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CONG TY
Dia cht

DiQn tho4i
Email

Website

CO PI{AN TAU CA.O TOC SUPERDONG _ XTTN GIAN
10 dudrng 30/4, lrtru ph6 2, Ducng Ddng, Phri Qui5c, Ki6n Giang
(0297) 3980 lll Fax:(0297) 3846 180

info@superdons. com. vn

www.superdong.com.vn

THTI MC'I
HQp DAr HQr OowC CO DoNG THTIONG NrEN NAM 20re

Kinh gfri: Quy C6 a6ng

HQi ddng quin tri C6ng ty c6 phen Tdu cao ttic Superdong - Ki€n Giang tr6n trgng kinh mdi Quf C6

ct6ng diSn tham d1r Dai hQi d6ng c6 d6ng thudng ni6n n[m 2019 dugc t0 chrlc nhu sau:

1. Thoi gian: 08h30 sing, thli Siu ngiy 2610412019 (<16n ti6p vd tlEng hi tu 08h00)

2. Diaili6m: Kh6ch spn 5 sao Windsor Plaza- 18 An Duong Vuong, Qu$n 5, Tp.HCM

3. NQi dung D4i hQi

Tei hQu nQi dung DHDCD thudng ni€n nim 2019 tlugc C6ng W ding tai tqi website

www.superdons.com.vn (Chuy6n mlrc Quan hQ c6 tt6ng) tir ngiy l1.l04t20l9 vd giri ban in <tlin Quf Co

ddng khi tham dg Dai hQi.

4. Thdrnh phAn tham dq:

- f6t circdc c6 d6ng sd hfu c6 phAn c6 quyAn bi6u quytit cria COng ty c6 phen Tdu cao tiSc Superdong - Ki6n

Giang theo danh s6ch c6 d6ng chSt tpi ngdy <feng kj cui5i cirng 04/O4l2Ol9 do VSD thuc hiQn.

- Truong hqp cO tt6ng kh6ng tr.uc tiisp tham dU c6 th6 iry quy6n cho ngudi dai diQn tham dU Dai hQi (hoac

cho thanh vi6n HOi tt6ng quan tri). Ngudi tlugc riy quydn phii xu6t trinh Gi6y riy quy6n (theo m6u grii

kdm) vd Chrmg minh nhAn ddn ho[c Cdn cudc c6ng dAn ho6c H0 chi6u khi vio dg D]IDCD.

5. Ding kf tham dfrDSi hQi:

Nhim t4o di6u kiQn cho c6ng t6c tO chirc Dai hQi du-o. c chu tl6o, Quli CO tlOng vui ldng x6c nh{n viQc tham

dU hqp (ho[c riy quyAn dU hBp) vd grii vA COng ty c6 phen Tdu cao ti5c Superdong - Ki6n Giang qua EMS,

tliQn thoai ho[c fax tru6c ngdy 2410412019.

Noi nhQn: Vdn phdng HDQT CTCP Tda cao t6c Superdong - Ki4n Giang

Dia chi nh{n thu: S5 Oto Dign Bi€n Phri, Phudrng 11, Qufn 10, TP.Hd Chi Minh

DiQn thoai: (028) 38 666 333 Fax: (028) 38 688 363

Luu i': Khi_diln thaln (w Eqi hQi, Qrry "6 
d6ng vui ldng mang theo Chilmg minh nhdn ddn/Cdn lwdc cdng

ddrlHQ chi€u vd Gi,Ay Uy quyAn hW tQ trong trudng hqp dryc nhfun uy quyen.

TrAn trgng kinh mcri! Ki€n Giang, ngdy 06 thdng 04 ndm 2019
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CHUOI.I{G TRiNH HQP
poNG co odNG rHUiiNc Nrf,N zors

8h00 _ 8h30 D6n ti6p rtSi

B:io c6o t4i D4i hQi

9h00 _ 9h40 l. Brlo ciio cria HQi <t6ng quAn tri;
2, B6o c6o cria Ban TOng Gi6m d6c;
3. 86o c6o cria Ban kirSm to6n n6i b6.

Ti6n hirnh bi6u quy6t
:::lt:

Nghi giii lao
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Th6ng qua BiGn bin vi Nghi quy6t D4i hQi O0ng c6 e6ng
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crLy oAxc rf ogngr uoAc w ewtN
o. p DA,r Her DoNG c6 o0Nc rrntoNc NrtN NANI zorq

C0ng ty C6 pnin Tiu cao t6c Superdong - KiGn Giang

z. itv euytN cno nfiv NuAN uv euvtN nUor nAv n,).
CMND/CCCD/HC/CNDKDN s6: ................"6p ngdy........... 1ai...............

^,( r A r X , \Jo lugng co pnan

Trong truhng hqp c6 d6ng kh6ng thC tham dg vi khdng riy quyAn dugc cho nguoi kh6c, Qu;f CO eOng vui ldng
" ,:.ty quy€n cho thdnh vi6n FDQT cria C6ng ty theo danh s6ch duoi ddy:

Luu f: Vui ldng ttffi d6u (X) ho{c 1/) b6n canh tdn thanh vi6n md Quf cO d6ng chgn riy quy6n, chi chgn u} quyAn
.f,o rnOt ngudi iodn tO sO cO pfran tO t,fu; trudng hqp.c6 ctdng ld tO .fl,i. uf qiy6ncho niri6u" f'on *Ei ngooi th"o
quy <linh cria Luflt Doanh nghiQp s6 AttZOl'4tqHl3, dA nghi Quf C6 itdng ghi rd s6 luqng cO phdn uj'quy€n cho
fung thanh vi6n.

"lNOr OUng UY quven:

B6n nhdn riy quy6n <lai diQn cho B6n ty quyAn tham dp DAi hQi ct6ng cd cl6ng thuhng ni6n ndm 2019 ctnCdng ty c6

phan fau cao t5c Superdong - Ki6n Giang dO thUc hiQn mqi quy6n vi nghia vu tai Dai hQi ddng cO d6ng tuong img
a A,i xvor so co pnan ou-o. c uy quyen.

Chring tOi hoan toan chiu tr6ch nhiQm vO viQc riy quy6n ndy vi cam k6t tuan thri nghiCm chinh c6c quy <l!nh hiQn

hdnh cria ph6p lu$t, quy dlnh cria Di€u lQ C6ng ty cO phan Tdu cao t5c Superdong - Ki6n Giang vd kh6ng cO b6t ky
sU khi6u n4i ndo vC sau.

Lwu it:
.:

Nguoi du.oc i.ty quy€n chi thuc hi€n nhieng c6ng viQc trong phgm vi ily quy€n vd phdi mang theo CMND/CCCD/HQ

chiAu khi di dtr hop.

^,/ ' ;
Gidy uy quyAn ndy chi c6 gid tri khi c6 chit bj, ctta cd hai bAn fiy quyAn vd duqc tty quyen. Trong trudng hqp ngudi
' ; : -^ i chtbc thi cdn c6 th€m diiu hqp IQ cila t6 ch*c try quydn. Trudng hW t y quyin cho thdnh viAnuy quyen M co ctong t(

HDQT COng ty cO phdn Tdu cao t6c Superdong - Ki€n Giang thi kh6ng cdn chic b!,cfia TV HDQT. Giiiy ily quy€n

nay cd hi€u luc kii ti^r ngay lc!' cho diin khi Dqi hli dins a6 dang thudng niAn ndrn 2019 c*a C6ng ty c6 phdn Tdu cao

tiic Superdong - Ki€n Giang kdt thtic.

ng6y _thdng _ndm 2019

BGn nhfln ty quydn

(Kit vd ghi rd hp ftn, d6ng diiu ndu c6)

C6 aOngnOn uy quyen
(K!,vd ghi rd hp t€n, ddng diiu ndu c6)
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CTCPăTÀUăCAOăT渦Că 

SUPERDONG - KIÊN GIANG 

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

S嘘:ầầầầầ 

C浦NGăHOÀăXÃăH浦IăCH曳ăNGHĨAăVI烏TăNAM 

Đ瓜călậpă– Tựădoă– H衣nhăphúc 

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

Kiên Giang, ngày…tháng... năm 2019 

QUYăCH蔭ăLÀMăVI烏Că 
Đ萎IăH浦IăĐ唄NGăC蔚ăĐÔNGăTH姶云NGăNIÊNăNĔMă2019 

Cĕnăcứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 
Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật 
Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội 
thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo; 

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

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần 
Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây 
dựng quy chế về nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau: 

Điềuă1.ăM映căđích 

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường 
niên của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang diễn ra đúng quy định và 
thành công tốt đẹp. 

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện Ủ chí thống nhất của Đại hội 
đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật. 

Điềuă2.ăĐ嘘iăt逢ợngăvàăph衣măvi 

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách 
mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - 
Kiên Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty 
và quy định hiện hành của pháp luật. 

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang. 

Điềuă3.ăGi違iăthíchăthuậtăngữ/từăvi院tătắt 

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

- HĐQT : Hội đồng quản trị 

DỰ THẢO 
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- BTC :  Ban tổ chức Đại hội 

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông 

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) 

 

Điềuă4.ăĐiềuăki羽năti院năhànhăĐ衣iăh瓜iăđ欝ngăc鰻ăđông 

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít 
nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút 
kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng 
cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức 
Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành 
khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại 
diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu 
cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội 
đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày 
dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không 
phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và 
có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông 
lần thứ nhất. 

Điềuă5. Đ衣iăbiểuăthamăgiaăĐ衣iăh瓜iăđ欝ngăc鰻ăđôngăth逢運ngăniênănĕmă2019 

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 04/04/2019 đều có quyền tham 
dự ĐHĐCĐ; 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 được ủy quyền theo quy định của pháp luật 
được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại 
diện.  

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), 
giấy tờ tùy thân .v.v… theo yêu cầu của BTC Đại hội. 

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

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng kỦ ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu 
quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến 
muộn đăng kỦ tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước 
khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng. 

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

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền tham dự Đại hội cho 
người thứ ba tham dự Đại hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 16 Điều lệ tổ 
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chức và hoạt động của Công ty. 

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội. 

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội. 

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện 
pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc 
trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách 
bình thường theo chương trình kế hoạch. 

Điềuă6.ăKháchăm運iăt衣iăĐ衣iăh瓜i 

- Là các chức danh quản lỦ của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội 
không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội. 

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại 
hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý). 

Điềuă7.ăCh栄ătọaăvàăĐoànăch栄ătọa 

- Đoàn Chủ tọa gồm 04 người, bao gồm 01 chủ tịch và 03 thành viên. Chủ tịch Hội 
đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tọa và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công 
việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua 
trước Đại hội. 

- 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. 

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa: 

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

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

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

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

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

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập 
thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. 

Điềuă8.ăBanăTh逢ăkỦăĐ衣iăh瓜i: 

1. Ban thư kỦ của Đại hội bao gồm 01người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước 
Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của 
Đoàn Chủ tọa. 

2. Nhiệm vụ của Ban Thư kỦ: 



4 
 

- Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần 
thiết); 

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội 
và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; 

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng kỦ phát biểu các Ủ kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn 
Chủ tọa quyết định; 

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được 
các cổ đông thông qua hoặc còn lưu Ủ vào Biên bản họp Đại hội; 

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

3. Chủ toạ của đại hội hoặc Thư kỦ đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để 
điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh 
được mong muốn của đa số đại biểu tham dự. 

Điềuă9.ăBanăthẩmătraăt逢ăcáchăđ衣iăbiểu 

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 
01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm 
vụ của mình. 

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu 

  Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình 
cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. 

  Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ 
đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 
51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
Công ty được tổ chức tiến hành. 

Điềuă10.ăBanăkiểmăphi院u 

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 
01 thành viên để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử 
viên tham gia đề cử, tự đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia 
vào ban kiểm phiếu. 

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu 

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ 
tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình; 

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

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

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn 
thư khiếu nại về kết quả biểu quyết. 
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Điềuă11.ăTh違oăluận t衣iăĐ衣iăh瓜i 

1. Nguyên tắc:  

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được 
ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. 

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp 
cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được 
cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết 
có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu 
quyết của đại biểu đó. 

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2019 như sau:  

o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông 

qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế 

đề cử, tự đề cử, thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản 

Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có); 

o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng 

để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của 

Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ; Báo cáo tài 

chính kiểm toán năm 2018; và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội. 

2. Cách thức biểu quyết: 
- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý 

kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu 
quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các 
nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.  

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu 
quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không 
giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc 
Không có Ủ kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. 
Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều Ủ kiến của một vấn đề thì được 
xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu 
quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại 

biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán 
thành, Không có Ủ kiến và Không hợp lệ hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán 
thành, Không tán thành hoặc Không có Ủ kiến. 
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- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, 
đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có 
Ủ kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô mình chọn. 
Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biếu 
quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban 
kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ kỦ và ghi rõ họ tên của đại biểu. 

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết 
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, 

cạo sửa, rách, nát,… không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu 
này và phải có chữ kỦ, dưới chữ kỦ phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu 
tham dự. 

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu 
đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết 
(báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội 
dung biểu quyết hợp lệ. 

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 

o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết; 

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

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

cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là 

không hợp lệ. 

4. Thể lệ biểu quyết: 
Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự 
đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu 
biểu quyết. 

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 04/04/2019) tổng số cổ phần của Công ty 
là: 57.574.956 cổ phần tương đương với 57.574.956 quyền biểu quyết. 

- Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu 
quyết đồng Ủ của ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 
Riêng một số trường hợp, vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 

Điều lệ Công ty và Khoản1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì phải 
có sự đồng Ủ của ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.  

- Lưu Ủ, cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết 
đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi 
trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp 
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thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 162, Luật Doanh nghiệp số 
68/2014/QH13). 

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết 
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết. 

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có Ủ kiến 
của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu 
quyết tại Đại hội đồng cổ đông. 

Điềuă13.ăBiênăb違n,ăNgh鵜ăQuy院tăhọpăĐ衣iăh瓜iăđ欝ngăc鰻ăđông 

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi 
bế mạc Đại hội. 

Điềuă14.ăThiăhànhăQuyăch院 

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành 
nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy 
quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ 
xem xét và có hình thức xử lỦ theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. 

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

     T.MăH浦IăĐ唄NGăQU謂NăTR卯 

CH曳ăT卯CH 

 

 

 

HÀăNGUY烏TăNHI 

 

 



crcp rAU cAo roc cQNG HoA xA nQt cnu Ncni^q' Ytpt 
*f*

surunooNl.-T_TGIANG uto-1T-:-il--ll--l1llphitc

KiAn Giang, ngdY 05 thdng 04 ndm 2P19

BAo cAo cua. HQr DONG QUAN TRI

Kinh gfri: Quf co eong c6ng ty c6 phAn Tiu cao t5c Superdong - Ki6n Giang

H6i a6ng quan tri c6ng ty xin b6o c6o vc tct qu6 ho4t dQng trong n[m 2018 vd 
{-inh

hu6ng cho n6m 2019 nhu sau:

r. riNn niNn Ho4T DQNG cu.l c0Nc rY TRoNG NAM 2018

1.1. Tinh hinh kinh t6 nIm 2018

Anh hucrng tir tdng trucrng tinn te M! vd c6c nu6c trong khu vuc' tintt tt5 Viet Nam

d6 c6 nhirng bu6c ph6t trii5n tich c1rc. Theo sO liou ctra T6ng cuc JhOry 
tO tOng san pharn

trong nu6c (GDP) ,a t a* 2018 tlng 7,11oh,<tdy ld mrlc tdng cao nh6t kC ttr nam 2008 trd lai

affi nrtaitri6nkinh ti5 sE t4o bu6c dd cho c6c doanh nghiQp ph6t trign' Bon canh d6' ndm

2018 van t6i <lucyng thtry nQi dia dat.195 ,7 triQu lugt kh6ch, tdng 7 
'l%o 

vir van tii hang h6a

dudng thtry nQi aia aet 288,8 trigu tin, taog l,s% so v6i ndm tru6c. Ld doanh nghiQp kinh

;;ffi ;;;t6" ve dictr vu van chuygn hdnh kh6ch, hd'ng h6a bdng <ludrng thriy' voi sg ph6t

tri6n d6 COng ty sE c6 nhi6u co hQi dC tang tru&ng trong ngdnh'

cPIbinhqudnn6m2018tdng3,54yosov6ibinhqu6nndm2}lT'du6imuctiouQu6c
hoi d6 ra, trong <16 gi6 xtug, dau.tdng 15,250 (t6c dQng hm cPI chung tdng0'631o); di6u ndy

it nhi6u eey aplUc d6n chi phi ddu vdo cria C6ng ty'

DO mOt doanh nghiQp ph6t tri6n bAn virng ddi h6i nAn kinh t6 phai tdng trucrng 6n

dinh. N;; ti* te ndm20r9 dugc dg b6o s€ ti6p tuc hy*g lqi tir sgphsc troi tang truong

kinh te the gicri, tdng trucmg thucrng m4i tod'n cAu, tu ti6n trinh xric tii5n ddm phan c6c hiQp

dinh thucmg mai t.u do (FTA). Nhimg chinh s6ch c6i c6ch co c6u kinh ti5 ctrng vcri sg tflp

trung ph6t tri6n ctra ngdnh dich vp, aac uiet ld du lich s6 ld ti6n ec tictr cyc cho kinh tc viot

Nam trong thoi gian t6i.

1.2. Tinh hinh ho4t tlQng kinh doanh trong nim 2018

Doanh thu thudn

i I-qi nhuatt tt HDKD

TriQu il6ng

r35,27yo

,'[n
lls t

W

442.468 i 110,20%o

172.180 t 137.489 i 67,310/o

i Lqi nhuan tru6c thuiS
138.44s i 75,29yo 80,08%



130:176

2.261

7-1:?o|'/:

62,75V,

i80:0ev:
80,06%

Lqi nhuan sau thu€

EPS

TriQu d6ng

^luong

!73:872

3.603

t:u::':"t

2.824

Trongnlm20ls,C6ngtytt6thllchiOnchi6nluqckinhdoanhdad4ngh6aloaitrinh
vd dia il& "6pli"; * ia ph,:, rrs'p voi tinh hinh kinh doanh m6i ctng nhu 6p luc cenh

.--r .{ ^ Aa +x--

;h;;r, 11 fo;|""u; it ** i*r,'quvct rrinh ndng lsc c4nh tranh vd duv tri tdc d0 tdng

truong ctra C6ng ty trong trung vd ddi iran. Linh Wc van tai henh kh6ch theo tuy6n cO einn

bing c6c phuong tign v4n tai hiQn d4i nhu tdu cao tdc, phd kh6ch, phuong tign v6n tdi vd hang

h6a cdn r6t m6i, r6t tiAm nlng tar VietNam, nhdt le i'o"g diAu kiQn nhi nu6c dang khuytin

r.rrirr,, ,ro, dav ph6t tricn i"iirr, bion dao. cdng ty t.u hdo ld mQt trong nhirng thucrng hiQu

Jj" iiu"-"u 
"6 

,^5 loq,'; tdu cao toc nhieu nh6t ctra c6 nu6c. Hcvn 15 ndm qua, thucmg hiQu

Superdong 1u6n nhan cuqc su til dung cta c6c kh6ch hdng trong vi ngodi nu6c' C6ng ty so

htu d6i ngt nhdn JJ" r*rr nghe, co ntriAu kinh nghiQm trong cdng t6c phpc vg hanh kh6ch'

di€u dQng tdu, nhiQt huyi5t, tan tem vi c6ng viQc; cing hQ th6ng phan ph6i v6 rQng rdi' hiQu

qu6, dQi tiu hopt dQng 6n dinh, an todn; viihO,'C6ng iy dA ludn git virng vi tri ddn dAu trong

gan tO nlm qua.

Tuyvsy,n6mqua,C6ngtycflngph6iimgph6linhho4tvoinhirngkh6kfiantoitt
viQc tha-y iai -Oi trudng canh tranh tai fi6n Giang. C6c hdng tdu moi gia nhip thi trucrng ve

b6 sung th6m tdu da d4t ra nhimg bdi torln kh6 cho COng ty nhu: lam th's nio d0 giff duo' c th!

phan nhmg khdng il t"*t #r, f,ieo qui kinh doa'h?" Ldm c6ch P 1U 'Y6n 
thom dusc

dQi ngt nh6n vi6n O* vc" cAi voi chi phi hng ry nnat a6 d6p rmg cho nhu cAu md rQng I'hi

lao dQng trong ngdnh vfln tii dang. bf kh* hidt g6 tri tdu tdng cudng thri ndo dC pht hSrp

v6i nhu cAu ctra t *t t 66rt khi bZn d6n tr6lr*r6ch dang trong tinh trqng quhthi vd stra chfia

nbngc6p?

Ben canh il6, c6c tuy6n mcvi S6c Trdng - c6n Dio, Phan rhi6t - Phf Quf c6 tin hiQu

thi trucng r6t tot, #;;;;a*t k0 vdo doanh thu, lsi nhuan ctra Cong tv dt dieu kiQn thoi

tir5t cu6i n[m kh6ng rrt* ro thu4n lgi cho th6y dinh hu6ng md rQng sang dia ban moi ld hqp

lf, dung ddn.

V6i nhirng thu4n lqi vd kh6 khAn tr€n, Cdng ty dal<6t thirc mQt nim ho4t dQng c6 sg

suy gi6m so voi * ,*0" vo tqi nrr,rao Tuy nhic{rjgi a6ng quan tri C6ng t{ thy **,.Y
m{t ho4t dQng nQi t?i vi ho4t <lQllg kinh doanh chinh van 

{an9 
u"n:.fu:hiQn dung v6i k6

ho4ch, phir hqrp .\ooi nhtng 
"ft"ye" 

UiCn cira thi trudng, xu huong ph6t tri6n ctra nganh; qua

d6, g6p ph6n gir vffng dusc c6c gihtri * iuiila nOiAane qua'n^tri 
Y."T,t6ng 

Gi6m d6c

lu6n c6 gang mang lpi cho c6 d6ng; tir d6, d6ng g6p vao su nghiQp ph6t tri6n kinh to chung

ctraktru v.uc D6ng bdng sdng Ctru Long vd cA nu6c'

1.3. Tinh hinh atAu tu, tinh hinh thrgc hiQn c6c dq 6n

Cfc khoin dAu tu ltfn

Nhim tri6n khai chi6n lugc kinh doanh trung vd ddi han trong tinh hinh moi' C6ng ty

il6 ti6n hanh dAu tu vdo c6c phucrng tiQn uan t"r vd co sd h4 tang nham ndng cao ndng lgc

canh tranh vd md rQng quy m6 ho4t dQng' cp th6 nhu sau:

7
rrl

il)
:IA

lJ1

x

2



Vd c6c Phuone ti6n vin tii:

o thf trucrng truyen th6ng: phd Superdong PII dd dugc d6ng m6i vd dua vdo khai th6c

@i tuy6n Hd Ti6n - pf'1Qu6c; ie" ta"ft dO,,a,, 
"uo 

tdc Superdong VII dd hoan t6t viQc hoan

;; ffiuvria do dua vdo sit dqrng, du kien tiru cao t6c superdong vIII cflng so licp tsc

dugc dua rli hoan rai;a dua vO phuJ w'kh6ch hang vdo dip 30/4 ndm2org' Theo k6 hoach

euy II ndrn21l9,phd cao t6c cho tuytin Rach Gi6 - Phri QuOc cflng sE ctuqc nhap khAu tir

Malaysia dC dua vdo khai th6c'

o thi trudng m6i: tdu cao t6c Superdong c6n D6o II, tdu cao t6c Superdong Phri Quf

I, II da dua viro khai th6c t4i c6c dia ban m6i; trong d6, tdu Superdong Phri Quf ll.du. 
dul:

ira" "rtt* 
mot s6 *n, ,o iy tt.r4tvd cdng suAt ctra tdu <16 phir hqp hcrn v6i tinh hinh thgc tO

cira tuy6n Phan ThiOt - Phri Quf.

Vd co s& ha tAne:

c6ng ty d6thuc hiQn trien khai x6y dpg c6ngtrinh cau cang vd nhd cho tai Trdn D0 -

S6c Trdng vdr khu h{u c6n cang Hi rian. ec" rtar oa dd c6 th6 ticp nhan tdu ph}c vg tuyt5n

S6c Tr6ng - c6n E6o, C6ng ty cfing dang b6 sung c5c dich vu tiQn ich do dua vdo ho4t dQng

trong Qu;i 2 ndm2019 nhu khu caf6, khu am th1rc, cfia hang tiQn lgi, c6c kiots b6n qud luu

niQm, dflc s6n vung mion, quamg b6c6cdi6m d6n do c6ng ty kha! th6c' Khu hau c6n cang Hd

iil;6" cnua ti6i henh xay drmg ao g4P mQt s6 vuong mac vA thir tsc, C6ng ty dang tich

cuc ldm viQc vdi cic cor quan c6 thAm quyAn dO giai quy0t'

1.4. Tinh hinh thi chinh

Cfc chi ti0u DVT
Nim
2017

NIm 2018

Lan 16,27HA sO tllntr toan ngan han

HO sd thanh toan nhanh Lan 15,36

-chtfie:k^f}{g"ffi"tA^ 
'*-"-;t *'* * ***'iffif-"*'"-" ';

HQ sO Ng/T6ng tdi s6n

HQ sO NqA/6n chu so hffu

% 2,54Vo

% 2,610

't#arit "# irt"gtfpt -r aprffi ;-Y**s ** q *-
;:.. ::-i.{:?i:iajitli\li jrLr$i!.::Tlr,ii' j'iLllii':']..nr$';.i.r\siffi

).

Vong quay hang tdn kho
---:---- -- --"

Vdne quay t6ng tdi san

Vdng 11,46

Vdng 0,52

air'trcii.:-i;i*frarnfi*',;,i*/r{d-rr"lJ::* ;- t; *'lf -I :l-i;*,* \' -*=r *;'' ."' . :

% 43,05yo ishn
HQ sO Lqi nh-uan 

lauthG/Doanhth-uth-uAn

H0 sO Lqi nhu?n sau thuiSA/6n chir sd hiru % 23,51Vo

)

e

t
"t

J
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t)



H0 s6 Lqi nhuan sau thui5/T6ng tdi san

H0 s6 Lqi nhuan tir ho4t dQng kinh

doanh/Doanh thu thu6n

1.5. ViQc Ph6t hirnh c6 Phi6u

Trongn6m,C6ngtydeph6nptroitqinhu0ntheoNghiquyctDai.hOicod6ngthudrngni€n
n6m 201g so oVzotga{e-DHDCD ngdy z:r th6ng4 nlm ziig ubi so ticn chia c6 trlc cho c6c cO

d6ng bing tiAn m{t liL 71969.155.500 VNE vd tri cO trlc bang cO phi6u vdi sd ti6n ld

95.958.870.000 \rND.

2. HOAT DQNG CU,q. HQr DoNG QUAN TRI TRONG NAM 2018

2.1. CtcAu cfra HQi tl6ng quin tri trong nim 2018

Ong Puan Chiong

Ong L0 Vfi Nam

BiNguy6n Thi Hoa LQ

Bd La Xu6n Edo

iffiHd#-Ph,:,;

Ong Ting Si€u Tdm

Bd Eang Thi Ngqc Bich

N:

cdl
:6',

qn
?.{li

'vl

'.r
-==

rttatrh 
"i6n 

HDQT kh6ng ili0u hanh (H

nhiQm kY 2710412018)

i nhiQm kY 2710412019)
-i 

Tiianh vi€n HEQT dQc lfp
I

Thanh vi6n HDQT kh6ng hanh

Thanh viOn HDQT <lQc l$P

hdnh

Thanh vi6n HDQT khdng hanh

nhiQm k! 27104120t8)

HDaT-tiidng qua dcYn tt nhiQm

4

Cttu tittt HQi d6ng quan tri
BdHdNguYQtNhi

Bd Qu6ch Hdng

Thanh vi6n HDQT dQc laP

Thanh vi€n HDQT kh6ng

Ong Ting Chek Hua Ting Chek Hua ngdY 16/01/2018



Z.2.HoqtttQng cfra HQi tldng quin tri trong nim 2018

2.2.r.Tinh hinh tham dq c6c cuQc hgp cria thirnh viOn HQi ildng quin tri

Thdnh vi6n

'* 
n" n tt'j

l

,h

n

{
N

12 i Ong Ting Chek Hua Thdnh viOn ffi



2.2.2.C6cNghi quy6t/Quy6t dinh cria HQi tldng quin tri trong ndm 2018

0l/20r8aIQ-HDQT rsl0v20r8

0212018A{Q-HDQT 0610212018

03/2018^rQ-HEQr I r4t03120r8

04/2018^{Q-HDQT i 0s104120r8

0s/2018^{Q-HDQT 2710412018

i, 
1

';
7

J,

7

fur\;;r;ut;
i



064/20184IQ-
HDQT

07/2018^IQ-HDQT

08/2018^{Q-HDQT

r710512018
. ,, li'.

iqiii;:

HDQT
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2.2.3,Thir lao ho4t ilQrng cfra HQi ttdng quin tri

(EW: d6ng)

STT Hg vir t6n Chtfrc vg Thi lao T6ng Luong
TOng

Thu0ng
T6ng thu

nh0p

Tins Chek Hua
TV

IDQT
9.000.000 9.000.000

2 Puan Chiong
TV

IDQT
36.000.000 36.000.000

3 Qu6ch H6ng
TV

IDQT 60.000.000 60.000.000

4 LO VfiNam
TV

rDQT
60.000.000 60.000.000

5 Dane ThiNggc Bich
TV

IDQT
36.000.000 86.284.617 r22.284.617

T6ng 201.000.000 86.284.617 287.284.617

I HdNguyQtNhi
Chri tich
rDQT 252.000.000 246.900.000 45.320.000 544.220.000



120.000.000 439.527.019 120.560.000 680.087.019
2

Nguy6n ThiNgqc
Nhung

Ph6

CTTDQT

108.000.000 927.902.308 t33.333J33 r.169.23s.641
a) Puan Kwong Siing

TV
HDQT

108.000.000
4 Nguy6n Thi HoaL€

TV
IDQT

72.000.000
5 T6ng Si6u Tdm

TV
rDQr

6 La Xudn Dio
TV

FDQT
72.000.000

7 Phan H6ng Phirc
TV

IDQT
72.000.000

s04.000.000 r.614.329.327 299.213.333 2.717.542.660
T6ng

r. TIi QUA GIAM SAT BOT VOI BAN TONG GIAM DOC

Ban Tong Gi6m d6c da n5 lgc tr6t mintr trong viQc hodn thanh nhiQm w md Dai hoi

d6ng c6 d6ng vd HQi d6ng quan tri giao ph6. Hoi aong quan tri dSnh gi6 cao nhihrg n6 lw va

quy6t t6m ctra t1t c.6thanh vien trong viQc dieu Laoh 
-Orrg 

tV, Nam tP l1 l6ng 
Gi6m d6c

d6 thlrc hiQn kh6 to;;;;;l"g iat ,a-trti'c nh^n sg, quAn tri, c6ng t6c dau tu' quin lf tdi chinh

th6ng qua nhirng ,tiinoun ii6u tranrr c6c mflt ctra ho4t d6"s Ii1' UoP,t]"Tt "t:^t' q*
b6o dugc sy phir hqp vd kip thoi; tit d6, t4o dieu ki-en thuan lqi cho toan thc nh6n vi6n cong

hiOn h6t minh trong cdng viQc'

M[c dt, doanh thu t6ng trucrng hon t2vo,song v6n cdn ton t4i vdn do vc dau vdo cflng

nhu canh tranh til c6c c6ng ty cirng rrgaon ne1O* * lqi nhuan sau thui5 cu6i cirng cho thAy

chi ti6u ndy co su suy giim so 
"6t "i"g il;;n;" au, kb hoach du-oc de ra nhtmg HQi ddng

quan tri thlrc sg ghi nhan nhirng giritri mi c6c thanh vian Ban Dieu hanh d6 c6ng hitin cho

C6ng ty trong n6m 20l8,hy vqng rdng trong thdi gian t6i, voi viQc tri6n khai nhiAu chitln

luqc kinh doanh moi s6 ldmhiQu qua tintr doanh cira cong ty c6 sg cii thiQn d6 t6y bi dugc

ddtnng truong.

4. KE lroacH HOAT DQNG KINrr DOANH NAM 2019

Trong nhtng n6m qua, nganh du lfch viQt Nam d6 c6 bu6c ph6t tri6n dang ghi nhan'

voi tdng trucmg trotig ao*,i, tto va thu hrit kh6ch du lich trong vd ngodi nudc' D6ng g6p mQt

vai trd hi5t srlc quan trgng vd chi€m vi tri dflc thir trong ph6t tri6n du lich cira ci nu6c 1d du

lich bi.n, u"r, ui6rJrra'-Jaol vi ,rfy, tiAm ndng, du dia ph6t tri€n du lich vd v4n tii ven bi6n cdn

r6t tcrn; Cdng ty sE tigp tqc tap trung khai th6c hiQu qui linh Wc kinh doanh chinh 1d v4n

chuy6n hanh kh6ch, hirng h6a, phucrng tiQn vfln tii theo tuyi5n cO Ainn fti citsd6o du lich ndi

tii5ng. E6p tmg nhu cdu ngav cang cao nhu sy tiQn nghi, thufln lgi, chi phi hqp ly ctra kh6ch

hangldmlrctiOutrgngt6mtrongmqikeho4chho4tdQngctraC6ngty

OC ttrai th6c lqi th6 vd ph6t huy tOi da tiAm l*c, C6ng ty sO thgc hiqn cii.tie" ":,t?:
dQ, trang thitit bi, c6c tiQn ich ctra doi iau Superdong; t4.p trung dau tu khu phrlc hqp t4i b6n

cang TrAn Od, tno fra., can tai Hd Ti6n, xe trung chuy6n, "t 
ina* quan d6o cho tuyl5n S6c

Tr['g - C6n De" il;irri& - Phit a;fl AAv Lanrt hon c6c ho*t dQng nham tdng cudng

\

)

I



nhan diqn thucrng hiQu superdong d6i.v6i kh6ch hang, khuyon ktrich su dung hq th6ne d6t vd

thanh toan v6 tryc ruyon. Ngodi ,u, uio, *J tors th:m 
l?t 

*t* m6i trong n6m 2018 s6 ld

bdn dap d0 COng ty ti.p tlrc ph6t tri6n cho nhirft ndm tii5p theo' gifl virng v! tht tO t vA thi

phdntrongthdigiantoi;quado,giut6ngthOmuytin,sgtintu0ngcirakh6chhang.

K6 ho4ch chi ti6t (EW: d1ng)

ffi daqc chi trd theoiT, *o phdn phar lqi nhuQn duqc DHDGD c6ng

th6ng qua cho ndm tdi chinh 2018 vd dw kiin ti lroqtl cho ndm tdi ch{nh 2019'

s. BAo cAo rixn niNn QUAN rRI cONG rY

Dinhk}06thangvdn6m,c6cb6oc6otinhhinhquantriC6ng..y-".6phantaucaot6c
Superdong - Ki.n ci*g ao- dugc 10p JJr,, o1r, dinh vd c6ng b6 th6ng tin kip thoi' B6o c6o tinh

hinh qu6n tri n6m 201g hi.n d6 dugc ,J"g uo rrr.ng tin ua ia'g tii tql chuy.n muc quan hQ c6

d6ng cta c6ng ty. HOi d6ng q,ran lri kinh trinh Dai hoi th6ng qua tei tQu ney'

Trfrn trgng !

1\t
Jil
!t!
/

l::.".i'ii#r,*rlfi E3+r"-.:"""1 .:.;Ji $f-:",,i;
,-ry;iut$*i$;*;,t:$

" s7s-.7{2.199.90q

i 442.467.788.040-

633.324.516.000 -Jl-Q'/s
120,54yo

1t9,97'f

*:

#;iilg$iiMlilEii+rilara\ii +ffi

rrA,"' ,{iAu 1€ (d6ne)
533.366.05 5.48?.-

r\^q.h thn thuAn (d6ne)

r!?,292,+?P'1?9

20%

,*i-:::::-r--- ..

. t 't\ \
T ni rrhrrin sau thuO (dOng) 130.175.668.869

20%
i: t^i -httA- rturr. DHDCD C6ng tY

B6NC QUAN TRI

c6ruc rv
, cd ehA'rq

rau cao r6i

xrErd eraN
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crcP rAu cAo r6c
sUPERDoNG - rr0x cIANG

cgNG noA xA ngt cnt Ncnia vrpr
DQc l$p - Tq do - Hgnh phlic

KiAn Giang, ngdy 05 thdng 04 ndm 2019

Kinh giri: Quf C6 AOng COng ty c6 phAn Tiru cao t5c Superdong - Ki0n Giang

Ban TOng Gi6m d6c Cdng ty xin b6o c6o vC tc€t qui hopt dQng trong ndm 2018 vd

hucmg cho ndm 2019 nhu sau:

1. TiNH HiNH HoAT DQNG rRoNG NAM 2018

Doanh thu thu6n

Lqi nhuan tt HEKD

nAo CAO CU,.q. BAN TONG GIAM DOC

-20.378 955 iLqi nhufln kh6c

Lqi nhuan tru6c thu6 183.883

Loi nhudn sau thu€ 172.872 i 162535

135,27yo

75,29yo 80,08%

75,30Yo

r38.445

r30.t76

C6ng ty d5 trai qua ndm 2018 voi nhiOu n6 lgc dC vuqt qua c6c th6ch thric, tr) d6

khang dinh <luqc ban Hnh, vi th6 ctra C6ng ty trOn thi trudng. ViQc md th6m tuytin m6i, ctng

nhu tlng cudng thgm s6 lugrng tiu hopt dQng i15 dem l4i sy tdng trucrng 10,20 doanh thu, dr)

vfly C6ng ty cfrng phai d6i diQn vdi thtr th6ch tir viQc gi6 vOn tdng m4nh dA anh hucmg d6n

ki5t qui kinh doanh cria ndm 2018.

Nim qua, tinh hinh c4nh tranh tr6n thi trucmg ngdy cang gay ghthcm khi s6 lugng tdu

dugc dua vdo khai th6c tdng manh <ltin tt viQc dua thOm tdu m6i vdo hopt dQng ctra cd COn_S

,y ian c6c c6ng ty cirng ngdnh cfi vd moi. Cdng ty buQc phii md th6m chuy6n dn c6ng su6t

khai th6c "fr* i6p dAV; d6ng thcri, tang chi phi hoa hdng, chitit kh6u, xric ti6n thuong mpi

nh6m gi1 thi phan; tir d6, anh hucrng d6n biOn lqi nhuan cria C6ng ty. BOn canh d6, Cdng ty

,on piai eOi iie" v6i c6c kh6 khan kh6c nhu (1) Su khan hii5m nhdn sg, ntr6t u c6c chrlc



danh quan ly chuyon tr6ch tron tdu. Ban ldnh d4o dE tim hieu t6m tu, nguyQn vgng cua $h6n
vi6n t16 dua ra c6c chfnh s6ch d6i ngQ pht hgrp nhu n6ng lucmg, c6c phric lqt kh;;;; lt*
c5c bu6i il6i thopi cung nguoi lao clQng d0 thu hrit ve git ch6n ngudi lao dQng. (2) C6c quy
tlinh vd chfnh s6ch di6u chinh ho4t dQng cria C6ng ty thudrng *")€" thay d6i hm anh hr{6ng
d6n k5 ho4ch khai th6c cria c6ng ty. euy dinh vc Ja"g nc- 

"gdy 
cdng gE guo,phric t4p ldm

tdng chi phi b6o tri, bio du&ng cflng nhu chi phi mua sfm thi6t bi. (3) C6c kh6 khan vC btin
bdi ho4t dOng, khu hfu can. Cang Bdi Vdng vd R4ch Gi6 hiQn qu6 t6i boi s1r gia tdng quri
nhanh vO phucmg tiQn vd chua dugc quan tdm dAu tu dung muc iao a6n cdc tau ph6i di doi
thucrng xuy6n vd liOn tuc, lugng ti6u hao nhi6n liQu cao hcrr dinh mric, viQc tdng chuytin ctng
kh6 khan hcm do khdng cdn khung gid tr6ng, c6c quy tlinh vA tang giam chuytin ctng du-crc
c6c co quan qudn lf siiit ch{t hon gdy anh hucmg ittin kri ho4ch khai th6c rlQi tau. T4i Ki6n
Giang, S6c Trdng chua c6 nhd m6y c6 dflc tinh ky thuQt phu hgp dim b6o cho viQc k6o tdu
l6n dd b6o du6ng dinh ky hdng nim, Cdng ty phii dua tdu ve Can Tho thgc hiQn c6ng t6cb6o
du0ng ldm cho chi phf qudn ly, chi phi nhdn sp, chi phf nhiOn liQu danh cho viQc b6o dud"ng
tdng cao hcrn. (a) Di6u kiQn thoi titit, d4c biQt vdo s6u thrlng cu6i nam c6 nhiAu diSn bitin phril
t4p, thuy tri6u dao dQng kh6 nhi6u, th6p nhdt trong 05 n[m qua da enh hucmg diln mflt jO ua
tdn su6t khai th6c cria C6ng ty.

Dt v$y, C6ng ty v6n duy tri tluqc th6 manh cria doanh nghiQp itAu ngdnh; cu thi-l: C6ng
ty c6 ngu6n lgc tdi chinh vimg m4ntr, khdng sri dpng v5n vay n6n khOng chiu 6p lgc cira l6i
su6t vay. 56 luqng tdu nhi6u, da dang d6p tmg du-o. c c6c nhu cAu kh6c Jau cria kh6ch hang,
c6 th6 chri ttQng trong viQc UO tri tdu ho4t dQng vd thay th6 ngay khi tdu c6 sg c6 hu h6ng
kh6ng ttr0 ti6p tuc ho4t dQng. C6ng ty cffng sd hfru ngudin nhdn lgc tr6, ning dpng, am hi6u
vung bi6n khai th6c, c6 kinh nghiOm c6ng t6c nhi0u n[m trong ngdnh, c6 chuy6n m6n cao,
ldm chri c6ng ngh6, kh6ng chi vQn hanh khai th6c vi cdn c6 th6 sria chfia, xt lf c6c su c5
phdt sinh mQt c6ch chri dQng vd tlQc lfp, c6 tdm huy6t ctng c6ng ty hqp t6c l6u ddi. phucmg

tiQn cta C6ng ty dugc t6i uu vC ti6u hao nhi6n liQu, <t4c tfnh ky thuQt phir hgp vung bi$n khai
th6c nhim gi6m thiOu cdc rii ro trong qu6 trinh v{n hanh khai th6c. D6ng thoi, co c6u t6
chric, v$n hanh don gian, ggn nhg, c6c chi phi hopt dQng dugc kii5m so6t ch{t ch6 ldm gi6m
chi phi cho C6ng ty.

2. TiNH HiNH TAI cHiNH

2.1. Tinh hinh tiri sin

tr
c6n

c6"p
UCA

{el
,V G,I

)*r
*i

Tdi san ns6n han

Tai san ddi han

T6ng tdi san

3rt.245

Vdng quay tai sin

i

20,94Yo i 14,7syo
thu6/T6ng tdi san



Tdng tdi sdn COng ty ndm 2018 c6 sg tlng l6n tich cgc 6,9%o so vcri ndm tru6c vp <tat

mric 882,6 t! d6ng. ThUc hiQn chi6n lugc mo rQng hopt <lQng kinh doanh, Cdng ty ti,5f tuc

dAu tu thOm phucmg tiQn vfln tii ldm tdng tdi san ddi han, tu d6 gia tdng t6ng tdi san. Trong

khi d6, tdi san ngan h4n lpi c6 xu hu6rng gihn 8,79%o duy tri d mrlc 311,2 tl <t6ng do C6ng ty

dd hoan thanh trd ti6n img cho ngudi mua vd c6c khoAn thui5 ph6i nQp cho nhi nu6c.

OOi voi higu su6t st dgng tdi san, COng ty v6n duy tri d4t mfc 0,52 vdng trong khi

doanh thu thudn vfln tang 10,20 do quy m6 tdi san tdng thOm nhu <td phdn tich trOn. C6{tg ty

kj vqng sO 6y 14i <ld tdng trucmg vd ti6p tpc t6ng t6c ph6t tri0n. Chi ti6u kh6 ndng sinh lqi tt
tdng tdi san giam kh6 d6ng k6 so vcri ndm20l7 do anh hucrng boi bi6n dQng chi phi ddu ldm

tdng m4nh gi6 vdn hdng brln, tir t16 gdy ra sg sgt gi6m trong lqi nhuan tu ket qud kinh doanh.
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2.2. Tinh hinh ng phii trf,

V6n chtr sd htu
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tlQng tdng
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Voi viQc kh6ng srl dgng ng ddi h4n n6n 6p lgc ng chi ittin tu khoan ng
han gi6m 6,330 . Nhu t16 phdn tich d tr€n ctng cho th6y rAng C6ng ty

chinh s6ch d6i ngQ vA luong cho ngudn nhAn lpc khi khoan trd cho nguoi lao
<tring k6.

V6n chtr s0 hiru tdng 7 ,23o/o so v6i ndm 2017 vd <141 mtrc 862,93 tf d6ng do lqi nhuan
sau thu6 chua phdn ptrOi ty ndy tdng illng kC d6n 130,18 tj d6ng nhmg trong n6m C6ag ty
ctng i15 chi tri cO tric cho c6 d6ng hiQn hiru vcri s6 tidn 71,97 tf ddng; trong khi d6, viQc ph6t

hdnh cd phiiSu sau khi di6u chuy6n gi6t4kh6ng gdy tic ilQng d6n v6n chri sd hiru.

3. KS, Ho4,cH Ho4.T DQNG NAM 2019

Voi di6n bi6n thuan lqi cta n6n kinh tti chung, ndm20l9, C6ng ty sO tii5p t9c b6m s6t

cdc mqc ti6u kinh doanh vd chi6n lugc trung - ddi hqn dO dua ra cdc k6 ho4ch *ii5n khai cu
the.

O ttri truOmg truy6n thi5ng, COng ty sO ph6t huy t6i da cdc uu th6 sfn c6 nhu thucmg
hiQu hang dAu, dugc tin dtng 16u ndm, dQi tdu c6 s6 lugng nhiAu nh6t, kich cO phir hgp, chi
phi ven hdnh, gi6 v6 hqp 1y... tt6 gia tdng ndng lgc cqnh tranh. C6ng ty ctang ld don vi duy
nh6t phpc W hanh kh6ch v6i c6c lopi hinh dich vr,r da d4ng ld tdu cao t6c, tau phd, xe trung
chuyiin. COng ty sE tiiSp tpc diAu ph6i cac tdu hiQn c6 duy tri hiQu qui ho4t dQng tai c6c tuy6n

dd khai thac, dlc biet h dua tdu cao ti5c Superdong VII, Vm sau khi du-o. c hoan c6i, phd cao

t6c tpi R4ch Gi6 vdo khai th6c vi x6y dpg khu h$u cAn cang tai Hd Ti€n t10 c6 th6 thu hrit
kh6ch hdng, d6m b6o dugc cdng su6t.

pOi vOi cac fia bdn mcri: DU ki6n Quf II ndm 2019, Cdng ty s€ dua khu phrlc hgp

g6m cafe, Am thgc, qud luu niQm, ctra hang tiQn lgi, c6c th6ng tin du lich tai btSn cang Trdn

DO vd c6c di€m dtln do Cdng ty khai th6c di vdo ho4t dQng, nghiOn cr?u hgp t6c voi c6c hdng

xe di5 thric <16y sg ph6t triiSn cria tuytin S6c Trdng - Cdn D6o. Vcri tuy6n mcvi Phan fhiet -
Phri Quf, Cdng ty sE thgc hiQn tdng s6 chuy6n vd dAu tu th6m xe trung chuy6n, xe diQn oh4y

quanh <16o e16 dap trng t6t hcrr nhu cAu cria kh6ch hang.

Cdng ty cflng sE tit5p t1rc c6i ti6n, ndng cao ch6t luqng dich v.u th6ng qua c6ng t6c ddo

t4o, giitm s6t nhdn vi6n t4i kh6i ho dQng tryc tii5p, thgc hiQn c6c chucmg trinh nhim dAV

menh viQc 6p dUng hE th6ng dit vd thanh to6n v6 tr.uc tuy6n, tO chrlc c6c sg kiQn quang b6,

chucrng trinh marketing nhim ptrO Uien vd gia tdng sg nhdn diQn eOi voi thuong hiQu

Superdong.

Trin trgng !
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ceNG HoA xA ugr cHU Ncnia vrET NAM
DQc lfp - Tq do - H4nh phric

Ki€n Giang, ngdy 05 thdng 04 ndm 2019

*rt 
l

sii nian nen 
i

cuQc hgp , NgiY

I ) 0112018/BC-KTNB : 3010612018

CAo CUA BAN KIEM ToAN NoI Bo
Kfnh gfri: Quy c6 ddng c6ng ty co phin Tdru cao t6c Superdong - Ki6n Giang

C[n cri Lu4t Doanh nghiQp sO egtZOrulQHl3 duoc Qu6c hQi th6ng qua ng]ry 26 thing II
nFm2014;

Cdn cri Oi€u lp t6 chuc vd ho4t d6ng ctra C6ng ty C6 phAn Tdu cao t6c Superdong - Ki€n
Giang hiQn hdnh.

Trong ndm 2018, Ban Ki6m todn ndi bg da thgc hiQn c6ng t6c ki6m sorit c6c hoat dQng cia
COng ty vir xin b6o c6o t6i Dai hQi mQt s6 ciic n6i dung chinh sau:

r. NQr DUNG HOAT EQNG TRONG NAM 2018

l. Cfic cuQc hgp vi cric k6t lufn, ki6n nghi cria Ban Ki6m to6n nQi bQ

NQi dung

. K6 ho4ch ldm viQc v6i c6ng ty ki6m to6n
thqc hiQn so6t xdt 86o c6o tdi chfnh b6n

j i ni6n;

i . Gi6m s6t hoat dQng chi tr6 c6 tric;

2 :02t20I8tBC-KrNB : 3ItI2t20IB . 
;?:rlr$:t 

ho4t dOne nim 2018 cira

i j :;"'"'
: i , ' ::"Tt.'.'T":1:ng20te;1 | . Lap 86o c6o Ban.Ki6m to6n n6i b6 Ce bao

. I c6o tai Dai hQi d6ng c6 d6ng thudng niOn

c6ng ty ,u6n tu6n;;;;;';;;;;; ;;;;;.;;;;;; ;;a, 
"u 0,,, ui*,ulon 

"; ;;,,tri c6ng ty. C6ng ty 1u6n xem x6t c6c th6ng tg tOt Ae 6p dr,rng sao cho phu hqp v6i doanh
nghiQp vd mang lai hiQu qu6 hopt dOng. Ban diAu hdnh v6n lu6n n5 lgc htit minh ldm vi€c v6i

.,4co quan thud vd sE ti6p tqc cdp nh4t tinh hinh d6 c6 done nim 16.

2. Kiit qui thim tra tinh hinh tiri chfnh C6ng ty nIm 20lg

Nam 2018, cdng t6c kd to6n nhu ghi chdp, luu trir chimg tu vd l4p s6 s6ch k6 toan,
b6o c6o tdi chinh dd phin 6nh duoc tinh hinh tdi chinh cui C6ng ty 6n dinh, ldnh manh, trung
thyc.

'qlJ d



3. Tinh hinh tuin thri ph6p lu$t cfra cdng ty vd c6ng tr{c quin ly cria Ban T6ng
tl6c nim 2018

Ban T6ng Girlm d6c da hodn thanh viQc tritin khai c6c Nghi quy6t cta D
thpc thi t6t chric ndng nhi0m vs cria minh theo quy dinh cira ph6p lu6t vd Didu lQ c6ng
Ban TOng Gi6m doc da t6 chric thpc hi€n nQi d,ng Nghi quy6t cria HQi'd6ng qu6n tri, tuy
chua d4t iluqc kis ho4ch kinh doanh rh.mg vd co b6n v6n d6m b6o dugc hiQu qu6 kinh
6n dinh.

4. B6o cr{o tl6nh gjd sg phiii trgp hopt ilQng gifra Ban Ki6m torfn nQi bQ vr6i HQi
quin tri, Ban T6ng Gifm tl6c

T6ng Gi6m d6c.cfing d6ng thoi le rhdnh viOn HDer n6n vipc thgc hiQn
truong ho4t dQng d6u th6ng ntr6t vA quan di6m vd hdnh dQng.

I?".it,"ut^:Y0: 
h:p 

ln"*g kj,.vd xem-x6t, ki6m tra c6ng tdc tdi chinh cria C6nff
Ban Ki6m to6n nQi bQ cdn tham gia c6c cu6c hgp ctra HDeT vd dua ra c6cf ki6n dua
chuyen m6n cria minh do g6p y cho c6c quytlt einn cria HDer. Ngodi ,a, t6rrg Gi6m
BKTNB thuong xuy6l trao d6i cdc y ki6n trong quf trinh ho4t dQng tlc di6u chinh c6c
chua hgp lf vA mat ki6m so6t ho4t dQng cflng nhu ciic c6ng t6c v6 tai chinh.

II. THU LAO HOAT DQNG CUA BAN KIEM TOAN NQI BQ

@rT;dong)
F. Hg vir t6n

)-."T%,ff+,
Phan Hdng Phric

Trf,n trgng ! TM. BAN KIEM TOAN NQI BQ
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crcp rAU cAo roc cQNG noA xA ttgl cnu ilcnia vIPr NAM

suPERDoNl 
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GIANG uu 
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KiAn Giang, ngdY 05 thdng 04 ndm 2019

TO TRiNH

DAI HeI oONc Co DONG THUONG NIf,N NAvr 20rn,

Kinh efri: Quf C6 d6ng Cdng ty c6 phAn T1u cao t6c Superdong - Ki6n Giang

- can crl Lu{t Doanh nghiQp du-o. c Qutic hQi th6ng qua ngdy 2611112014;

- cdn cri Dieu lQ c6ng ty c6 ph6n Tdu cao t6c Superdong - Ki6n Giang;

- CAn cri 86o c6o tdi chinh kiOm toan ndm 2018;

- CAn crl Nghi quyi5t Dai hoi d6ng cd d6ng thulng ni€n nam 2018 dugc th6ng qua ngdy

2710412018.

HQi d6ng quan tri C6ng ty c6 phdn Tdu cao t6c Superdong - Ki6n Giang kinh trinh Dai hOi

d6ng cO ddng th6ng qua c6c nQi dung sau d6y:

Vdn dd 1: 86o cr[o tii chinh ki6m tofn nim 2018

cdn crl Khoan 2 Dieu 14 Di€u le CTCP Tiru cao t6c Superdong - Kian Giang quy tfinh quyon

vd nhiQm vg ctra Dai hqi aorrg 
"6 

tt6ng v0 r,iQc th6ng qua B6o c6o tdi chinh kiOm to6n hang

n6m ctra c6ng ty. HQi d6ng quan tri kinh lrinh DHDCD bieu quyi5t th6ns qua 86o c6o tdi

chinh n6m 2018 dd duqc fci6l toan boi C6ng ty TNHH KiAm to6n vd Tu v6n A&C'

v6n ad z: K6t qu6 ho4t ilQng kinh doanh rnim 2018 vi k6 ho4ch nim 2019

2.1. Kh qud hogt @ng kinh doanh ndm 2018

HQi d6ng quan tri kinh trinh Dai hoi d6ng c6 <16ng phe chudn ktit qu6 ho4t <lQng kinh doanh

ctra C6ng ty ndm 2018 v6i c6c chi tiOu chinh:



(*) Mrbc ci| fic niry itaqc chi trd theo k* qud phdn phAt lqi nhudn duqc DHDCD C6ng ty

thing qua cho ndm tdi chtnh 20:8 vd dtr ki€n kd hoqch cho ndm tdi chinh 2019.

2.2. Kd hogch hogt ilQng kinh doanh ndm 2019

Cdn cir k6t qun thyc hiQn ndm 2018, tiAm ndng ph6t tri6n trong thdi gian t6i nhu dd trinh bdy

0 96o c6o ctra HQi d6ng quan tri vd Ban TOng Gi6m d6c, HQi tlOng quan tri kinh trinh Dai hOi

d6ng c6 d6ng th6ng qua phucrng an ho4t tlong kinh doanh ndm20l9 nhu sau:

V6n dd 3: phuong 6rr phAn pniii tqi nhufn nim 2018 vi k6 ho4ch phfln pn6i tqi nhu$n

nim 2019

3.1. Phrong dn phdn phAi Ui nhuQn ndm 2018

HQi d6ng quan tri d0 trinh phucrng an ph6n ptroi tqi nhuan ndm 2018 nhu sau: 
(DW: d6ng)

!u
Y F|/

an
cld

--f
fll

hgr;
I VOn diAu lQ (ddng) 575.749.560.000

2
Doanh thu thuAn (d6ng) 442.467.788.040

Tdng trudng Doanh thu thudn (o/o) l0,20yo

Lgi nhufln sau thui5 (ddng) 130.175.668.868

Tdng tnrong Lqi nhuqn sau thuA (/o) -24,7|yo

4 Ti lC LNST/Doanh thu thudn (%) 29,42yo

5 Ti lQ LNST/VOn <tiAu re (%) 22,610/o

6 Tl l9 cO tucA/5n <tidu lQ (%) 20%

ffi
Lgi nhu$n sau thu6 chua Phfln Phiii

ttt 
,' 

-' "t 
-r,r'-

Lgi nhuan sau thu6 (LNST) nim 2018

LNST chua phdn ph5i cta c6c ndm tru6c 2

Tmg LNsr chua phdn ph6i t4i
3t/t2120r8

J : (l)+(2) ;I

Trich l$p cfc qui 4

Phffn phtii tgi nhufn nim 2018

Tri c6 tric bing tiAn. mat 10% (*) 5 VDL*10
o,/^/v

Tri cd tuc bing c6 phitiu 10% (**) 6
=
VDL*10
%

T6ng lqi nhuQn phdn Ph6i c6 tric 7 = (5)+(6)
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Lgi nhufln chua phAn pn5i cdn t4 : (3)-(7) '''" ,,, 
'i''1' 

r4g,.l zg.56:r,gog8

Trong d6, viQc trd c6 tric dugc thlrc hiQn nhu sau:

(*) Tri c6 tric bing tiAn m{t: Uy quydn cho HQi d6ng quan tri chqn thoi diOm thich hgp
ch6t danh s6ch c6 d6ng vd tri€n khai viQc chia c6 tric cho c6 ddng theo quy dinh.

(**) TrA c6 tric bdng c6 philSu: Uy quy6n cho HQi d6ng quan tri chgn thoi di6m thich hgp

ctrOt dantr s6ch cd <16ng vd tri6n khai viQc chia c6 tric cho c6 d6ng theo phucmg inphdt
hdnh dinh kdm.

3.2. KA hogch phdn pni6i tqi nhuQn ndm 2019

Theo kti ho4ch, lqi nhuen sau thu6 n6m20l9 cira Cdng ty lir 143,3 tf d6ng. C6ng ty dp kii5n
lr

sd dung ngu6n lqi nhu?n ndy ti6p tr,rc chia cd tric v6i tf lQ bAng 20%ov6ndi0u lQ t4i thoi cli6m

chi tr6. Hinh thric vd thoi di6m chi tr6 cd tr?c n[m 2019 s€ du-o.c trinh vd quy6t dinh tai
DHDCD thucrng ni6n ndm 2020.

Vdn tldi 4: Phucrng 6rr phft hlrnh cd phi6u trfl c6 trfrc nim 2018 theo Phuong 6n tlinh
kim.

V6n d6 5: Thi lao cria HQi tl6ng quin tri, Ban ki6m soft, Ban Ki6m tor[n nQi bQ nim
2018 vir k6 ho4ch thi lao, kinh phi hopt ilQng cria HQi tl6ng quin tri nim
2019.

HQi d6ng quan tri b6o c6o vC ttu: lao cria HQi d6ng qu6n tri, Ban Ki6m to6n, Ban Ki€m to6n

nQi b0 trong ndm 2018i vd ki6n nghi mrlc tht lao, kinh phi ho4t dQng cria HDQT cho ndm

2019 nhu sau:

5.1. Thil lao crta HQi aling qudn tr!, Ban KiAm sotit, Ban Ki6m todn nQi bQ thtgc hiQn ndm

2018
(DW: d6ng/ndm)

N

I Ting Clrek Hua TV HDQT 9.000.000

2 Puan Chions TV HDQT 36.000.000

J QuSch HOng TV TIDQT 60.000.000

AT LO VflNam TV HDQT 60.000.000

5 Dang Thi Nggc Bich TV HEQT 36.000.000

Tdng 201.000.000

1

z

J

Hd Nguyet Nhi

Nguy6n Th-f NggcNhung

Puan Kwong Siing

Chir tich FIDQT

Ph6 CTHD_QT

TV HEQT

252:000:000

120.000.000

108.000.000

iS'iqry\
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NguySn Thi Hoa Lg TV IrDQT i ror.ooo.ooo

Tlng Si6u Tdm TV IrDQT i zz.ooo.ooo

TV HDQr i zz.ooo.ooo

Nguy6n ThiNggc Nhung

i

Thanh vi6n BKS i; 18.000.000

La Xudn Ddo

Phan H6ng Phfc TV I{DQT

Tdng

'**v -d

Truong BKT nQi bQ 120.000.000

5.2. Kd hogch thit lao, kinh phi hogt itQng cria HQi iting qudn tr! ndm 2019

H.Qi ddng quin tri kinh 1;rinh EHDCD th6ng qua t6ng kinh phi ho4t <lQng vd tht lao cira HQi
<16ng quan trf trong ndm2019 s€ d mfc t6i da kh6ng qua l%Lgi nhufln sau thu6 tr6n b6o c6o
tdi chfnh ki6m torin ndm 2019. Sau d6, HQi d6ng quin tr! s€ phdn pfrOi tpi theo sr,r tl6ng g6p
cira m5i thanh vi6n cho COng ty, d6m b6o phu hqp vcri Didu lQ vd c6c quy dinh hiQn hanh.

Vdn tld 6: Lga chgn Cdng ty kiOm to6n nim 2019

C6ng ty c6 phan Tdu cao t6c Superdong - Ki6n Giang kinh trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng
qua vi6c riy quyOn cho HQi d6ng quan tri lUa chon dcrn vi kitlm torln dQc gp cho C6ng ty
trong ndm tdi chinh 2019t.

HQi tldng quin tri trin trgng kfnh rrinh Dai hQi !.

I DONG QUAN TRI
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crcP rAu cao roc
suPERDoNc - xrtx GrANG

psAr nANn cO pnffiu on rnA co rlrc NAvr zors

Kinh gfri: Dgi n6i A6o9 c6 d6ng COng ty c6 phAn Tiu cao t5c Superdong - Ki0n Giang

- Cdn cth LuQt Doanh nghiQp sii OAnOtltgUt3 duqc Qu6c h\i nudc CQng hda xd h1i
chil nghla Vi€t Nam thdng qua ngdy 26/11/2014;

- Cdn c* Ludt Ch*ng khodn sA ZO|ZOO6/QHI I duqc Qui5c hQi th6ng qua ngdy.
29/06/2006; LuAt Stha d6i, Bii sung mpt sii dtAu crta LuQt Ck ni knoAn- iA
62/2010/gHI2 ituqc Quiic hQi th6ng qua ngdy 24 thdng Il ndm 2010 vd cdc vdn bdn
dudi LuQt kdm theo;

' Cdn cilr Th6ng tu 162/2015/TT-BTC.hudng ddn viQc chdo bdn chilmg khodn ra c6ng
chlng, chdo bdn c6 phi6u dA hodn dili, phqt hdnh thAm cO phi€u, muaTgi c6 phiAu, bin
c6 phidu qu! vd chdo mua c6ng khai cii phiAu duqc BO Tdi chinh thhng qua ngdy
26/1 0/201 5;

- Cdn c{e Di€u tQ COng ty cO phAn Tdu cao t6c Superdong - KiAn Giang;

- Cdn c* Bdo cdo tdi chinh ki6m todn ndm 2018.

HQi ttdng quan tri kfnh trinh Dpi hQi ddng cO d6ng th6ng qua phuong anphhthanh cO phitiu

tri cd trlc n6m 2018 vcyi nQi dung nhu sau:

1. TGn c6 phi6u: C6 phitSu C6ng ty cd phAn Tdu cao t6c Superdong - Ki0n Giang.

2. Loli cO phi6u: CO phi0u phO thOng.

3. MQnh gi6 c6 phi6u: 10.000 cl6ng/c6 phi6u.

4. Mrfrc tlng V6n tlidu l$ dq ki6n:

- V6n iliAu l0 tru6c ph6t hanh: 575.749.560.000 d6ng @dng chit: Ndm trdm bay muoi ldm

ty bdy trdm biin muoi chin triQu ndm trdm sdu muoi nghin ding).

- SO Vdn <ti6u le dU ki6n tdng: 57.574.950.000 <tdng @ilng chtt: Ndm muoi bdy tj, ndm

trdm bdy maoi biin ffi€u ch[n trdm ndm muoi nghin ddng).

- Vtin ili€u l0 sau khi ph6t hanh: 633.324.510.000 d6ng (Bdng chit: Sdu trdm bq muoi ba

rj,ba trdm hai muoi biin ffi€u ndm trdm mudi nghin ding).

5. Sd luqmg c6 phi6u dF ki6n phit hinh t6i ila: 5.757.495 c6 phitSu.

6. T6ng gi6 tri c6 phAn ph6t hinh theo mQnh gi|r. 57.574.950.000 d6ng.

7. Oiii tuqmg phft hirnh: C6 d6ng hiQn hiru c6 tOn trong danh s6ch t4i ngiy ildng kf cu6i

cing ch6t danh s6ch cO d6ng de thUc hiQn quydn hucmg cO tric.

cONG HoA xA uer cHir NGHIA vrpr o[o*
EQc lflp - Tq do - Hpnh phric

KiAn Giang, ngdy 04 thdng 04 ndm20l9

PHI'ONG AN

8. Hinh thrfrc phdt hirnh: Chi tri cO trlc bang cO phi6u tt lqi nhufln sau thui5 chua ph6n

ph6i theo 86o c6o tdi chinh ki6m torin ndm 2018.

9. Tf lQ chi tri cO t{tc: l0%o/Menh giri cd phan.

-j-+={H
[#--Tfi



10. Ti lQ thgc hipn quydn: t0:1.

Cri mQt co dong td 
-hito 

l0 c6 phdn tlugc nhan 0l quy6n nh4n c6 trlc b6ng c6 phii$u. ct 0l
quy6n nh0n cd tuc bdng c6 phi6u duqc nhan them Ot cO ptiOu tndi. S5 ;5 phi6u piarn'f,
th6m trd c6 tuc bang cd phitiu sE dugc ldm trdn xuiSng di5n hang dcrn vi, pnan te th{p ph6n sc
dugc xrl lf bdng c6ch hriy b6.

Vi du: C6 tt6ng A sd hfru 108 cd ph6n tai ngdy ch6t danh s6ch cO d6ng. Vdi ti lQ phen b6
a]rV0n 10:1 (tucmg ducrrg l0%), cO d6ng A du-o. c nhfln th€m 10,8 c6 phen mcri. Theo nguy6n
tdc tfnh toiln trOn, c6 d6ng A sO dugc nhan 10 cO ph6n mdi, ph6n c6 phitiu le (0,8 c6 phanj se
hty b6.

11. Thdi gian thgc hiQn: Uy quy6n cho HQi tt6ng quan tri lpa chgn thdi di6m thich hqrp.

12. Dilnglcy chrfrng khorin vir ni0m y6t U6 sung chrfrng kho6n

Toan b0 sO luqng cO phan ph6t hanh th6m theo phuong an dln6u sE <tugc ddng kf chtmg
khoan b6 sung t4i Trung t6m Luu kf Chtmg khoan ViQt Nam vd ddng kf ni6m y6t UO sung tf
So giao dich Chrmg khorln Tp.HO Chi Minh.

13. Th6ng qua vi$c thay rl0i Viin tli6u lQ tr6n Didu lg hogt rlQng cria C6ng f vn tlidu
chinh Gi6y chfng nh$n Ding kf Doanh nghiQp tuong ftng vr6ri s6 Viin tlidu lQ ph6t
hinh thinh c6ng sau khi c6 Vin bin cria UBCKNN nhfln ttugc Br[o cfo k6t qui
phft hirnh

0y quydn cho HQi ddng quin tri
Dai hQi ddng cO d6ng iry quydn cho HQi ddng quan tri thgc hiQn c6c c6ng viQc li6n quan
toi viQc ph6t hdnh nhu sau:

Llra chgn ngdy chdt danh s6ch c6 d6ng dc thuc hiQn phuon ganphilthanh nhu h6n;

Thuc hiOn c6c thri tpc cAn ttri6t AC hoan t6t viQc ph6t hanh cd phi6u nhu Phucmg rin tr6n;

Thlrc hiQn tht qrc ddng kf thay d6i VOn di6u lQ vd di6u chinh ci6y Chrmg nhan Ddng ky
Doanh nghiQp t4i Co quan Nhd nu6c c6 thdm quyAn sau khi c6 Vdn ban cria UBCKNN
nhdn duqc B6o c6o k6t qu6 ph6t hanh;

Sria <l6i ctiAu khoan quy dinh mtc Vdn ili6u lQ trong Di0u lQ t6 chrlc vd ho4t d6ng ctra
C6ng ty theo dfng mrlc V6n diAu lg tdng 10n sau khi c6 Vdn ban ctra UBCKNN nhan
du-o. c 86o c6o ktit qua ph6t hanh;

Thgc hiQn ddng kf chimg khorin b6 sung vd ni6m y6t ctnmg khoan bd sung sau khi k6t
thric dgt ph6t hdnh;

Cdcvilne6 khac c6 li€n quan dOn viQc ph6t hdnh.

Kinh trinh D4i hQi tl6ng c6 il6ng th6ng qua !.

14.
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a
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CTCPăTÀUăCAOăT渦Că 
SUPERDONG - KIÊN GIANG 

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

C浦NGăHOÀăXÃăH浦IăCH曳ăNGHĨAăVI烏TăNAM 
Đ瓜călậpă– Tựădoă– H衣nhăphúc 

---------------------------- 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng 04 năm 2019 

 

BIÊNăB謂NăH窺Pă 
Đ萎IăH浦IăĐ唄NGăC蔚ăĐÔNGăTH姶云NGăNIÊNăNĔMă2019 

 

 

Tênădoanhănghi羽p : Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang 

Mƣăs嘘ădoanhănghi羽p : 1700556108 

Đ鵜aăch雨ătr映ăsởăchính : Số 10, Đường 30/4, TT Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang 

Đi羽nătho衣i : 0297 3 980 111  

Fax : 0297 3 846 180 

Th運iăgianăt鰻ăchức : 08h30 giờ, ngày 26 tháng 04 năm 2019 

Đ鵜aăđiểmăt鰻ăchức : Khách sạn 5 sao Windsor Plaza – Số 18 An Dương Vương, Quận 5, 
Tp.Hồ Chí Minh. 

  
PH井Nă1 

GI閏IăTHI烏Uă- KHAIăM萎CăCU浦CăH窺P 

1.1 BÁO CÁO KI韻MăTRAăT姶ăCÁCHăĐ萎IăBI韻U 

Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu 

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

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

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

Nội dung báo cáo  

 Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông 
tại ngày 04/04/2019, sở hữu 57.574.956 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ 
phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang. 

 Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm ...................... cổ đông và đại diện cổ đông, sở 
hữu và đại diện sở hữu cho ...................... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 
...................... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. 

 Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên 
Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. 

 

DỰ THẢO 
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1.2 THÔNGăQUAăQUYăCH蔭ăLÀMăVI烏Că 
Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ …% Số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

1.3 GI閏IăTHI烏UăĐOÀNăCH曳ăT卯CH,ăTH姶ăKụăĐ萎IăH浦IăVÀăBANăKI韻MăPHI蔭U 

Ch栄ăt鵜chăĐoàn 

 Bà HàăNguy羽tăNhi - Ch栄ăt鵜chăĐoànă– Ch栄ătọaăĐ衣iăh瓜i 
 Ông Puan Kwong Siing - Thành viên Đoàn chủ tịch 
 Bà Nguyễn Thị Kim Hồng - Thành viên Đoàn chủ tịch 
 Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung - Thành viên Đoàn chủ tịch 

Th逢ăkỦ 

 Bà ………………………… Thư kỦ Đại hội 

Banăkiểmăphi院u  

 Ông/ăBàăầầầầầầầ... Tr逢ởngăBanăkiểmăphi院u 
 Ông/ Bà ............................... Thành viên Ban kiểm phiếu 

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư kỦ Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên với 
tỷ lệ …% Số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

1.4 GI閏IăTHI烏UăCH姶愛NGăTRỊNHăĐ萎IăH浦I 
Bà Hà Nguyệt Nhi – Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình Đại hội. 

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ …% Số cổ phần có quyền biểu quyết dự 
họp. 

 

PH井Nă2 

N浦IăDUNGăĐ萎IăH浦I 

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau: 

 Báoăcáoăc栄aăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 

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

 Báoăcáoăc栄aăBanăT鰻ngăGiám đ嘘c 

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

 Báoăcáoăc栄aăBanăkiểmătoánăn瓜iăb瓜 

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

 Báo cáo tàiăchínhăkiểmătoán 2018: 
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Người trình bày: Bà Bùi Thị Hồng Đào – Chức vụ: Kế toán trưởng 

 Báoăcáoăk院tăqu違ăho衣tăđ瓜ngăkinhădoanhănĕmă2018 vàăk院ăho衣chăkinhădoanhănĕmă2019 

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

 Ph逢ơngăánăphânăph嘘iălợiănhuậnănĕmă2018 vàăk院ăho衣chăphânăph嘘iălợiănhuậnănĕmă2019 

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

 Ph逢ơngăánăphátăhànhăc鰻ăphi院uătr違ăc鰻ătứcănĕmă2018 

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

 Thù lao c栄aăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜,ăBanăkiểmăsoát,ăBanăKiểmătoánăn瓜iăb瓜 nĕmă2018 vàăk院ă
ho衣chăthùălao,ăkinhăphíăho衣tăđ瓜ngăc栄a H瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 nĕm 2019 

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

 Lựaăchọnăcôngătyăkiểmătoánăthựcăhi羽năkiểmătoánăBáoăcáoătàiăchínhănĕmă2019 

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

PH井Nă3 
TH謂OăLU一Nă 

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các 
Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PH井Nă4 
C蔚ăĐÔNGăBI韻UăQUY蔭T 

Vấnăđề 1: ThôngăquaăBáoăcáoăc栄aăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 

 K院tăqu違ăbiểuăquy院t 

S嘘ăphi院uăhợpăl羽:ă -  S嘘ăc鰻ăph亥n: ..........................  - Tỷăl羽:ă....................... % 
+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ: ......................... % 

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

+ Số phiếu không Ủ kiến: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ:  ........................ % 
S嘘ăphi院uăkhôngăhợpăl羽: -  S嘘ăc鰻ăph亥n: ..........................  - Tỷăl羽:ă....................... % 

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

Vấnăđềă2: ThôngăquaăBáoăcáoăc栄aăBanăT鰻ngăGiámăđ嘘c 

 K院tăqu違ăbiểuăquy院t 

S嘘ăphi院uăhợpăl羽:ă -  S嘘ăc鰻ăph亥n: ..........................  - Tỷăl羽:ă....................... % 
+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ: ......................... % 

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

+ Số phiếu không Ủ kiến: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ:  ........................ % 
S嘘ăphi院uăkhôngăhợpăl羽: -  S嘘ăc鰻ăph亥n: ..........................  - Tỷăl羽:ă....................... % 

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

Vấnăđềă3: ThôngăquaăBáoăcáoăc栄aăBanăKiểmătoánăn瓜iăb瓜 

 K院tăqu違ăbiểuăquy院t 

S嘘ăphi院uăhợpăl羽:ă -  S嘘ăc鰻ăph亥n: ..........................  - Tỷăl羽:ă....................... % 
+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ: ......................... % 

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

+ Số phiếu không Ủ kiến: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ:  ........................ % 
S嘘ăphi院uăkhôngăhợpăl羽: -  S嘘ăc鰻ăph亥n: ..........................  - Tỷăl羽:ă....................... % 

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

Vấn đềă4: Thông qua Báo cáoătàiăchínhăkiểmătoánănĕmă2018 

 K院tăqu違ăbiểuăquy院t 
S嘘ăphi院uăhợpăl羽:ă -  S嘘ăc鰻ăph亥n: ..........................  - Tỷăl羽:ă....................... % 
+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ: ......................... % 

+ Số phiếu không tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ:  ........................ % 
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+ Số phiếu không Ủ kiến: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ:  ........................ % 
S嘘ăphi院uăkhôngăhợpăl羽: -  S嘘ăc鰻ăph亥n: ..........................  - Tỷăl羽:ă....................... % 

Như vậy, vấn đề 4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Vấnăđềă5: Thôngăquaăk院tăqu違ăho衣tăđ瓜ngăkinhădoanhănĕmă2018 và k院ăho衣chăho衣tăđ瓜ngă
nĕmă2019 

5.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 

ST
T 

Ch雨ătiêu K院ăho衣chă2018 Thựcăhi羽nă2018 TH/KH 

1 Vốn điều lệ (đồng) 575.749.560.000 575.749.560.000 100% 

2 
Doanh thu thuần (đồng) 443.847.138.472 442.467.788.040 99,69% 

Tăng trưởng Doanh thu thuần (%) 0,91% 10,20% - 

3 
Lợi nhuận sau thuế (đồng) 162.534.674.701 130.175.668.868 79,53% 

Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế (%) -29,40% -24,70% - 

4 Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (%) 36,62% 29,42% - 

5 Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ (%) 28,23% 22,61% - 

6 Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%) (*)  25% 20% - 

 

5.2.  Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án hoạt động kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu 
cụ thể như sau: 

(ĐV
T: 

đồng
)ST
T 

Ch雨ătiêu THăNĕmă2018 KHăNĕmă2019 

1 Vốn điều lệ (đồng) 575.749.560.000 633.324.516.000 

2 
Doanh thu thuần (đồng) 442.467.788.040 533.366.055.482 

Tăng trưởng Doanh thu thuần (%) 10,20% 20,17% 

3 
Lợi nhuận sau thuế (đồng) 130.175.668.868 143.289.428.526 

Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế (%) -24,70% 11,84% 

4 Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (%) 29,42% 26,87% 

5 Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ (%) 22,61 22,62% 
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(ĐV
T: 

đồng
)ST
T 

Ch雨ătiêu THăNĕmă2018 KHăNĕmă2019 

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

 

 (*) Mức cổ tức này được chi trả theo kết quả phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ Công ty 
thông qua cho năm tài chính 2018 và dự kiến kế hoạch cho năm tài chính 2019. 

 K院tăqu違ăbiểuăquy院t 

S嘘ăphi院uăhợpăl羽:ă -  S嘘ăc鰻ăph亥n: ..........................  - Tỷăl羽:ă....................... % 
+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ: ......................... % 

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

+ Số phiếu không Ủ kiến: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ:  ........................ % 
S嘘ăphi院uăkhôngăhợpăl羽: -  S嘘ăc鰻ăph亥n: ..........................  - Tỷăl羽:ă....................... % 

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

Vấnăđềă6: Thông qua ph逢ơngăán phânăph嘘iălợiănhuậnănĕmă2018 vàăk院ăho衣chăphânăph嘘iă
lợiănhuậnănĕmă2019 

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 
(ĐVT: đồng) 

N瓜iădung Thuy院tăminh Cách tính S嘘ătiền 

Lợiănhuậnăsauăthu院ăch逢aăphânăph嘘i  
  

Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2018 1   130.175.668.868 

LNST chưa phân phối của các năm trước 2   133.103.811.041 

Tổng LNST chưa phân phối tại 31/12/2018 3 = (1)+(2) 263.279.479.909 

Tríchălậpăcácăquỹ 4   - 

Phânăph嘘iălợiănhuậnănĕmă2018    

Trả cổ tức bằng tiền mặt 10% (*) 5 = VĐL*10%  57.574.956.000 

Trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% (**) 6 = VĐL*10% 57.574.956.000 

Tổng lợi nhuận phân phối cổ tức 7 = (5)+(6) 115.149.912.000 

Lợiănhuậnăch逢aăphânăph嘘iăcònăl衣i 8 = (3)-(7) 148.129.567.909 

 

Trong đó, việc trả cổ tức được thực hiện như sau: 
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(* ) Trả cổ tức bằng tiền mặt: 曳y quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp 
chốt danh sách cổ đông và triển khai việc chia cổ tức cho cổ đông theo quy định. 

(**)  Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 曳y quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp 
chốt danh sách cổ đông và triển khai việc chia cổ tức cho cổ đông theo phương án phát 
hành đính kèm. 

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 

Theo kế hoạch, lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty là 143,3 tỷ đồng. Công ty dự kiến 
sẽ dùng nguồn lợi nhuận này tiếp tục chia cổ tức với tỷ lệ bằng 20% vốn điều lệ tại thời điểm 
chi trả. Hình thức và thời điểm chi trả cổ tức năm 2019 sẽ được trình và quyết định tại 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 

K院tăqu違ăbiểuăquy院t 

S嘘ăphi院uăhợpăl羽:ă -  S嘘ăc鰻ăph亥n: ..........................  - Tỷăl羽:ă....................... % 
+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ: ......................... % 

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

+ Số phiếu không Ủ kiến: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ:  ........................ % 
S嘘ăphi院uăkhôngăhợpăl羽: -  S嘘ăc鰻ăph亥n: ..........................  - Tỷăl羽:ă....................... % 

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

Vấnăđềă7:ăThôngăquaăPh逢ơngăánăphátăhànhăc鰻ăphi院uătr違ăc鰻ătứcănĕmă2018 theoăPh逢ơngă
ánăđínhăkèm 

 K院tăqu違ăbiểuăquy院t 

S嘘ăphi院uăhợpăl羽:ă -  S嘘ăc鰻ăph亥n: ..........................  - Tỷăl羽:ă....................... % 
+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ: ......................... % 

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

+ Số phiếu không Ủ kiến: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ:  ........................ % 
S嘘ăphi院uăkhôngăhợpăl羽: -  S嘘ăc鰻ăph亥n: ..........................  - Tỷăl羽:ă....................... % 

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

Vấnăđềă8: Thông qua c栄aăthù lao c栄aăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜,ăBanăKiểmăsoát,ăBanăKiểmătoánă
n瓜iăb瓜 nĕmă2018 vàăk院ăho衣chăthùălao,ăkinhăphíăho衣tăđ瓜ng c栄aăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 nĕmă
2019 

8.1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện năm 
2018 

(ĐVT: đồng/năm) 

STT Họăvàătên Chứcăv映 Thù lao 

H瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 nhi羽măkìăcũ 

1 Ting Chek Hua TV HĐQT 9.000.000 

2 Puan Chiong TV HĐQT 36.000.000 
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3 Quách Hồng TV HĐQT 60.000.000 

4 Lê Vũ Nam TV HĐQT 60.000.000 

5 Đặng Thị Ngọc Bích TV HĐQT 36.000.000 

T鰻ng 201.000.000 

H瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 nhi羽măkìăm噂i 

1 Hà Nguyệt Nhi Chủ tịch  HĐQT  252.000.000  

2 Nguyễn Thị Ngọc Nhung Phó CTHĐQT  120.000.000  

3 Puan Kwong Siing TV HĐQT  108.000.000  

4 Nguyễn Thị Hoa Lệ TV HĐQT  108.000.000  

5 Tăng Siêu Tâm TV HĐQT  72.000.000  

6 La Xuân Đào TV HĐQT  72.000.000  

7 Phan Hồng Phúc TV HĐQT  72.000.000  

T鰻ng      804.000.000  

Ban Kiểmăsoát 

1 Trương Hữu Lộc Trưởng BKS 
           

30.000.000  

2 Nguyễn Thị Ngọc Nhung Thành viên BKS 
           

30.000.000  

3 Lượng Văn Hồng Thành viên BKS 
           

18.000.000  

T鰻ng        78.000.000  

Ban Kiểmătoánăn瓜iăb瓜 

1 Phan Hồng Phúc Trưởng BKT nội bộ 120.000.000 

8.2. Kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 

Tổng kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2019 sẽ ở mức tối đa 
không quá 1% Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. Hội đồng quản 
trị sẽ phân phối lại theo sự đóng góp của mỗi thành viên cho Công ty, đảm bảo phù hợp với 
Điều lệ và các quy định hiện hành. 

 K院tăqu違ăbiểuăquy院t 

S嘘ăphi院uăhợpăl羽:ă -  S嘘ăc鰻ăph亥n: ..........................  - Tỷăl羽:ă....................... % 
+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ: ......................... % 

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

+ Số phiếu không Ủ kiến: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ:  ........................ % 
S嘘ăphi院uăkhôngăhợpăl羽: -  S嘘ăc鰻ăph亥n: ..........................  - Tỷăl羽:ă....................... % 
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Như vậy, vấn đề 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Vấnăđềă9: Thôngăquaă lựaăchọnăCôngă tyăkiểmă toánăkiểmătoánăBáoăcáoă tàiăchínhă trongă
nĕmă2019 

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán 
độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2019 theo quy định. 

 K院tăqu違ăbiểuăquy院t 

S嘘ăphi院uăhợpăl羽:ă -  S嘘ăc鰻ăph亥n: ..........................  - Tỷăl羽:ă....................... % 
+ Số phiếu tán thành: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ: ......................... % 

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

+ Số phiếu không Ủ kiến: -  Số cổ phần:  ..........................  - Tỷ lệ:  ........................ % 
S嘘ăphi院uăkhôngăhợpăl羽: -  S嘘ăc鰻ăph亥n: ..........................  - Tỷăl羽:ă....................... % 

Như vậy, vấn đề 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

PH井Nă5 
THÔNGăQUAăBIÊNăB謂NăVÀăNGH卯ăQUY蔭TăCU浦CăH窺P 

Thư kỦ Đại hội – Bà…………… đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 
Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2019 với …… % số phiếu tán thành. 

Bà Hà Nguyệt Nhi – Chủ tọa Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2019. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2019 với …… % số phiếu tán thành. 

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Tàu cao tốc 
Superdong – Kiên Giang kết thúc vào lúc …. giờ … phút ngày 26/04/2019. 

TH姶ăKụăĐ萎IăH浦I 
 
 
 
 
 

 

CH曳 T窺A Đ萎IăH浦I 
 

 

 

 

HÀăNGUY烏TăNHI 
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CTCPăTÀUăCAOăT渦Că 
SUPERDONG - KIÊN GIANG 

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

Số: ____/2019/NQ-ĐHĐCĐ 

C浦NGăHOÀăXÃăH浦IăCH曳ăNGHĨAăVI烏TăNAM 
Đ瓜călậpă– Tựădoă– H衣nhăphúc 

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ... tháng … năm 2019 
 

NGH卯ăQUY蔭T 

Đ萎IăH浦IăĐ唄NGăC蔚ăĐÔNGăTH姶云NGăNIÊNăNĔMă2019 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

 Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; 

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

 Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, ngày .... tháng .... năm 
2019 của CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang. 

Ngày …/…/2019, tại……………………………………………………………………….., 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của …… cổ đông 
sở hữu …………….. cổ phần chiếm …………..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 
Công ty.  

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu 
quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau: 

QUY蔭TăNGH卯 

Vấnăđề 1 Thông qua Báo cáoăc栄aăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 

Đại hội đã thông qua vấn đề 1 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ .............% 
số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

Vấnăđề 2: Thông qua Báo cáoăc栄aăBanăT鰻ngăGiámăđ嘘c 

Đại hội đã thông qua vấn đề 2 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ .............% 
số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

Vấnăđề 3: Thông qua Báo cáoăc栄aăBanăkiểmătoánăn瓜iăb瓜 

Đại hội đã thông qua vấn đề 3 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ .............% 
số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

Vấnăđề 4:ăThôngăquaăBáoăcáoătàiăchínhăkiểmătoánănĕmă2018 

Đại hội đã thông qua vấn đề 4 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ .............% 
số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

DỰ THẢO 
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Vấnăđề 5:ăThôngăquaăk院tăqu違ăho衣tăđ瓜ngăkinhădoanhănĕmă2018 và k院ăho衣chăho衣tăđ瓜ngă
nĕmă2019 nh逢ăsau: 

5.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 
(ĐVT: đồng) 

ST
T 

Ch雨ătiêu K院ăho衣chă2018 Thựcăhi羽nă2018 TH/KH 

1 Vốn điều lệ (đồng) 575.749.560.000 575.749.560.000 100% 

2 
Doanh thu thuần (đồng) 443.847.138.472 442.467.788.040 99,69% 

Tăng trưởng Doanh thu thuần (%) 0,91% 10,20% - 

3 
Lợi nhuận sau thuế (đồng) 162.534.674.701 130.175.668.868 79,53% 

Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế (%) -29,40% -24,70% - 

4 Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (%) 36,62% 29,42% - 

5 Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ (%) 28,23% 22,61% - 

6 Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%) (*)  25% 20% - 

5.2.  Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 
 (ĐVT: đồng) 

STT Ch雨ătiêu THăNĕmă2018 KHăNĕmă2019 

1 Vốn điều lệ (đồng) 575.749.560.000 633.324.516.000 

2 
Doanh thu thuần (đồng) 442.467.788.040 533.366.055.482 

Tăng trưởng Doanh thu thuần (%) 10,20% 20,17% 

3 
Lợi nhuận sau thuế (đồng) 130.175.668.868 143.289.428.526 

Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế (%) -24,70% 11,84% 

4 Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (%) 29,42% 26,87% 

5 Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ (%) 22,61% 22,62% 

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

 

(*) Mức cổ tức này được chi trả theo kết quả phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ Công ty 
thông qua cho năm tài chính 2018 và dự kiến kế hoạch cho năm tài chính 2019. 

Đại hội đã thông qua vấn đề 5 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ .............% 
số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

Vấnăđề 6: Thông qua ph逢ơngăán phânăph嘘iălợiănhuậnănĕmă2018 vàăk院ăho衣chăphânăph嘘iă
lợiănhuậnănĕmă2019 nh逢ăsau: 

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 
(ĐVT: đồng) 
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N瓜iădung 
Thuy院tă
minh 

Cách tính S嘘ătiền 

Lợiănhuậnăsauăthu院ăch逢aăphânăph嘘i  
  

Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2018 1   130.175.668.868 

LNST chưa phân phối của các năm trước 2   133.103.811.041 

Tổng LNST chưa phân phối tại 
31/12/2018 

3 = (1)+(2) 262.369.813.914 

Tríchălậpăcácăquỹ 4   - 

Phânăph嘘iălợiănhuậnănĕmă2018  
 

 Trả cổ tức bằng tiền mặt 10% (*) 5 = VĐL*10%  57.574.956.000 

Trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% (**) 6 = VĐL*10% 57.574.956.000 

Tổng lợi nhuận phân phối cổ tức 7 = (5)+(6) 115.149.912.000 

Lợiănhuậnăch逢aăphânăph嘘iăcònăl衣i 8 = (3)-(7) 148.129.9567.909 

Trong đó, việc trả cổ tức được thực hiện như sau: 

(* ) Trả cổ tức bằng tiền mặt: 曳y quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp 
chốt danh sách cổ đông và triển khai việc chia cổ tức cho cổ đông theo quy định. 

(**)  Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 曳y quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp 
chốt danh sách cổ đông và triển khai việc chia cổ tức cho cổ đông theo phương án phát 
hành đính kèm. 

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 

Theo kế hoạch, lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty là 143,3 tỷ đồng. Công ty dự kiến 
sẽ dùng nguồn lợi nhuận này tiếp tục chia cổ tức với tỷ lệ bằng 20% vốn điều lệ tại thời điểm 
chi trả. Hình thức và thời điểm chi trả cổ tức năm 2019 sẽ được trình và quyết định tại 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 

Đại hội đã thông qua vấn đề 6 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ .............% 
số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

Vấnăđề 7: Thông qua Ph逢ơngăánăphátăhànhăc鰻ăphi院uătr違ăc鰻ătứcănĕmă2018 theoăPh逢ơngă
ánăđínhăkèm. 

Đại hội đã thông qua vấn đề 7 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ .............% 
số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

Vấnăđề 8: Thông qua thù lao c栄aăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜,ăBanăKiểmăsoát,ăBanăkiểmătoánăn瓜iă
b瓜 nĕmă2018 vàăk院ăho衣chăthùălao,ăkinhăphíăho衣tăđ瓜ngăc栄aăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜ănĕmă2019 
nh逢ăsau: 

8.1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện năm 
2018 

(ĐVT: đồng/năm) 
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STT Họăvàătên Chứcăv映 Thù lao 

H瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 nhi羽măkìăcũ 

1 Ting Chek Hua TV HĐQT 9.000.000 

2 Puan Chiong TV HĐQT 36.000.000 

3 Quách Hồng TV HĐQT 60.000.000 

4 Lê Vũ Nam TV HĐQT 60.000.000 

5 Đặng Thị Ngọc Bích TV HĐQT 36.000.000 

T鰻ng 201.000.000 

H瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 nhi羽măkìăm噂i 

1 Hà Nguyệt Nhi Chủ tịch  HĐQT  252.000.000  

2 Nguyễn Thị Ngọc Nhung Phó CTHĐQT  120.000.000  

3 Puan Kwong Siing TV HĐQT  108.000.000  

4 Nguyễn Thị Hoa Lệ TV HĐQT  108.000.000  

5 Tăng Siêu Tâm TV HĐQT  72.000.000  

6 La Xuân Đào TV HĐQT  72.000.000  

7 Phan Hồng Phúc TV HĐQT  72.000.000  

T鰻ng       804.000.000  

Ban Kiểmăsoát 

1 Trương Hữu Lộc Trưởng BKS 
           

30.000.000  

2 Nguyễn Thị Ngọc Nhung Thành viên BKS 
           

30.000.000  

3 Lượng Văn Hồng Thành viên BKS 
           

18.000.000  

T鰻ng          
78.000.000  

Ban Kiểmătoánăn瓜iăb瓜 

1 Phan Hồng Phúc Trưởng BKT nội bộ 120.000.000 

8.2. Kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 

Tổng kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2019 sẽ ở mức tối đa 
không quá 1% Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. Hội đồng quản 
trị sẽ phân phối lại theo sự đóng góp của mỗi thành viên cho Công ty, đảm bảo phù hợp với 
Điều lệ và các quy định hiện hành. 

Đại hội đã thông qua vấn đề 8 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ .............% 
số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 
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Vấnăđềă9: Thông qua lựaăchọnăCôngă tyăkiểmă toánăkiểmătoánăBáoăcáoă tàiăchínhă trongă
nĕmă2019 

Đại hội đã thông qua vấn đề 9 với số phiếu tán thành là ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ .............% 
số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. 

T.MăH浦IăĐ唄NGăQU謂NăTR卯 
CH曳ăT卯CH 

 

 
 
 
 

HÀăNGUY烏T NHI 
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