vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên
bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác
nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập
theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ
này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các
cổ đông dự họp và văn bản uỷ quyền tham dự phải
được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Bổ sung theo quy
định tại Điều 22
ĐLM.
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Điều 23
Yêu cầu hủy
bỏ quyết
định của Đại
hội đồng cổ
đông

Bổ sung nội dung sau:
Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ

đông bị huỷ bỏ theo quyết định của Toà án hoặc
Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng
cổ đông bị huỷ bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại
hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự,
thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ
này.

Bổ sung theo quy
định tại Điều 23
ĐLM.

Điều 24
Thành phần
và nhiệm kỳ
của thành
viên Hội
đồng quản
trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ năm (05)
đến bảy (07) người . Nhiệm kỳ của Hội đồng quản
trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội
đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên
Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm
kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng
quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất
một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ năm
(05) đến bảy (07) người . Nhiệm kỳ của Hội
đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của
thành viên Hội đồng quản trị không quá năm
(05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể
được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn
chế..Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không
điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3)
tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng
tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không
điều hành được xác định theo phương thức làm
tròn xuống.

Chỉnh sửa theo quy
định tại khoản 1
Điều 24 ĐLM.

2. Thành viên của Hội đồng quản trị do các cổ đông
đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông.
Các cổ đông được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần
vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên Hội
đồng quản trị.

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu
quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06)
tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của
từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên
Hội đồng quản trị.

Chỉnh sửa theo quy
định tại khoản 2
Điều 24 ĐLM.

3. Cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu
quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được
ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị của

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% số
cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên
tục ít nhất sáu tháng được ứng cử hoặc đề cử

Bỏ nội dung “Cổ
đông có thể tập hợp
phiếu bầu vào với
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Công ty. Cổ đông có thể tập hợp phiếu bầu vào với
nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị.
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến
10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn
liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng cử
viên; từ 10% đến 30% được đề cử hai ứng cử viên;
từ 30% đến 50% được đề cử ba ứng cử viên; từ
50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng cử viên và
nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

người vào Hội đồng quản trị của Công ty. Cổ
đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến
dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong
thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử
một ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử
hai ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử
ba ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử
bốn ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử
năm ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được để cử
sáu ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử
bảy ứng viên.

nhau để đề cử các
ứng viên vào Hội
đồng quản trị” vì
trùng ý với khoản 2
Điều này.

Điều chỉnh lại tỷ lệ
để phù hợp với số
lượng thành viên
Hội đồng quản trị
từ năm (05) đến bảy
(07) người.

6. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội
đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh
và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại
hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được
Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm
thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào
ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

6. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác
tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để
thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới
này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ
đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội
đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành
viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày
được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của
thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ
ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết
thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong
trường hợp thành viên mới không được Đại hội
đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của
Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn
ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu
quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế
vẫn được coi là có hiệu lực.

Bổ sung theo quy
định tại khoản 5
Điều 24 ĐLM.
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Điều 25
Quyền hạn
và nhiệm vụ
của Hội
đồng quản
trị

3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật
pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và
quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ
thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và
nhiệm vụ sau:

h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và
các chứng khoán chuyển đổi;

3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật
pháp và Điều lệ Công ty và quyết định của Đại
hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng
quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:

h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu
và các chứng khoán chuyển đổi trong trường
hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;

Bổ sung nội dung để thêm điểm i như sau:

i. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng
quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc;

Bổ sung theo quy
định tại điểm h
khoản 3 Điều 25
ĐLM.

Bổ sung theo quy
định tại điểm k
khoản 3 Điều 25
ĐLM.

7. Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội
đồng quản trị và số tiền thù lao cho từng thành
viên phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường
niên của Công ty.

7. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng
quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng,
quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được
hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết
của Công ty và các công ty khác mà thành viên
Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải
được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên
của Công ty.

Bổ sung cho đầy đủ
theo quy định tại
khoản 8 Điều 25
ĐLM.

Điều 27
Các cuộc
họp của Hội
đồng quản
trị

8. Số thành viên tham dự tối thiểu: Các cuộc họp của
Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua
các quyết định khi có ít nhất ba phần tư số thành
viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua
người đại diện thay thế.

8. Số thành viên tham dự tối thiểu: Các cuộc họp
của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và
thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần
tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực
tiếp hoặc qua người đại diện (người được ủy
quyền).

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo
quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong
thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định

Bổ sung cho đầy đủ
theo quy định tại
khoản 8 Điều 27
ĐLM.
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họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được
tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành
viên Hội đồng quản trị dự họp.

13.Nghị quyết bằng văn bản.Nghị quyết bằng văn bản
phải có chữ ký của tất cả những thành viên Hội
đồng quản trị sau đây:

a. Thành viên có quyền biểu quyết về nghị quyết
tại cuộc họp Hội đồng quản trị;

b. Số lượng thành v iên có mặt không thấp hơn số
lượng thành viên tối thiểu theo quy định để tiến
hành họp Hội đồng quản trị.

Nghị quyết loại này có hiệu lực và giá trị như nghị
quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông
qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo
thông lệ. Nghị quyết có thể được thông qua bằng
cách sử dụng nhiều bản sao của cùng một văn bản
nếu mỗi bản sao đó có ít nhất một chữ ký của thành
viên.

13.Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn
bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành
của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền
biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị
như nghị quyết được các thành viên Hội đồng
quản trị thông qua tại cuộc họp được triệu tập và
tổ chức theo thông lệ.

Chỉnh sửa theo quy
định tại khoản 13
Điều 27 ĐLM.

14. Biên bản họp Hội đồng quản trị: Chủ tịch Hội
đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp
Hội đồng quản trị cho các thành viên và những
biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng
chứng xác thực về công việc đã được tiến hành
trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối
về nội dung biên bản trong thời hạn mười ngày kể

14. Biên bản họp Hội đồng quản trị: Chủ tịch Hội
đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản
họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và
những biên bản đó sẽ phải được xem như những
bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến
hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến
phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn
mười ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp
Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và

Bổ sung theo quy
định tại khoản 14
Điều 27 ĐLM.
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từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị
được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất
cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc
họp.

phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội
đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản
được lập thành nhiều bản và mỗ i biên bản có
chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng
quản trị tham gia cuộc họp.

16. Giá trị pháp lý của hành động . Các hành động thực
thi quyết định của Hội đồng quản trị sẽ được coi là
có giá trị pháp lý kể cả trong trong trường hợp việc
bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội
đồng quản trị có thể có sai sót.

16. Giá trị pháp lý của hành động . Các hành động
thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc
của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc
của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội
đồng quản trị được coi là có giá trị pháp lý kể
cả trong trong trường hợp việc bầu, chỉ định
thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị
có thể có sai sót.

Chỉnh sửa theo quy
định tại khoản 16
Điều 27 ĐLM.

Điều 30
Bổ nhiệm,
miễn nhiệm,
nhiệm vụ và
quyền hạn
của Tổng
Giám đốc

5. Bãi nhiệm. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm
Tổng Giám đốc khi có từ hai phần ba thành viên
Hội đồng quản trị trở lên biểu quyết tán thành
(trong trường hợp này không tính biểu quyết của
Tổng Giám đốc) và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc
mới thay thế. Tổng Giám đốc bị bãi nhiệm có
quyền phản đối việc bãi nhiệm này tại Đại hội
đồng cổ đông tiếp theo gần nhất.

5. Bãi nhiệm: Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm
Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng
quản trị trở lên biểu quyết tán thành (trong
trường hợp này không tính biểu quyết của Tổng
giám đốc điều hành) và bổ nhiệm một Tổng
Giám đốc mới thay thế.

Chỉnh sửa theo quy
định tại khoản 5
Điều 30 ĐLM.

Điều 31

Thư ký
Công ty

Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm: Vai trò và nhiệm vụ của thư ký Công ty bao
gồm:
Bổ sung nội dung để thêm điểm d như sau:
d. Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị

phù hợp với luật pháp.

Bổ sung theo quy
định tại khoản 4
Điều 31 ĐLM.
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Điều 32

Trách
nhiệm cẩn
trọng của
Thành viên
Hội đồng
quản trị,
Tổng Giám
đốc và cán
bộ quản lý

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và
cán bộ quản lý được uỷ thác có trách nhiệm thực hiện
các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư
cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị,
một cách trung thực và theo phương thức mà họ tin là
vì lợi ích cao nhất của Công ty và với một mức độ cẩn
trọng mà một người thận trọng thường có khi đảm
nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự .

Điều 32: Trách nhiệm cẩn trọng của thành viên
Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát,
Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban
kiểm soát, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác
có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình,
kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các
tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực
vì lợi ích cao nhất của Công ty và với mức độ cẩn
trọng mà một người thận trọng phải có khi đảm
nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương
tự.

Chỉnh sửa, bổ sung
theo quy định tại
Điều 34 ĐLM.

Điều 33

Trách
nhiệm trung
thực và
tránh các
xung đột về
quyền lợi

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và
cán bộ quản lý không được phép sử dụng những cơ
hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty
vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng
những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để
tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức
hoặc cá nhân khác hoặc chống lại lợi ích của Công
ty.

1. Thành viên Hội đồng quản trị , thành viên Ban
kiểm soát, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý
không được phép sử dụng những cơ hội kinh
doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục
đích cá nhân, đồng thời không được sử dụng
những thông tin có được nhờ chức vụ của mình
để tư lợi cá nhân hay để phục vụ l ợi ích của tổ
chức hoặc cá nhân khác.

Chỉnh sửa, bổ sung
theo quy định tại
khoản 1 Điều 35
ĐLM.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và
cán bộ quản lý có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng
quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi
ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông
qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá
nhân khác. Những đối tượng nêu trên chỉ được sử
dụng những cơ hội đó khi các thành viên Hội đồng
quản trị không có lợi ích liên quan đã quyết định

2.Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban
kiểm soát, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý có
nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả
các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của
Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các
pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân
khác.

Chỉnh sửa, bổ sung
theo quy định tại
khoản 2 Điều 35
ĐLM.
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không truy cứu vấn đề này.
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3. Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo
lãnh, hoặc tín dụng cho các thành viên Hội đồng
quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý và gia đình
của họ hoặc pháp nhân mà những người này có các
lợi ích tài chính, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có
quyết định khác.

3. Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh
cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên
Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý
khácvà những người có liên quan tới các thành
viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người
này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các
khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại
hội đồng cổ đông chấp thuận.

Chỉnh sửa, bổ sung
theo quy định tại
khoản 3 Điều 35
ĐLM.

4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một
hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng
Giám đốc, cán bộ quản lý, hoặc những người liên
quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ
chức mà một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản
trị, cán bộ quản lý hoặc những người liên quan đến
họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính,
sẽ không bị vô hiệu hoá vì những mối quan hệ vừa
nêu, hoặc vì thành viên Hội đồng quản trị đó hoặc
cán bộ quản lý đó có mặt hoặc tham gia vào cuộc
họp liên quan hoặc vào Hội đồng quản trị hay vì
tiểu ban đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao
dịch, hoặc vì những phiếu bầu của họ cũng được
tính khi biểu quyết về mục đích đó, nếu:

a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 20% tổng giá
trị tài sản được g hi trong báo cáo tài chính gần
nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc
giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích
của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng
quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị
hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đ ồng

4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một
hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành
viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ
quản lý, hoặc những người liên quan đến họ
hoặc Công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà
một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban kiểm soát, cán bộ quản lý khác
hoặc những người liên quan đến họ là thành
viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị
vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:

a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dướ i 20% tổng
giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài
chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về
hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối
quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc
thành viên Hội đồng quản trị đã được báo
cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên
quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu
ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc
giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số
phiếu tán thành của những thành viên Hội

Chỉnh sửa, bổ sung
theo quy định tại
khoản 4 Điều 35
ĐLM.
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quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện
hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực
bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên
Hội đồng không có lợi ích liên quan; hoặc

b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20%
của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài
chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp
đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ
và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên
Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ
đông không có lợi ích liên quan có quyền b iểu
quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ
phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư
vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên
mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của
công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng
này được Hội đồng quản trị hoặc một tiểu ban
trực thuộc Hội đồng quản trị hay các cổ đông
cho phép thực hiện, thông qua hoặc phê chuẩn.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán
bộ quản lý hay người có liên quan của họ khô ng
được phép mua hay bán hoặc giao dịch theo bất cứ
hình thức nào khác các cổ phiếu của công ty hoặc
công ty con của công ty vào thời điểm họ có được
những thông tin chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến
giá của những cổ phiếu đó và các cổ đông khác lại
không biết những thông tin này.

đồng không có lợi ích liên quan; hoặc
b. Đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc

lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản được ghi
trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu
tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch
này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán
bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị
đã được công bố cho các cổ đông không có
lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn
đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán
thành hợp đồng hoặc giao dịch này;

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ
chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp
lý xét trên mọi phương diện liên quan đến
các cổ đông của công ty vào thời điểm giao
dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản
trị hoặc một tiểu ban trực thuộc Hội đồng
quản trị hay các cổ đông cho phép thực hiện,
thông qua hoặc phê chuẩn

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban
kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý và
những người có liên quan với các thành viên nêu
trên không được sử dụng các thông tin chưa
được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho
người khác để thực hiện các giao dịch có liên
quan.
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Điều 34

Trách
nhiệm về
thiệt hại và
bồi thường

1. Trách nhiệm về thiệt hại . Thành viên Hội đồng
quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý vi phạm
nghĩa vụ hành động một cách trung thực, không
hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự cẩn trọng,
mẫn cán và năng lực chuyên môn mà gây thiệt hại
cho Công ty sẽ phải chịu trách nhiệm về những
thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. Hội
đồng quản trị sẽ xem xét và quyết định mức thiệt
hại phải bồi thường.

1. Trách nhiệm về thiệt hại. Thành viên Hội đồng
quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám
đốc và Cán bộ quản lý vi phạm nghĩa vụ hành
động một cách trung thực, không hoàn thành
nghĩa vụ của mình với sự cẩn trọng, mẫn cán và
năng lực chuyên môn mà gây thiệt hại cho
Công ty sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt
hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. Hội
đồng quản trị sẽ xem xét và quyết định mức
thiệt hại phải bồi thường.

Chỉnh sửa theo quy
định tại khoản 1
Điều 36 ĐLM.

Điều 35

Ban kiểm
soát

4. Tổng mức thù lao cho Ban kiểm soát và mức thù

lao cho từng thành viên ban kiểm soát sẽ do Đại hội
đồng cổ đông quyết định. Thành viên của Ban kiểm
soát cũng sẽ được thanh toán các khoản chi phí đi
lại, khách sạn và các chi phí phát sinh một cách hợp
lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát
hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công
ty.

4. Tổng mức thù lao cho Ban kiểm soát và mức thù
lao cho từng thành viên ban kiểm soát do Đại hội
đồng cổ đông quyết định. Thành viên của Ban
kiểm soát được thanh toán các khoản chi phí đi
lại, khách sạn và các chi phí phát sinh một cách
hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban
kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của
Ban kiểm soát.

Chỉnh sửa theo quy
định tại Điều 33
ĐLM.

5. Thành viên và nhiệm kỳ của Ban kiểm soát:

b. Ban kiểm soát phải có hơn một nữa số thành
viên thường trú tại Việt Nam và phải có ít nhất
một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toàn
viên. Thành viên này không phải là nhân viên
trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và
không phải là thành viên hay nhân viên của công
ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm
toán các bảo cáo tài chính của Công ty. Các

5. Thành viên và nhiệm kỳ của Ban kiểm soát:
b. Ban kiểm soát phải có hơn một nữa số thành

viên thường trú tại Việt Nam và phải có ít
nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm
toàn viên. Thành viên này không phải là nhân
viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công
ty và không phải là thành viên hay nhân viên
của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện
việc kiểm toán các bảo cáo tài chính của Công

Bổ sung, chỉnh sửa
theo quy định tại
khoản 1 Điều 32
ĐLM.
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thành viên Ban kiểm soát bầu một thành viên là
cổ đông của Công ty làm Trưởng ban.

c. Ban kiểm soát không nhất thiết
phải là cổ đông của Công ty, ngoài trừ Trưởng
Ban kiểm soát.

f. Cổ đông nắm giữ trên 5% số cổ phần có quyền
biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu
tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào Ban
kiểm soát của Công ty. Cổ đông có thể tập hợp
phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên
vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông
nắm giữ trên 5% đến dưới 10% số cổ phần có
quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất
sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10%
đến dưới 30% được đề cử hai thành viên, từ 30%
đến dưới 50%  được đề cử ba thành viên, từ 50%
đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu
từ 65% trở lên được đề cử năm thành viên.

ty.

c. Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ
đông của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít
nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc
kiểm toán viên. Các thành viên Ban kiểm soát
không phải là người có liên quan với các
thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban
kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên
làm Trưởng ban. Trưởng Ban kiểm soát là
người có chuyên môn về kế toán.

f. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu
quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng
có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng
người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban
kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm
giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền
biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu
tháng được đề cử một một ứng viên; từ 10%
đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ
30% đến dưới 50%  được đề cử ba ứng viên;
từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng
viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử năm
ứng viên.

Bổ sung nội dung để thêm điểm g như sau:
g. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm

soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ
số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương
nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ

Bổ sung theo quy
định tại khoản 3
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chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định
tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế
Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên
Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và
phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua
trước khi tiến hành đề cử.

Điều 32 ĐLM.

Điều 36

Quyền điều
tra sổ sách
và hồ sơ

3. Công ty sẽ phải lưu Điều lệ này và những bản sửa
đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền
sở hữu tài sản, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm
soát, báo cáo tài chính hàng năm, sổ sách kế toán
và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp
luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều
kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh
được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này .

3. Công ty sẽ phải lưu Điều lệ này và những bản
sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh, các quy chế, các tài liệu chứng
minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản
họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị,
các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo
của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính hàng năm,
sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo
quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một
nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ
quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa
điểm lưu trữ các giấy tờ này.

Chỉnh sửa theo quy
định tại khoản 3
Điều 37 ĐLM.

Điều 38

Cổ tức
5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên

quan tới một loại cổ phiếu đượ c chi trả bằng tiền
mặt, chuyển khoản, cổ đông phải có trách nhiệm
cung cấp chi tiết thông tin về ngân hàng của người
thụ hưởng cho Công ty. Việc thanh toán cổ tức đối
với các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng
khoán / Trung tâm Giao dịch Chứng khoán có thể
được tiến hành thông qua công ty chứng khoán
hoặc Trung tâm Lưu ký.

5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác
liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng
tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng
Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp
hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các
thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung
cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo
đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ
đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được
tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về

Chỉnh sửa theo quy
định tại khoản 5
Điều 39 ĐLM.
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khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông thụ
hưởng. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ
phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán có
thể được tiến hành thông qua công ty chứng
khoán hoặc Trung tâm lưu ký.

7. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có
thể thông qua nghị quyết qui định một ngày cụ thể
làm ngày khoá sổ hoạt động kinh doanh của Công
ty. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với
tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng
khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân
chia lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc
tài liệu khác. Ngày khoá sổ này có thể vào cùng
ngày hoặc vào thời điểm trước khi các quyền lợi đó
được thực hiện. Điều này không ảnh hưởng tới
quyền lợi của hai bên trong giao dịch chuyển
nhượng cổ phiếu hoặc chứng khoán liên quan.

7. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán,
Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết xác định
một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông . Căn
cứ theo ngày đó, nhữn g người đăng ký với tư
cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng
khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất,
phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông
báo hoặc tài liệu khác.

Chỉnh sửa theo quy

định tại khoản 6

Điều 39 ĐLM.

Điều 41
Quỹ dự trữ
bổ sung vốn
điều lệ

Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau
thuế của mình một khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung
vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích
này không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của
Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng
10% vốn điều lệ của Công ty.

Đề nghị bỏ Điều này. ĐLM đã bỏ quy
định này.

Điều 42
Năm tài
khóa

Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên
của tháng Một hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31
của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắ t
đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
(hoặc giấy phép kinh doanh đối với những ngành,

Điều 42: Năm tài chính
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu

tiên của tháng Một hàng năm và kết thúc vào ngày
thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu
tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký

Chỉnh sửa theo quy
định tại Điều 41
ĐLM.
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nghề kinh doanh có điều kiện) và kết thúc vào ngày
thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) đó.

kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh đối với
những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện) và kết
thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày
cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy
phép kinh doanh) đó.

Điều 43

Hệ thống kế
toán

1. Hệ thống kế toán Công ty sử dụng là Hệ thống Kế
toán Việt Nam (VAS) hoặc hệ thống kế toán khác
được Bộ Tài chính chấp thuận.

Điều 43: Chế độ kế toán
1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Hệ thống Kế

toán Việt Nam (VAS) hoặc chế độ kế toán khác
được Bộ Tài chính chấp thuận.

Chỉnh sửa theo quy
định tại Điều 42
ĐLM.

Điều 44

Báo cáo
hàng năm,
sáu tháng và
hàng quý

4. Bản tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hàng năm đã
được kiểm toán phải được gửi tới tất cả các cổ đông
và được công bố trên nhật báo của địa phương và
một tờ báo kinh tế trung ương trong vòng ba số liên
tiếp.

4. Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm
ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo sáu tháng và
quý của công ty phải được công bố trên website
của Công ty. Công ty công bố đầy đủ nội dung
thông tin về Báo cáo tài chính năm đã được kiểm
toán trên trang thông tin điện tử của Công ty và
trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng
khoán, đồng thời đăng tải ý kiến kiểm toán về
Báo cáo tài chính năm trên một (01) số báo có
phạm vi phát hành trong toàn quốc kèm theo địa
chỉ trang thông tin điện tử đăng tải toàn bộ Báo
cáo tài chính năm, Báo cáo kiểm toán và/hoặc
địa chỉ cung cấp Báo cáo tài chính năm và báo
cáo kiểm toán.

Chỉnh sửa theo quy
định tại Điều 44
ĐLM và khoản 1.3
Điều 7 Thông tư
52/2012/TT-BTC
hướng dẫn về việc
công bố thông tin
trên thị trường
chứng khoán.

Điều 45
Công bố
thông tin và
thông báo ra

Bổ sung nội dung sau:

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường
niên theo các quy định của pháp luật về chứng

Bổ sung theo quy
định tại Điều 44
ĐLM.
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công chúng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 46

Kiểm toán
1. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ chỉ định

một công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp
tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm
yết, tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho
năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản
và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị. Đối
với năm tài chính đầu tiên, Hội đồng quản trị sẽ chỉ
định một công ty kiểm toán để tiến hành các hoạt
động kiểm toán Công ty sau khi được cấp Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh.

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một
công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh
sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền
cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một
trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động
kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo
dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả
thuận với Hội đồng quản trị.

Chỉnh sửa theo quy
định tại khoản 1
Điều 45 ĐLM.

3. Một bản sao của báo cáo kiểm toán sẽ phải được
gửi đính kèm với mỗi bản báo cáo kế toán hàng
năm của Công ty.

3. Bản sao của báo cáo kiểm toán được gửi đính
kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.

Chỉnh sửa theo quy
định tại khoản 3
Điều 45 ĐLM.

Điều 52

Trường hợp
bế tắc giữa
các thành
viên Hội
đồng quản
trị và cổ
đông

Các cổ đông nắm giữ một nửa số cổ phiếu đang lưu
hành có quyền biểu quyết trong bầu cử thành viên Hội
đồng quản trị có quyền đệ đơn khiếu nại tới toà để
yêu cầu giải thể theo một hay một số các căn cứ sau:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị không thống nhất
trong quản lý các công việc của Công ty dẫn đến
tình trạng không đạt được số phiếu cần thiết theo
quy định để Hội đồng quản trị hoạt động.

2. Các cổ đông không thống nhất nên không thể đạt
được số phiếu cần thiết theo quy định để tiến hành
bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Đề nghị bỏ điều này. Điều lệ mẫu đã bỏ
quy định này.
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3. Có sự bất đồng trong nội bộ và hai hoặc nhiều phe
cánh cổ đông bị chia rẽ khiến cho việc giải thể sẽ là
phương án có lợi hơn cả cho toàn thể cổ đông.

Chỉnh sửa các điều khoản tham chiếu cho phù hợp.



TP. HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2013

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
V/V CHI TRẢ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

VÀ BÁO CÁO LƯƠNG, THƯỞNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIÊM NHIỆM CÔNG VIỆC ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY VÀ LƯƠNG, THƯỞNG

CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

I. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:
1. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012:

Đại hội đồng cổ đông năm 2012 đã thông qua tổng mức thù lao công vụ năm 2012 là
228,000,000 đồng. (hai trăm hai mươi tám triệu đồng)
Trong năm 2012, Công ty đã chi trả tổng số thù lao công vụ cho Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát là 204,000,000 đồng (hai trăm lẻ bốn triệu đồng), cụ thể như sau:

Thù lao của Hội đồng quản trị:

Họ và tên Thù lao Ghi chú

Lê Công Đức 24.000.000 đồng CK về Tồng Cty TSVN

Cao Thanh Định 24.000.000 đồng

Bùi Tuấn Ngọc 24.000.000 đồng

Lê Hữu Thọ 24.000.000 đồng

Đỗ Trọng Vinh 24.000.000 đồng

Lê Thị Thu Trang 24.000.000 đồng

Thư ký HĐQT: 1. Dương Thị Kim Phượng  6.000.000 đồng

2. Nguyễn Thị Ngọc Nga 6.000.000 đồng

Thù lao của Ban kiểm soát:

Họ và tên Thù lao Ghi chú

Bùi Thị Phương Thảo 24.000.000 đồng CK về Tồng Cty TSVN

Nguyễn Văn Bình 12.000.000 đồng

Lê Thị Tuyển 12.000.000 đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
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2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013:
- Thù lao của Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng
Thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng

- Thù lao của Ban kiểm soát
Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng

- Thư ký Hội đồng quản trị: 1.000.000 đồng/tháng

II. Báo cáo Lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm công việc điều hành của
công ty năm 2012
Hiện nay, SEASPIMEX có ba thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm công việc điều
hành của công ty:

1. Ông Lê Công Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật
với mức lương, thưởng được chi trả như sau:

 Lương # 22.000.000 đồng/tháng

 Thưởng 25.410.000 đồng/năm

2. Ông Đỗ Trọng Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc với
mức lương, thưởng được chi trả như sau:

 Lương # 25.500.000 đồng/tháng

 Thưởng 40.352.306 đồng/năm

III. Báo cáo Lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc năm 2012
 Lương # 28.000.000 đồng/tháng

 Thưởng 43.780.490 đồng/năm

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ CÔNG ĐỨC



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2013

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
V/v: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2013

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông

thông qua về việc “Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán

trong danh sách được Bộ Tài Chính cho phép kiểm toán những Công ty niêm

yết, để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản năm 2013”.

Hội đồng Quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh
và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
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