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3) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 
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5) Báo cáo của Ban điều hành 

6) Báo cáo của Ban kiểm soát 

7) Báo cáo của Hội đồng quản trị 

8) Tờ trình việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021  

9) Tờ trình kế hoạch trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022 

10) Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 
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11) Tờ trình kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 
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crcP TAP DoAN BIA sAI GoN niNn rAY
Dc: 08 Nam Ki'KhoiNghia, P.Nguy6n Th6iBinh, Qufln l, Tp'HCM

DT: 028.38243586 Fax: 028.39151856

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lpp - TP do - HPnh Phtic

Tp. HCM, nsdy 14 thdns 06 ndm 2022

I QUAN
CH

hanh Li0m

CHUONG TRiNH D4,I HQI EONG C0 ooNG THIIONG NIEN NAM 2022

, Thdi gian: ngdY 08 / 07 / 2022

cs0 rniNQI DUNGTHOI GIAN

CHUONG TRiNH DAI HQI DONG CO EONG THTIONG NIEN

Ban tO chrlcD6n ti6p, d[ng ky c6 d6ng tham dU Dai hQi08h00 - 8h30

Ban tO chricTuy6n UO ty 0o

Gi6i thiQu Dai bi6u

86o ciio ktit qui ki6m tra tu c6ch cO d6ng
Ban ki6m tra tu

c6ch cO d6ng

Ban tO chricTh6ng qua Cht tga dodn, Ban thu ky, Ban ki6m phiiSu

Ban t6 chricTh6ng qua Chuong trinh Eai hQi, Quy chti t6 chric dai hQi

08h30- 08h45

86o c6o ctra TGD ve ttit qui SXKD ndm 2021vd Chi ti6u kc

hopch ndm2022

B6o ciio cua HQi cl6ng Qudn tr!

Ban TGD
HDQT

Ban ki€m so6t

08h45-09h30

Chfi tga dodnC6c td'trinh nQi dung trinh Epi hQi th6ng qua09h30-10h00

Y tci0n d6ng gop cua Dai hQi

Bi6u quy6t th6ng qua c6c vdn kiQn dai hQi.
Ch0 tga dodnr 0h00-10h1 5

Ban ki6m phitiu

Ban thu ky
COng UO tctit qu6 biOu quytit

Bi6u quytit th6ng qua Bi0n bin vd dg th6o Nghi quyiSt Eai hQil0hl 5-10h30

Chti tga dodn1 0h30
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B6o c6o ctia Ban ki6m so6t, c6ng t6c gi6m s6t vd B6o c6o tdi

chinh d5 du-o. c ki6m to6n
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cONc ry c0 pHAN rAp DoAN cQNc HoA xA sOt cHU Ncuia VIET NAM

IA SAI G eiNH rA D6c ldp - Tudo - Ha h ohfcn

Tp.HCM, ngdy I4 thdng 06 ndm 2022

QUY CHB TO CHTIC

DAI HQI DoNG CO oONc THt ONG Nl0N NAtvt 2022

cong ty c6 phffn Tap doirn Bia sni Gdn Binh Tfiy

o Cdn cth Lust Doanh nghiQp sA SgtZO22/QH14 dd duqc Qudc h|i ,tadc CQng hda

xd hoi chil nghTa viet Nam th6ng qua ngdy 17/06/2022;

. Cdn cth Eiiu lQ C6ng ty cd phdn TQp dodn Bia Sdi Gdn Binh Tdy duqc Dqi h|i
ddng cO d|ng thdng qua.

Hqi d6ng Quin tri C6ng ty xAy dUng Quy ch6 lam viQc tAi Dai hOi il6ng cO d6ng

thudng ni€n ndm 2022 nhu sau:

Di€u 1: Nhiing quy ilinh chung
1. phpm vi 6p dpng: Quy ch6 ndy 6p dpng cho viQc tO chrlc Dai hQi <l6ng c6 dOng

thu:dng ni€n n[m 2022 cria C6ng ly cO pnA, TQp dodn Bia Sdi Gdn Binh Tdy.

Z. euy ch6 ndy quy dinh.U th6 quy6n vir nghla vg cta c6c bOn tham gia clpi hQi,

diAu kiQn, th6 thfc ti6n hdnh dai hQi.

3. CO rl6ng, ngud'i dugc uy quygn dU hgp vd c6c b6n tham gia c6 trdch nhiQm thgc

hiQn c6c quy dinh t4i QuY ch6 ndY.

Di6u 2: Di6u kiQn ti6n hinh tIAi hQi

t. CuQc hgp Epi hQi ddng cO d6ng dugc ti6n hdnh khi c6 s6 cO dOng dp hqp dpi

diQn ft nh6t sl%t6ng s6 cO phAn c6 quyOn bi6u quy6t.

2. Dai hQi se tii5n hdnh lAn lugt theo nQi dung chuong trinh do Chri tqa c6ng bd

vd dugc Dai hQi d6ng cO d6ng th6ng qua.

Di6u 3: Di6u kiQn c6 a6ng tham dq
1. Lir cdc c6 d6ng hopc ngudi dAi diQn theo fiy quy6n bing v6n bin (theo m6u cta

COng ty) ctia mQt hopc nhi6u cO d6ng c6 t0n trong danh s6ch cO d6ng cria COng

ty tpi thdi tli6m ch6t danh siich Dpi hQi ngdr- 0B thrinq 06 nlrn 2022.

2. ViQc fiy quy€n phii dugc l4p thdnh v[n bin vi:
a. Lir cd nhdn thi phni dugc kli bdi ngudi riy quy6n;

b. La tO chri'c phii dugc ngudi dai dien theo ph6p luflt hoic ngudi dugc tiy

quy6n hqp 19 cta td chfc d6 kli vd clong dAu;

c. Trong trudng hqp kh6c thi phni c6 chfi ky cria ngudi ilai diQn theo ph6p

luQt cria cO il6ng.

3. C6 nhdn, tO chric dugc riy quy6n dU hgp Dpi hQi <I6ng cO d6ng phni xuat trinh

v6n bin uy quy6n khi ddng ky dU hgp tru6'c khi vdo phdng hQp.

4. Nguoi dai dien theo uy quyOn kh6ng dugc riy quyAn ti6p cho ngudi thf 3 tham

dr,r DAi hQi.

Di6u 4: Khfch mdi tlai hQi

1. Kh6ch md'i c6 thC la c6c chric danh qu6n ly cta COng ty, citc d6i t6c, co quan

chinh quydn, b6o chi, thdnh vi€n trong Ban t6 chri'c'ilpi hQi kh6ng phni ln cd

ct
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d6ng cfia COng ty nhung dugc md'i tham dU dai hQi. Danh s6ch kh6ch mdi niy
dugc HQi tl6ng quin tri ph6 duyQt.

2. Kh6ch moi kh6ng dugc tharn gia ph6t bi€u tpi tlpi hQi (trtr trudng ho.'p dugc ch0

tga md'i, hoflc illng k;i vdi ban td ch['c dai hQi vi dugc cht tga il6ng y) vd
kh6ng dugc bi6u quy6t tai dai hQi.

Di0u 5: Quy6n vir nghia vg cfra c6 AOng ho{c ngudi tISi diQn theo fry quy6n tham
dE dai hQi.

a. Thpc hiQn tht tpc ddng ky tu c6ch cd cl6ng tham dg tlpi hQi, nhQn phi6u bi6u
quy6t vd Tdi liQu <Ipi hQi tai bQ phQn d6n ti6p tru6'c hQi trudng dai hQi.

b. Thri tpc dlng k;i tu cdch c6 d6ng g6m Chfng minh nhdn ddn hoflc C[n cudc

cdng ddn hoflc HO chi6u vd Gi6y uy quy6n (bin g6c) OOi vO'i ngudi dai diQn

theo riy quy6n tham dU ilai hOi.

c. Tham dg, thio lufln, vd bi0u quy6t tdt ch cdc vdn <lC thuEc thAm quy6n cta
dpi hQi, mQt c6 phAn ph6 tnOng tuo-ng ring v6'i mQt phi0u bi6u quyiSt.

d. C6 <l6ng diSn dai hQi muQn c6 quy€n il[ng k1i ngay, sau d6 c6 quy6n tham
gia vd biOu quyiSt ngay tpi dpi hQi, cht tga khdng c6 trdch nhiQm dt'ng clpi

hQi dC c6 cl6ng dlng ky vd hiQu lyc cta c6c dgt bi6u quyiSt da ti6n hdnh s€

kh6ng bi 6nh hu6'ng.

e. Nghi6m tirc ch6p hdnh Quy ch6, t6n trgng k€t qui ldm viQc tpi EAi hQi.

Di6u 6: Quy6n vi nghia vg cfra Ban ki6m tra tu crlch cO OOng

a. Ban ki0m tra tu cdch cO ddng tham dU clai hQi do Ban td chric tlai hQi d€ ct'.

b. Ban ki6m tra tu c6ch cO it6ng c6 nhiQm vU tii5p nhQn, ki6m tra cdc lopi gi6y
td chrlng minh tu cdch cO dOng cta cO cl6ng hoflc ngudi tlpi diQn dug; cd

d6ng uy quy6n thay mpt cO d6ng tham dy clpi h6i. B5o c6o ktit qui ki6m tra
tu c6ch c6 dOng tru6'c dpi hQi.

c. Trud'ng hgp ngudi tl6n dg dpi hQi kh6ng chri'ng minh clugc dAy dri tu cSch cO

d6ng tham dp tlpi hQi, Ban ki6m tra tu ciich c6 dOng co quyen tir ctr6i c6p
rAphi€u bi6u quyOt vd tdi liQu hgp.

Di6u 7: Quy6n vi nghia vg cfra Chri tga
a. Chri tga dpi hQi le Cht tich HQi il6ng quin tr!.

b. Cht tri dpi hQi, quyiSt clinh trinh tr,r, th0 tpc vd c6c sp kiQn ph6t sinh ngodi
chuong trinh tlai hQi theo quy dinh cta ph6p lupt vi EiAu lQ COng ty cd

, ). a \ \ h\ rph6n TQp dodn Bia Sdi Gdn Binh Tdy.

c. Hu6ng d6n dpi hQi th6o lu6n c6c nQi dung c6c td trinh vd k6t lupn cdc vdn
il6 cAn thitSt OC Aai hQi bi6u quy6t. Cht tga ldm viQc theo nguyOn thc tgp
trung ddn chri vi quyi5t ilinh theo ila s6.

d. Tri ldi hoflc cti ciin bQ qu6n ly c6 li€n quan tr6 ldi c6c v6n dO do clpi hQi y0u
I . .1. ,t , 1 . i , ,r r .

c6u vir giii thich c6c v6n dC ph6t sinh trong thdi gian <lpi hQi di6n ra.

Ei6u 8: Quy6n vh nghia vg cfra Ban thu ky tlai hQi

a. Ban thu ky dai hQi do Chfi tga chi <Iinh.

, b. Ban thu ky dpi hQi thpc hiQn ciic cdng viQc trg girip dai hQi theo sy phdn
c6ng cta Chu toa, ti6p nhfln phi6u ddng ky ph6t bi6u y kitin cria c6 d6ng,
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ghi ch6p, phin iinh trung thyc, chfnh x6c toirn bQ nQi dung cria dpi h6i trong

Bi6n bin vd Nghi quyiSt dai hQi.

Di6u 9: Quy6n vdr nghia vg cfra Ban ki6m phi6u
a. Ban ki6m phiiSu do Chti tqa dC ct vd dugc clai hQi cl6ng c6 ddng th6ng qua.

Thdnh vi6n Ban kiOm phii5u kh6ng il6ng thdi le Cht tga hoflc Ban Thu ky

dai hOi.

b. Ban ki6m phiiSu c6 nhiQm vu: Ki6m tra, gi6m s6t viQc bo phitiu cua c6c c6

d$ng vd dpi diQn dugc ty quyAn; TO chfc ki€m phi6u vd lpp bi6n b6n ki6m

phiiSu; Cdng U6 tiSt qud kiOm phitiu mQt ciich trung thpc, chinh x6c vd chiu

trdch nhiQm vC t<tit qu6 ki6m phiiSu tru6c clai h0i.

Di6u 10:

a.

Di6u 11:
a.

b

PhAt bi6u f ki6n tai tISi hQi

ViQc th6o luQn dugc thuc hiQn trong thb'i gian quy dfnh vd thuQc phpm vi
cdc vdn de trinh bdy trong chuo'ng trinh nOi dung Dai hQi d6ng c6 d6ng;

CO il6ng khi cAn phdt bi6u ho{c tranh lu4n thi gio tay, chi khi clugc Chri tga

nh6t tri m6i dugc phrit biOu. M6i c6 d6ng ph6t biOu kh6ng qu6 03 phrit, nQi

dung cAn ngan ggn, tr6nh trirng l4p.

Tr0n co sd cdu hoi cta cO d6ng, chri tga hoflc thdnh vi0n do cht tga chi dinh

se gi6i dilp ! ki6n cO d6ng;

Trud'ng ho. p do gidi hpn v0 thoi gian t6 chric, cbc cdu hoi chua dugc tr6 ldi
trgc tii5p tpi Dai hgi se dugc Cdng ty trh ldi trgc ti6p bing vln bin.

Bi6u quyiit thdng qua cilc v6n tI6 tlgi hQi

Nh0'ng y kitin, ki6n nghi ciua cdc cd cl6ng dugc th6o luQn c6ng khai vd bi6u
quy6t dudi hinh thfc gio phi6u bi0u quy6t tpi tlpi hQi. Mgt v6n iI6 tlugc bi6u
quyiSt thOng qua khi ty 19 sO c6 phAn c6 quy0n bi€u quy6t dpt tj'le tt 5l%
(theo quy clinh tpi Di0u 20, Di0u lQ C6ng ty cO phAn TQp dodn Bia Sdi Gdn

Binh Tdy vi Di0u 148 Lupt Doanh nghiQp 2020) trOn t6ng sO c6 phdn c6

quy6n bi6u quy6t tham dU dai h0i.

M6i cO ct6ng hopc ngudi ilpi diQn theo riy quy6n sE clugc c6p mQt Phitiu biOu

quytit c6 d6ng d6u cdng ty, trong d6 c6'ghi t6n, m6 cO d6ng tham dU ilai hQi
. X A ,lvd sO c6 phdn c6 quy0n biOu quy0t.

CO d6ng hopc ngudi dpi diQn theo riy quy6n thpc hiQn viQc bi6u quy6t eC

Ddng y ho{c Khdng ddng y, hoic Khdng cd y kiAn cho ttng v6n dC phai
th6ng qua trong dai h6i bing c6ch gio cao Phii5u bi6u quyiSt. C6 tl6ng chi
clugc gio Phi6u biOu quytit mQt lAn OOi vOi tirng nQi dung.

Ban thu ky ghi nhdn k6t qui bi6u quy6t cua c6 d6ng hoflc ngudi tlai diQn

theo riy quy0n.
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Di6u 12: Bi6n bf,n vir nghi quyiit tlai hQi cO d6ng
a. f dt ca c6c nQi dung tpi cuQc hgp Dpi hQi d6ng cO d6ng thudng niOn ndm

2022 phii dugc Ban Thu ky ghi vdo Bi6n bin cria Dpi hQi.

b. Bi0n b6n vd Nghi quytit Eai hQi cl6ng cO dOng thudng ni6n nlm 2022 phii
dugc th6ng qua tru6c khi b6 mpc Dpi hQi.
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c. Bi€n bin Dai h6i, Bien bin ki6m tra tu c6ch cO d6ng, Bi€n bin ki0m phitiu

vd c6c tdi lieu kh6c ghi nhQn di6n bi6n, k0t qu6 cria bpi hQi phii dugc luu

trt tpi Trq so'chfnh cua COng ty cO phAn TQp clodn Bia Sdi Gdn Binh Tdy.

d. Bi6n b6n vd Nghi quyiSt Eai hQi duo. c cOng bO tr6n website c6ng ty trong

vdng 24 gid (khdng k0 ngdy nghi vd ngdy f5; t6 tir ngdy Dpi hOi ktit thfc.

euy ch6 tO ch6'c Dai hgi d6ng cO cl6ng thudng ni6n n6m 2022 dugc trinh bdy

tru6c Dai hqi vd c6 hiqu lqc ngay khi duqc th6ng qua ch6p thuQn ctia it nhdt 5l% s6

c6 phAn co quy6n bi0u quytit tham gia tlAi hQi.
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AASCN

cONG TY c0 PHAN rAP DoAN
BtA sAl cOnr eiruri rAv

86o c6o tii chinh hEP nh5t

cho nim tii chinh f6t tn0c ngdry 31 th5ng 12 ndm 2021

dE duEc ki6m to6n

cOnc ry rNHH DlcH vU rU vAnr rAr cHINH KE roAN vA KIEM roAu NAM vlEr
NA[l VIET AUDITI],]G AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES CO', LTD. (AASCN)

Dia chi DKKD: 2g Hodng Sa, Phrjdng Da Kao, QuAn 1 , Thdnh ph6 H6 chi Minh, Tel: 028. 3910 4881

oia chi giao dplr: 26 Nguyen Huy TrJ, P. Da Kao, Quan 1, TP. Hd Chi Minh, Tel: 028. 3910 4881/ 3820 6881 - Fax 028. 3820 6881
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cONG Ty c0 pHAN TAP DoAN BIA sAl GoN eir.lH rAv
S6 OA Nam K!, Khli Ngr ,a i-:- ' r= HO Chi Minh

MUC LUG

N9r DUNG TRANG

BAO CAO Cun Hol DoNG OUAN TR!

BAo cAo xtEHlt roAN DQc LAP

BAo cAo rAt cHiNH HqP NHAr oA ougc xtEru roAN

Bdng cin d6i k6 to6n hqp nhit

86o c6o k€t qui hoat dOng kinh doanh hqp nh6t

B5o c6o luu chuy6n ti6n te hqP nhit

Bin thuy€t minh 86o c5o tdri chinh hqp nhit
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cOttc rv cO pxAtt rAP DoA\ BIA sAl,GoN eixH rAY
S6 OA Nam K!'Kh&i Ngh-ta, Quin 1- TF l-10 Chi Minh

BAO CAO GUA HQI ooruo ouAN TR!

HOi d6ng Quin tri c6ng ty c6 ph3n T3p dcin Bia sii Gon Binh T6y (sau CrSy.gqi 
151 

ta "c6ng ty") trinh

biry 86o c6o cga'minh-va 86o c6o tii chi:rh hop nnat cia cong ty cho namiai chinh xet tnuc ngdy 31

th6ng 12 ndm 2021.

nhu sau:

HQi d6ng Quin tri

Kh6i quit

c6ng ty c6 phan T?p doan Bia sdri Gon Binh riy duEc thanh lQp theo GiSy chong nhQn dSng kf kinh

doanh s6 ogoat 16373 ngay 25 th6ng 11 nim 2oos;;ao' ri5 noi.n va Dh-LTu thanh pno H6 chi Minh

cio (trudc d6v ta;aro-s0oaozsl.'Ei5},.[onl .nQn dang kf thay o6i tan thu I ngay 14 th6ng 08 nim

20iti do S& K6 Hoacn vi DAu Tu thinh pn6 n6 Chi Minh cAp.

Hoat ctong chinh c0a c6ng ty ti: sdn xu6t, cn6. ui6n tuong thuc thuc pham, rugu.ni3' ny9. gidi kh6t;

sin xu6t vqt tigu xty dr.rng (khongE;'*G, .nE Li6n tai trI sd). Xiy dtlng c619. Eliep' din dung' :?y
du,ng, giao th6ng thriy lgi. Mua Oan nOng ian, tt',tt. O!5m, t,1O, bii, nudc g.iii khit' Cho thu€ kho bai'

nhA xudng. Kinh io"nh nna a. rraoT'gioi b"eGfig .an. gan'buOn ph6 tiqu, ph6 tnil kim loqi, phi kim loai;

Kinh doan-h nhi hing (kh6ng hoat dQng taitrU sd)'

Tru s& chinh cga c6ng ty: s6 0g Nam Ky Kh&i NghTa, phuong Nguy6n Th6i Binh, Quin 1, TP' Hd chl

Minh.

cic sr,r, kiQn sau ngay kh6a so rc to6n lqp b5o c5o tii chinh hqp nhSt

Kh6no co su ki€n trqng y6u nao xiy ra sau ngiy khoa s6 re to5n lQp 86o c5o tii chinh hqp nh5t ddi

;;ftil6'i[u .ninr'.1 
-i',."v 

tong uo trcn 86o c6o iai-cninn hqp nh5t.

Hgi cl6ng Quin tr!, Ban T6ng Gi5m d6c vi Ban ki6m so6t trong nim vi diin ngiy lqp b5o c6o niy l1

;01
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Ong Vin Thanh Li6m
Ong Vin Thdo NguY€n
Ong NguySn Ti6n Dung
Ong Dinh Vin Thuin
Ong Ong Pham Tin Lqi
Ong Dinh Quang Hii
Cng Ding Thai

Ban T6ng GiAm d6c

3^g v'ir Thio NguYOn
l'3 \guyEn Manh Hirng
3a v'in Bio Nggc

Ban ki6m so5t

Cng Vin 86 Nam
Ong Nguy6n Vin Hoa
Ba BUi Thi rhai Ha

Chi tich
Ph6 Ch0 tich
Thinh vi€n
Thinh vi€n
Thinh vi0n
Thinh vi6n
Thinh vi6n

Pho t6ng Gi6m d5c
Ph6 t6ng Gi6m d6c
Pho t6ng Gi6m d6c

Tru&ng ban ki6m so6t
Thinh vi6n
Thinh vi6n

Ki6m toSn vi6n

C6ng ty TNHH Dich vu Tu v6n TAi chinh Kc toan vir Ki6m to5n Nam viet (AASCN) da thLrc hien ki6m

toSn-B6o c5o tii chinh hEp nhAt cho COng ty'
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cONG w cO PHAN TAP DoAN Bl,A sAl GoN eixH rAv
SO OA Nam K!' Kh&i Nghia, Quin 1 P HO Cni Minh

BAO CAO CUA HQI goNc QUAN TR! (tiCp theo)

C6ng bt5 tracn nhiQm c0a Hgi diing Quin tr! doi voi b6o c6o Gi chinh hqp nh5t

HQi d6ng Quin tri C6ng ty chlu trdch nhigm vE vi€c l€p 86o c6o tAi ..hill lEPJl.?,-p,lin 
6nh truns th\rc'

nqply tinh hinh hoqt dQng, k€t qui noai dong kinh doanh vA tinh hinh luu chuy6nti6n t€ c0a COng ty

trong.nam. Trong qla tiin-n tap aao cao tai c[inh, HQi ddng Quin tri c6ng ty cam x6t 0a tuan thrj c6c

y6u c3u sau:

, Lqra chgn c6c chlnh s6ch k6 to6n thich hqp vi 6p dung c5c chinh s6ch niy mOt c6ch nhSt qu5n;

. Dua ra c6c d6nh gi6 vi dH dodn hEp ly vi th?n.trqng;

. Lap vi trinh bdry c6c b6o cao tai cninn nqp nhdi irc"n co s& tuan thfr c6c chu5n muc k6 to5n, che

d9 k6 to6n vA c6c quy dinh c6 li6n quan hiQn hinh;
. L6p c6c b6o c6o tai chinh nqp nh5i dua ti€n co sd hoat dOng kinh doanh li€n tuc, tru truong hEp

khbng th6 cho ring C6ng ty sE ti6p tUc hoat dqng kinh doanh.

H0i d6ng euin tr! c6ng ty dim bio ring c6c s6 x6 toan guqc luu gio cl6 phin 6nh tinh hinh tii chinh

hqp nhdi c6a c6ng ty, voi moc d0 trung th\rc, hqp lf tqi o6t irl tnoi6i6m ndo vir ddm bio ring Bao c6o

i;j';i;'nip .nAitr'an'in,i .i. qi,v'oini nien ninn t,ii runa nudc. ?i.g thdi co tracjr nhigm trons viQc

bio dim an toAn tAi sin c[ra Coni ty vA thrrc hiQn cAc bi€n ph6p thich hqp dd ngin chin, ph6t hien

c5c hdnh vi gian l?n vir c6c vi pham kh6c.

Hoi d6ng Quin tri c6ng ty cam x6t rang 86o c6otii chinh hqp nh6t d5 phin 5nh trung thr,rc vi lon lv
tinh hinh tai chinh ffiih'Aa.':, cong t! tai ngay 31_th6ng 12 ndm 2021, k6t qui hoqt dpns kinh doanh

vi tinh hinh luu chuyan tion te cho n-irn tiri chinh r6t truc cirng ngaY: Pfru hqp vdi chuSn muc, che o9

ke toen doanh nghig-p Viet Nam vA tudn thO c6c quy dinh hien hinh co li€n quan'

n tr!

x
L]UEA\

J VAN

i roA
orht

Vin Thanh Li6m
Chi tich Hqi cl6ng Quin tri

Ngiy 20 th5ng 5 nim 2022
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cOttc Ty rltHH Dlctt vU ru v[u rnr cnlrun xE roAru vA xrEu roAru NAM vlEr
NAf YIET AlrxTrlc Altr Accot NT|NG FTNANC|AL CONSULTTNG SERVTCES CO., LTD. (AASCN)

AASCN
56: 8O-ZBCKT/TG

eAo cAo xlErvr roAru DOc lAp

Kinh q&i: Qui c6 d6ng, ngi oong euin tr! vi Ban T6ng Giim diic
G6ng ty C6 phin Tqp d;oin eia Sai Gdn Binh-Tdy

Qhrlng t6i de ki6m to6n b6o c6o tii chinh hEp nh6t kdm theo c0a C6ng ty C6 phAn Tqp doAn Bia Sdi

99jl Filh lav:9"9c lqp ngAy 20t05t2022, ti/ trang o oen trang 33, bao s6, Bing can doi 16 toan nqp
nhit tqi.ngAy 31/1212021, 869 c6o k6t qud hoqt dOng kinh doinh hEp nhat, Bdo c?o tuu chuydn ti6n t€
hEp nhit cho nim tAi chinh f6t tnUc cr)ng ngay vi Bin thuydt minh bbo cao tii chlnh n* ,nat.

HQi dOng Qudl tri COng ty chlu tr5ch nhiem vE viQc lap vg trinh.biy trung thqrc vd hqp ty b6o c6o tdri
chinh hqp nhSt.crla COng ty theo chu5n mqrc k6 to6n,'cne O9 tC to-an doinh nghiQp ViQt Nam vA c6c
qyY 

Enh ph.?p I c6 li6n quan d6n viQc lQp vd trinh biy b6o c6o tii chinh ngp ntiSt ra .ni, tr6ch nhi6m
v6 ki6m so6t nOi p ma, 

f.O.i 
d^dng Quin tri xdc dinh lA cAn thi6t Od Oim bdo cho viqc t6p vd trinh bdy

b5o c6o iii chinh hEp nhSt'rnonf co sai s6t trqng'y6u;il;;'Enl-r-oiJ'i'nliirin] "''

Trich nhi6m c0a Ki6m toin vi6n

Trdch nhirgm c0a ch0ng t6i li dua.ra f ki6n v& bao c6o tii chlnh hqp nhdt dya tr6n k6t qud cria cuQc
kiem toin. chuns toi oI ti6n hdnh m6m toan tn"o .a. .n;er;;; ilffi i;;; n]ct ii;;. c6c chuan muc
nay yeu ciu chung toi tuin th0 chuln mqrc vA cac quy oi.n ra oa"&. rg;t'ft;,d, ,il *E'r,"if'n'i,a
thlrc hiQn cuoc ki6m to6n dd dat duEc str dim oao 

'n6,p 
ili ,A ,ig.lig, uad cao lai t'nirn-nEp ;Bi';;

C6ng ty co cdn sai s6t trong y6u hay khOng.

C6ng viec k6m to6n lao gdm thuc hign c6c th0 tu.c nhim thu thgp -c6c bing ch*ng ki6m to6n vA cdc s6
li€u vi thuy6t minh tr6n b6o c6o tAi chinh hEp nh6t. Cac trr0 tucTi6m to6n dugc lLra chgn dr-ra tr6n x6t
do6n cia ki6m to6n vi€n, bao gom d5nh gia'fui ro c6 sai soi trbng y6, i;;;;;d;.iJ tai chinh hsp nhat
do gian lan hoac nhAm l5n. Khi thqlc hi6n d6nh gid c6c rrli ro naVI 

'rig, 
to6"n vi6n 6, ,;; ;Ji ri,ii r"at

T!10^:i:,9019 tv l]€n quqn tl6n vi$c lap vA trinh bay b6o c6o. tAi chinh rrEp nn6i trung thqrc, hEp ty
nham thi6t kC cdc th0 tuc ki6F todn phir hEp v0i tinh hinh thqrc t6, tuy nhi6n iirong nh6m mqrc dich dua
ra i ki6n vA nigu qud cOa ki6m sodt ngi bq'cia c6ng ty. c6ng uig. li6ril;ffig"bao g6m ddnh si6tinh thich tEp cria c6c chinh s6ch kO to6n dugc ap 

-OuirO vA t'inh hqp ty cga c6c 
":o. 

tini k5 t"e; .:ij;
HQi dong Qu6n tri cOng nhu d6nh gi6 vigc trinh bAy t6ng thB b6o cdo iai cninn hqp nhAt.

Chring t6i tin tuong.ring 9i,. Oing ch0ng ki6m toSn md chring t6i da thu thgp duEc lA diy d0 vdr thich
hop ldm co sd cho f ki6n ki6m to6n ngoqitru c0a ch0ng t6i.

Co s& cta r[ kiiln ki6m to6n nooai trr]

Ndm 2021 do dnh hudng cria dich b€nh Covid-l9 tinh hinh sin xuSt kinh doanh vi bdn hAno c0a C6no
ty TNHH Thuong Mai vA Dich Vu Bia Sii Gdn Binh Tiy (COng ty con'sd hou tooy" v6n o8i, rcioi a.t
hudng l0n n€n COng ty con.chua thqrc hi€n phan O6 ctii plri Oio'Ui ,ao chi pht ran *rii'f]il;ffi;;;
s6 ti6n la 23.450,?11191_u:ng., \:rp.hi nndn intphi nhu msi nim thi tEi nnuan trudc- il6 ;;"do,rs
ty con vA lEi nhu0n k6 todn trudc thu6 hqp nh6t c0a COng ty se giim di mqt khoin tuong &ng.

-

-I

Dia chi DKKD: 29 Hodng Sa, p. Da Kao, QuQn 1, Tp. Hd Chi Minh.

Tel: 028. 3910 4881

4

1-I
ra

I

-

-
l_

I-

f---

rf,

l_

-

.a

t-

t-

-

D

t-

-

I
L'

t_-



vu Trl

m

@rei'

Y ki6n ki6m to6n nooai tru

Theo y fi6n crla ch0ng t6i, ngoqi tru inh hudng cia v3n dA n€u tai muc "Co s& cia f ki6n ki6m to6n
ngoqiirtr", b6o c6o tii chinh hqp nhSt di phdn 6nh trung thttc vA hgp ly, tr€n cdc khia canh trgng y€u

tinh hinh tAi chinh c0a C6ng ty C6 phAn T?p doAn Bia SAi Gon Binh TAy tai ngay 3111212021, c0ng nhu
k6t qu6 hoat dOng kinh doinh vd tinh hinh luu chuy6n ti6n t9 cho nim tAi chinh ket thUc cung ngay,

phU hop vdi chuAn muc k6 todn, cne d0 k6 toAn doanh lghiep Viet Nam vi cdc quy dlnh ph6p If co li€n
quan d6n viec lap vA trinh biy b5o c6o tdri chlnh hqp nh5t.

c TNHH Dlch vr,r Tu v5n Tdri chinh
toin Nam ViQt

Ch0ng nh?n d
TuAn

ang kyi hinh nghd
ki6m to6n s6: 2837-2019-152-1

Thdnh ph6 Hd Chl Minh, ngay 23 thSng 5 nim 2022

Nguy6n Th! Bich NguyQt
Chung nh0n ding kf hinr ^g^e
ki6m to5n s6: 4817-2A19-'52-'

Ki6m to6n vi6n
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cONG TY cO PHAN TAP DoAl"l BIA sAl.GoN BINH

S6 OA ruam Ki Khdi Ng:r,a i-i- ' -= -i Chi Minh
TAY tsAo cAo rAlcHiNH HgP NHAr

Cho nim tiri chinh ket th0c ngity 3111212021

BANG CAtt o6t xE roAru HqP NHAr
Tai ngdY 31 th5ng 12ndm2021

Don vitfnh:VND

0'11011202131t1212021MA
SO minhTAI SAN

8s0.691.114.742

2.s50 .261 .246.387

187.761.994.543
197.761.994.543

38.000.000.000
38.000.000.000

31 1.940.485.866
305.235.193.637

8.320 958 265
1.987 .897 787

(3 603.563 824)

311.376.872.659
3'1 1.376.872 659

1.611.761.674
599 '1 00.174

1 .0'12.661 500

190.440,000

190 440.000

1.926.582.131.313
1 .853.552.038.633
3.919.300.569.303

065.748.530.670)
73.030.092.680
89.074.A87.377

(16.043.994.697)

14.138.532.365
14.138.532.365

480.951.563.968
458.784.713.968

22.166.850.000

128.398.578.741
103.760.403.918

24.638.174.823

1.072.287 .927.367

2.172.962.637.149

375.641.461.210
245.641.461.210
130.000.000.000

28.000.000.000
28.000.000.000

358.834.312.s91
350.443.506.807

10.974.980.247
1.452.454.437

(4.036.628.e00)

307.326.701.046
307.326.701 .046

2.485.452.520
732.208.393

1.753.244.127

9.190.440.000
9.000.000.000

190.440.000

1.670.143.494.308
1.599.242.088.456
3.882.560.81 1 .863

(2.283.318.723.407)
70.901 .405.852
89.074.087.377

(18.172.681.525)

14,449.056.910
14.449.056.910

367.190.034.944
345.023.184.944
22.166.850.000

111.989.610.987
89.264.847.056
22.724.763.931

210
215
216

220
221
222
223
227
228
229

240
242

250
252
253

260
261
263

100

200

110
111
112

120
123

130
131
132
136
137

140
141

150
151
153

v.8
v.15

v.10

v.12

v.2

v.1

v.2

v.9

v.8

v.7

v.11
v.5

v.3
v.4
v.5
v.6

A. TAI SAN NGAN HAN

l. Ti6n vi c6c khoin twong tluong tiEin

r. Ti6n
2. Citckhoin tuong duong ti6n

tl. Diu tu tii chinh ngin hqn
1. DAu tu ndm gi0 d6n ngdY d6o hqn

lll. C6c khoin Phiithu ng6n hqn
1. Phai thu ngtn hAn ctja kh5ch hdng
2. Tri trudc 

-ho nguoi bdn ng5n hqn
3. Phai thu ngin han khdc
4. Dr.r, phdng pnii ttru ngSn han kh6 cldi

lV. Hing tiin kho
1. Hdng t6n kho

V. Tii sin ngin hqn khic
1. Chi phi tri tru0c ngin hAn

3. Thu6 vA c5c khoin kh6c phdi thu Nhd nudc

B. TAr SAN DAI HAN

l. C6c khoin Phii thu ddi hqn
1. Phai thu vB cho vaY diri hqn

2. Phei thu ddi han kh5c

ll. Tiisin cO Ointr
1. TdisAn c6 oinn hou hinh

- Nguy6n gi6
- eia iri hai mdn loy k6

2. Tdi sAn c5 dinh vO hinh
- Nguy6n gi6
- cia irihio mdn lgy k6

lll. Tai sin d& dang diri hqn
1. Chi phl x6y dqrng co bAn d0 dang

lV. Diu tu tiri chinh dii hqn
1. DAu tu vdo c6ng ty li6n k6t, li6n doanh
2. DAu tu g6p v5n vio don vi kh6c

V. Tii sin dii hqn khic
1. Chi phi tri trudc dAi han
3. Thi6t bi, vit tu, phu ttng thay th6 ddi han

3.400.9s2.361.1293.245.250.564.516270ToNG CQNG TAI SAN

iAI
vA

V/
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cONc rY co PnAN TAP DoA
SO OA Nam K!'Kho'i Ngnia l-i

N BiA SAt GoN elNn rAy BAO cAo TAI cHiNH HgP NHAT
-= -: 3ri lv4inh cho n5m tii chinh ret tnuc ngay 3111212021

BANG CAN DOI KE TOAN HqP NHAT (tiCp theo)
Tai ngiy 31 th6ng 12 nim 2021

1,257.292.011.775 1.289.370.577 .021

1.138.456.063.567
64.909.656.532
16.356.376.633

453.767.535.035
10.263.775.542
13.702.120.867
77.500.980.086

478.193.926.651
23.761.692.221

118.835.948,208
107.784.500.846

1 1.051.447 .342

1,987.958 ,552.741

1.987.958 .552.741
87 5.245.360.00 c

87 5,245.360.0c0

436.708.750.464
(51 .168 81 0 051)

498.645.305.720
228.527.946.608
308.388.909.975

Don vi tinh: VND

997.786.076.175
125.407 .071.986

8.265.01 1.866
297.418.217.916

15.324.195.782
10.003.034.286
40.285.907.661

472.279.381.405
28.8C3 .255 272 

|

291,584,500.845
z?'. ai! a-: :r:

2,111,581 784 'C3

2.111.581.781.'C E

436.708,75A La1

(51.168.810 05i I

498.645.305.720
352.151 .177 ,97 5

458.884.720.944
r'r iil

(79.860.e63.367) (1 06.733.542.969)

/
Quin tfr

Vin Thanh Li6m

.EY T

tY \E
2',

,^ofu xii to5n tru&ng

(?
Hoing Lan Huong

Ngdy 20 th6ng 5 nim 2022

Nguy6n Th! Hi6u

-
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01101120213111212021T
minh

MA

sONGUON V6N

310
311

312
313
314
315
319
320
322

410
411

411a
411b
412
414

418
421

421a

421b

400

300

330
338
342

v.20

v.19
v.18

v.13
v.14
v.15

v.16
v.17
v.19

c. N9 PHAI TRA

l. Nq ngin hqn
t. Phiilri nguoi b6n ngin hqn.

2. Nquoi mua tri ti6n tru6c ngin hgn

3. T[u6 vi c6c khoin phii nqp Nhi nu0c
4. Phai tri ngudi lao dQng

5. Chi phi ph?i tri ngin hqn
6. Phai tri ngin han kh6c
7.Yay va ndtnue iai cninn ngSn h4n

8. Qu! khen thudng, Ph0c lqi

ll. Nq dii hqn
1. Vay vi nq thu0 tii chinh dii han

2. Thu6 thu nhqp ho6n lai Phii tri

D. vON cHU sd x0u

I. V6n cht s& htru
1. V6n q6o cia chrl sd h0u
- C6 pnl6u pn6 tnong c6 quy6n bi6u quy6t
- C6 phiSu uu d6i
2. Th{ng du v6n c6 Phan
3. V5n kh6c c0a chi sd h0u (Phu trOi

hqp nhAQ
a. au} dAu tu Ph6t tri6n
5. LqinhuQn sau thu6 chua Phin Ph6i
- Lqi nhu$n sau thu5 chua phAn pndi Uy
re o6n cu6i nam trudc
- LEi nhu?n sau thu6 chua PhAn Ph6i
nim nay

3.400.952.361.1293.245.250.564.s16440TONG cQNG NGUON vON
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cONG Ty cO pHAN TAP DoAl',1 BIA sAl GoN aiNH rAY
S6 OA Nam K!, Khci 

";--: 
:-:- ' :r HO Chi Minh

BAo cAo rAl cHINH HgP NHAr
Cho nim tii chfnh fet tnUc ngay 3111212021

BAo cAo Ktrr QUA HoAT DONG KINH DoANH HqP NHAT
Ndm 2021

Don vi tinh: VND

fl, Quin tri

N
x
I'A.\

m[il
riN ,,

w

r?p u Kii toan tru&ng

Hoing Lan Huong

Ngiy 20 th6ng 5 nim 2022

Nguy6n Th! Hi6u Vin Thanh Li6m

I

t-

Nim tru6cThuy6t
minh

Nim nayMA

soChi ti6u

2.023.680 .460.977

15.474.033.920
2.008.206 .427 .057

1.876.930 .271.4',11
131.276.155.646

8.485.424.732
67.185.402.210
66.688.310.783

(38.840.700.369)

,t \t

(9I,6I2,9IL179,

318.854.167
2.246.472.2ffi

(1.s27.618.113)
(101.620.605.292)

5.}il.248.282

58.6 88.395

(106.733.542.96s)

(106.733.542 969)

(1.21s)

vl.9
vt.10

vl.1 1

vl.11

v|.12

vt.1

2
3

vl.4

5
o

VI
VI

VI
VI

vt.7
vt.8

1.957.571.'.152.384

72.775.980
1.957.498 .376.404

1.811.062.736.814
146.435.639.590

11.732.900,931
51.469.438,204
51 .132.819.57 4

(84.201 52e 024)

36.479.834 933
45.453.468.26C

(59.435.729.900)

2.135.238.A17
1.052.473.244
1.082.764.773

(58.352.96s.127)
10.456.550.878

1 1 .051.447 .362

(7s.860.963.367)

(7e.860.e63.367)

(s12)

52

60

61

62

71

25
26
30

01

31

02
10

,,11

20

21
22
23
24

32
40
50
51

1. Doanh thu b6n hing vi cung c5p dlch
vu

2. C6c khoin gidm tru doanh thu
3. Doanh thu ttruAn bin hirng vi cung

c6p dich vU
4. Gi5 v5n hing b6n
5. Lgi nhu4n gQP v6 b5n hing vi cung

cip dlch vg
6. Doanh thu ho?t dQng tAi chlnh
7. Chi phitdi chinh

Trong d6: Chi Phi lii vaY

8. PhAn 15i hoic 16 trong c6ng ty li6n
doanh, liOn k6t

9. Chi phf b6n hAng
10. Chi phl qudn lf doanh nghigP
11. Lgi nhufn thuAn tir hoqt dQng kinh

doanh
12. Thu nhQp kh6c
13. Chi phi kh6c
14. Loi nhudn kh6c
15. TSng lginhuqn 16 to5n tru0c thu6
16. Chi phithu6 thu nhQp doanh nghiep hiQn

hinh
17. Chi phithu6 thu nhQp doanh nghiQp ho6n

lai
18. Lqi nhufn sau thu6 thu nhfp doanh

nghiQp
19. t-qi nhuan sau thu6 c0a c6 d6ng c0a

c6ng ty me
20. t-Ei nnlan sau thu6 cia c6 d6ng kh6ng

ki6m so6t
21. LeilLO1 co bin tr6n c6 Phiiiu

PH Aco
rAp

BIA SAI
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c6ttc rv cO pnAru TAP DcAN
S6 OA Nam K!, Kh&'i Ng^-2 :-a-

3 r SAt GoN ajNH rAy eAo cAo ret cniruH HqP runAr
' -= -: :-i lvirnh cho nim tii chinh xet tnuc ngdy 3111212021

t-

BAO CAO LUU CHUYEN Tleru rE HqP NHAr
Ndm 2021

xi5 to6n truong

Don vi tinh: VND

g Quin

p

-

- uoi lqp u

Hoing Lan Huong

Ngdy 20 thing 5 nin 2:22

Nguy6n Th! Hi6u

v
o

Nim trudcMA

SO
Nim nayChi ti6u

(101 .620.606.292)

252.355.762.587
1.247.824.120

(11,672.806)

31.033.703.477
66.688,310.783

249.693.321.869

50,615 868 781

(17 233 029 '.,L?',
/ A-a . . 'tlv ) \lx/a /)lJ!,-9r.vre-

EO O7a Z?. 1 :',?
9!,!l

,'Al aii r^' Fa L'^'
lLv r,v

r F v. r1/-

^ -).'< e^/ x.'. rb

220.gA2,662,167

(11.120.444.57e)
862.363.637

(10.000.000.000)

7.991.038.321
(12.267 .042.6211

850.719.823.457
(976.766.747 .746)

(2.760.000.000)
(128.806.924.2891

79.268.695.257
108.481.626.480

11.672.806

187.761.994.543

05
06
08

33
34
36
40

01

7A

09
10
11

12
14

15
17
20

21

22
23
24
26
27
30

02
03
04

50
60
61

(58.352.96s.1271

257 .421.544.738
433.065.076

8.634.717

71.924.665.989
51.132.819.574

322.567.764.967

(43 60e.317 360)
5,963.582.505

102.376.503.828
14.362.448,643

(51.003 578 99e)
(6 051451.779)
(5.041 s63 051 )

339.564.388.754

(16.727 .960.179)
6.096.363 636

(e.0oo.0oo ooo)
10.000.000.000
29.560.000.000
1 0.550.1 93.928
30.478.597.385

703.093.651.723
(880.e7e.106.478)

(4.269.430.000)
(182.1s4.884.75s)

187.888.101.384
187.761.994.543

(8.634.717)

L 1I 6o J
375.641

l. Luu chuy6n tiGin tu hogt dqng kinh doanh
1. Lqi nhuqn truoc thu6
2. Diiiu chinh cho c5c khoin
- KhSu hao tii sin c6 dinh vi u6t oqng sin dAu tu
- C6c khoin dr.r ph6ng
- Lei, 16 ch6nh lgch ti gi6 h6i do6i do il6nh gi6 lai

c6c khodn muc tiBn tB c6 g6c ngoai t€
- Lai, 16 tir hoat dQng dAu tu
- Chi phi l6i vay
3. Lgi nhuln tU hoqt dqng kinh doanh truoc

thay dOi v5n luu dgng
- Ting, giim c6c khoin Phii thu
- Ting, giam hing tdn kho
- Ting, gi6m c6c khoin phii tri
- Ilngr_giim chiphi trd tru6c
- lren lal vay oa lra
- Thu6 thu nh?p doanh nghiQP di ngP

- Ti€n chi kh6c cho hoqt dQng kinh doanh
Luu chuy6n tiiin thuin tir hoqt dQng kinh doanh

ll. Luu chuy6n tiBn tu hoqt dQng dAu tu
1. Ti6n chi mua, xiy dqrng tdri sAn c6 dinh
2. Ti€n thu tir thanh lf, nhuEng bdn TSCD
3. Ti€n chi cho vay
4. Ti6n thu h6i cho vay
5. Ti6n thu h6i dlu tu g6p v6n vio don vi kh6c
6. Ti6n thu lEi cho vay, c6 t0c duqc chia
Luu chuy6n ti6n thJin tU hoqt dgng dAu tu

lll. Luu chuy6n ti6in tu hoqt dqng tii chinh
1. Ti€n thu tu di vay
2. Ti6n tri nq g5c vay
3. c6 toc, lEi nhu?n dE tri cho chrl s0 hou
Luu chuy6n tiirn thuAn tr) hogt dQng tii chinh

Luu chuy6n tiin thuAn tronq nim
Ti6n vi tuong duong-ti6n dtu-nim
Anh hu&ng c0a thay 66i ty gia h6i doei quy d6i
ngoai te
Ti6n vi tuong duong ti6n cu6i nirn
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c6ruc rv cO pnAu rAp soeN Bn sAl GoN eiNH rAY
S6 Oe Nam K!' Khdi NghTa, Quin 1^ TP. HO Chi Minh

eAo cAo rAl cHiNH HqP ruHAr

Cho nim tii chinh fet tnUc ngay 3111212021

BAN THUYET MINH BAO cAo TAI cHlr.rn HgP NHAT
Nim 2021

DAc stEru HoAT DQNG cuA DoANH NGHIEP

Hinh thtlc s& htru v6n

C6ng ty C6 phan TQp dodrn Bla Sdi Gon - Binh Tdy d,rg9 t!.lh j-aP t,":.Oi5y chung nh?n ding

kf kinh doanh .o ol-o+iroszg ngay25 thang 11lar 2005 do sd K€ Hoach vi D6u Tu thinh

pn6 nO Chi Minh cip (truoc diy ra 

"O 

+r Offiglut. OiaV ch*ng tlhal ding ky thqv o6i tan tho I
ngay 14 thang 08 nam'2018 do-s5 xc Hor.n viDSu Tuinanh [n6 n6 chi Minh c5p.

TrU s6, chinh c0a COng ty tai 08 Nam Ki'Kh&i NghTa, Phuong Nguy6n Thai Blnh, QuOn 1' TP' HO

Ch( Minh.

LTnh vr,rc kinh doanh

LTnh vqrc kinh doanh cia COng ty li sdn xuat c6ng nghi€p, thucrng mai, dlch vU'

Nginh ngh6 kinh doanh

Hoat dOng chinh cria C6ng ty li: Sin xu5t, cne Oi6n.luong thuc thtrc phim. ruo- c'3 ^-':: ; i
;fiil ;;'rrai rat tieu xayiqrng lkhong sin xuAt, che bi6n tai tru sd). Xiy du-ng :o"9 ^3^ ?: :i-
;;;;,;;';;;;;, di;ifi6.s titv rqi.-uua b6n notg.?l tly.-3nirn' rLlou bia r;33 I ) ''='
cho thu€ kho ba], ina xuan6. xinn doanh nhi d. hltoi gioi u6t oEng sin. Bir E-:- :-i '- 

:-i
thii kim loqi, phi kim loai. Kin-h doanh nhi hing (khOng hoat d0ng tqi tru soi

Chu k!'sAn xuSt kinh doanh thong thucrng

Chu k!' sin xu|t kinh doanh th6ng thuong c0a C6ng ty li trong vong 12 thing

Dgc di6m hoqt dgng c0a doanh nghigP

Trong nim, C6ng ty kh6ng c6 thay O6i O5t thuong gi vO dac di6m hoat dqng kinh doanh

Cdu tr0c doanh nghigP

C6c cOng ty con vi c6ng ty li6n t<6t OuEc hqp nh5t sau:

G6nq tv con

TEn c6ng ty Nginh hoqt dgng

2.

3

4

5.

6

j

V6n di6u 19

(vND)
ry lc
bi6u

quytrn TY le
quyet s& hiru

-

-

COng ty TNHH Thuong mAi vi
Dich vU Bia Siri Gon - Binh
Toy

COng ty TNHH Bia Sii Gdn -
Ninh Thu?n

COng ty TNHH MTV Bia Sii
Gon - Phi Lli

B6n bu6n d6 u5ng
(rugu, bia, nudc giii
khe0 vi Dich vu nhi
hing; ...
Sin xu6t cAc lo?i bia

Sin xu5t c6c loai bia

200.000.000.000 100o/o 100%

193.000.000.000

164.383.000.000

100o/o 100o/o

100o/o 100%a

t C6nq ty li6n k6t

TOn c6ng ty Nginh hoqt dQng
VOn eii6u t9

(vND)
Ty 19 quydn TY lC

bi6u quy6t sd h(i,u

- COng Ty C6 Phin TAP

Doin Bao Bi Sii Gcn

C6ng ty CP B;a Si G:^ -

Long Kh6nh

Sin xuAt binh, ca
;;. i;;uil ti;
lcai ln bao bi ; ...
Sin xu6t c6c loai bia

560.892.510.000 38,96% 38,96%

-

-

10

198.0OO.OOO.OOO 20,20o/o 20,20%
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cOnc rv c6 pnAru TAp DoA\ 3iA sAl GoN aif,ln rAv
S6 Og Nam Ky Kh&i Ngi-a :-:- ' -= -a l^ii','l,nh

BAo cao rAl cHiNH HgP NHAr
Cho nim tii chinh fet tnUc ngay 3111212021

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CX1Nn HqP NHAT (ti6p theo)

C6ng ty co c6c chi nh6nh sau:

T6n chi nh6nh Dia chi

Nhi M6y Bia Sdi Gon - Binh
Duong
Nhdr M6y Bia Siti Gon - Hoing
Qu!'nh
Nhir M6y Bia Sdi Gon - D6ng Thftp

Khu CN Tin DOng HiQp B, x6 TAn D6ng Hiep, huyQn DT

An, tinh Binh Duong
Khu CN Wnh LQc, huyQn Binh Ch6nh, TP. HO Chl Minh

Khu CN Trin Qu6c Toin, Phuong 11, TP Cao LEnh, tinh

DOng Th6p

-

n. xY xE roAN, DoN v! TEN TE sl./ DUNG TRoNG xE roAru

1. Ky ke toSn

Ky k6 to6n ndm c0a C6ng ty bit dAu tu ngay O1/01 vd k€t th0c vdo ngay 31112 hing nim

2. Don v! ti6n tQ sr? dung trong X6 to6n

Don vi ti6n te sir dqng trong ghi chep ke to6n lir d6ng Viet Nam (VND)

ilt. CHUAN Mr/C VA GHE DQ KE TOAN Ae OUUC

1. ChO dg fii toin 5p dr,rng

C6ng ty 5p dUng Ch6 d9 Xe to6n doanh nghiQp ban hanh theo Thong tu s5 2:.2:'!---=-:
ngat 22112t201i cia 89 Tai Chlnh hucrng dEn ch6_dO kO toan doanh nghi€p \/et f'e* ..:-:--:
tu sO 20212014/TT-BTC ngay 22t12t2014 Huong d5n phuong phdp lip vi trlnh cav 3a: :a::=
chlnh hqp nhdt.

2. Tuy6n bO ve viQc tu6n thrl ChuAn mpc ki5 to6n vi ChE dQ kC toin

COng ty d5 6p dgng c6c Chu5n muc k6 to5n Viet Nam vi c6c vin bin huong d5n Chuin mu-c c3

NhA nudc di ban nann. C6c b6o c6o tii chinh hqp nh6t duqc lQp vir trinh bAy theo dung r-noi quy

dinh crla tung chuAn myc, th6ng tu huong d5n thUc hiQn chuAn mLPc vdr Che d0 ke toin hign

hinh dang 6p dUng.

rv. cAc cHINH sAcH xE roAn AP ouruc

1. Cos& hqp nhSt

COng ty con

COng ty con li don vi do CQng ty me ki6m so6t. SU ki6m so5t tdn tai khi c6ng ty me co quyOn chi

pn6i-cac chinh s6ch tdi chinh-va'noat dQng cfra mOt don vi-d6 thu duqc lqi ich kinh t6 tu c5c hoAt

dOng niy..B5o c6o tdi chinhcrja c6ng jy con duEc hqp nh6t trong c6c b6o c6o tdi chinh hEp nhit
tu ngdy Oit Oau ki6m so5t d6n ngdry fet tnric ki6m so6t.

C6ng ty li6n k6t

Cgng ty lien tet ta dcrn vi mi COng ty co inh huo_ng d5ng k6, nhung khOng co quy6n ki6m so5t,

d$i tdi cic chinh s6ch tdi chinh va hoat dQng. COng ty li6n ket dugc hach to6n theo phuong
ph5p v6n chO sd h0u.

86o c5o tdi chlnh hqp nhat bao g6m phin chi phi vi thu nhQp cria COng ty trong don vi nh?n d6u

tu hach to6n theo phuong phdp v6n chrl s& h0u, sau khi don vi nAy dE JhUc hi€n nh0ng dieu

chinh c6c chinh s6ch ke to6n cia minh cho phir hgp voi c6c chinh s6ch k6 to6n crja Cdng ty, kO

tu ngiy Oit Oau co inh hudng dang k6 noac CI6ng ki6m so6t d6n ngiry fet tnuc inh hudng d6ng

f6 noa-c d6ng ki6m so6t N€u-onan-16 cira cOng ty vuEt qu6 khoin dAu tu c0a C6ng ty trong don

vi nhQn d6u [u hacr toir thec o'ruong ph6p vtn ch0 sd h0u, gi6 tri ghi s6 cia khoin diu tu do

(bao g6m todn bc cio xhoar o'5u tu dai han) duqc ghi giim xu6ng bing kh6ng vi dung viQc gfri

nh?ntac Xnoa:r l5 tr.r ri Ocrg:y co mQt nghTa vu phii thUc hiQn hay di thuc hiOn c6c khodn

thanh todn thay' cho d:^ i i ^'an diu tu,

t-

\

-

-

ZI

-

t

11

L

e

-

L_r

L:

t_

t_:

-

iI

-

-

-

-



cOrqc rY co PHAN T

S6 Oa Nam K!, Kh6'i Ng
Ap BcAr, 

= 
A SAt GoN aixn rAy eAo cAo ral cniruH HqPnltrr

.:= l-:- ' -= -: :-'t,tinh Cho nim tii chinh fettnric ngay 3111212021

2.

BAN THUyET fUINH BAO CAO rAl CHiNH HO, P NHAT (ti6p theo)

C6c giao dich bi loEi tru' kr, r,cp rhAt

C5c s6 du nOi bQ vi toin bO thu nhip vi chi phi chua thr.rc hien ph6t sinh tu c6c giao dich nQi b0

dugc loai ra khi iap b6o c6o tai chinh hqp nh5t. LEi chua thuc hiOn phat sinh tu c6c giao dich vdi

don vi nhin dau tu hach to6n theo pnuong phap v6n chri s& hou'duEc tru kh6i khoin dlu tu li6n

;;;r"oerlri-'"n c,la C0ng ty trong oo,n vintr?n.dAu tu..L6.c,!ua thuc hien ph6t sinh tu c6c giao

Oictr nqi b9 dugc loAi ra tru' khi gi6 v6n kh6ng thC duqc thu h6i.

Cic loai t!'gi6 ntii Ooai 6p dr;ng trong kti to6n

Cdc nghiQp vqr kinh t6 ph6t sinh bing ngoqi te duqc quy d6i ra d6ng ViOt Nam theo ty gi6 giao

dich thuc t6 tai thoi di6m ph6t sinh nghiQp vu'

T! gi6 giao Oicn thr.rc t6 khi d6nh gi6 lai c6c khodn mgc ti6n te co g6c ngoEi te lai thcri diem lAp

aao cao tdi chinh: la ty gi6 cOng d6 .fra ngan hang thuong mqi ncri doanh nghiOp thuong xuyon

co giao dich theo nguY6n tic:
- T[ gia giao dich d6 te t<ni d6nh gi6 l4i c5c khodn muc ti6n t€ co g6c ngoai t€ dugc phin loai la

tai s[n: ta ty gi6 mua ngoai tg cni ngan hing.thucrng mqi noi doanh nghiQp thuong xuyel c9

giao dlch taiinbiaiarn rap aro-c6o tai-cninn. oli voi c5c khodn ngoqi t6 gui ng?n hing thi ty gla

ih;; ttkh' dJnn gii rai ii ty gi6 mua crla chinh ngin hang ncvi doanh nghiEp md' tai khoin n,o:ai

te.
- T! gia giao dlch thyc t€ khi dSnh gi6 lai c6c khoin mUc ti6n t€ co g6c ngoqi te_dugc or'5: r.2\ t=

no'rfiI [a: r-a t! gi6 b6n ngoai te c-ia ngAn hing thuong mai tai thoi di€m l3p B-c cac ta, :- ^-

Ch6nh lech ti gi6 thUc tO ph6t sinh trong nim vd ch€nh lech ti gi5 do d6ri 3 a a' sj : : :z:
khoin mucti6rit6 tai thoi di6m cu6i nem-duqc xet cnuyBn vio doanh thu hcic .:'=^ :z :- --
trong nim.

Nguy6n tic ghi nhf n c6c khoin ti6n vi c6c khoin tuong duong tiBn

C5c khoAn ti6n bao gdm ti6n mit, ti6n giri ngAn hdng, ti6n dang chuy6n.

C6c khoAn tucynq duonq tidn ld cdc khoin dAu tu ngin han kh6n-g qu-a 3 th6ng. co khi nirQ

;hit; d6; ;t;;d tna,in-ian ua [nons i6 nnieu rti io trons chuyen o6l tnann tien re tu nsii'
mua khoin dAu tu d6 tai thdi di6m b6o c6o.

Nguy6n tic kO toin c6c khoin dAu tu tdi chinh

DAu tu vio cOng cu v6n cOa don vi kh5c

Diu tu vio c6ng cu v6n c0a dcyn vi kh6c phdn 6nh c6c khoin dAu tu q6!9. .!.YOl nhung 
9,on.9 

tV

rnong .o quy6,ixi6m so6t, d6ng ki6m so61 hoic c6 inh hudng d6ng ke d6i voi b6n duqc d3u tu.

Khoin diu tu vio c6ng cu v6n cdc don vi kh6c dugc phdn Anh theo nguy6n gi6 tru c6c khoin du

phdng giim gi6 ddu tu.

C5c khodn d6u tu ch0ng khodn tai thoi di6m b5o c6o' n6u:

- C6 thoi h?n thu nOi noac d6o han khOng qu5 3 th6ng X6 tu ngay mua khoin diu tu d6 duqc coi

li " tuong duong tidn";
- C6 thdihan th"u nOi vOn duoi 1 nim hoic 1 chu k!, kinh doanh duEc phAn loai ld tii sdn ngin

han;
- C6 thoi han thu h6i v6n tr€n 1 n6m hoic 1 chu k!'kinh doanh duqc phin loai lir tdi sin ddi han;

Du phong giim gi6 dAu tu ti s6 ch€nh tQch gi0a gi6 g6c crla c5c khoin dAu tu duqc hach to6n

tr6n's6 X6 toan lon hon gi6 tri thi truong cria ch0ng tai thcvi di6m'l?p dtt phong.

Nguy6n tic k0 to6n nq Phii thu

C6c khoin phii thu th6 hi€n gi6 tri ghi s6 c0a cAc khoin phii thu kh6ch hirng g6m cAc khoin phii

thu mang tinh chit thuo,ng irai pnlat .sinh tu giao dich ban nang h6a,. cung c6p dich vu vi c6c

inoan piai tn, kh6c kh6n{c6 tlnh ch5t thuong m4i, khong li6n quan d6n giao dich b6n hang h6a

,J.rnii c5p dich vu Dq pnong c6c.khoin pniithu kh6 doi duEc lfp chotungkhoin phii thu cin
cO vadtnoi gian qui han ::i io- -g6c theo'cam k6t ng ban cIAu (kh6ngtinh {6n gilhqn ng gi0a

c6c b€n), hoEc c6n c; vic r*c t6n tn5t du ki6n co th6 xiy ra. C6c khodn phii thu iluqc x5c dinh

la kh6ng th6 trru no; sE i-'a3 xoa s6.
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cOr'rc ry cO pHAr rAp goe\ BIA sAl coN aiHH rAv
S6 OA Nam K!' KhOi NghTa. Quin 1" TP. H6 Chi Minh i

eAo cAo rAl cHiNH HgP HnAr
Cho nim tii chinh fet tn0c ngiy 3111212021

o

BAN THUyET MINH BAO cAC TAI CniNn HgP runAr (ti6p theo)

Cdc khoin phdi thu duoc ph3n ioai ngin han vd ddi hqn tr€n bdng cAn d6i Xe toen cin cr-? theo k!'

hEn con lai cria c6c khoin phii thu taingay cia bing cin d6i keto6n.

Nguy6n tic ghi nh6n hing tdn kho

Hing t6n kho duqc tinh theo gi6 g6c. Truolg hEp gi6 tri thuan.96 tn6 thuc hien duEc th5p hon

gil;O;ini'pnailinn.theo si6 tri th;;; co tr6inqrt'nien ousc. Gi6 s6c hans t6n kho bao.s6mctri

[ni i.rrr, chi phi .n6 Oe. ,a .i. chi phi li6n quan trtrc ti6p khic pnat sinn d6 co duEc hing t6n

kho 6'dla di6m vi trqng th6i hi€n tai.

'- i--
Gi5 tri hdng t6n kho duqc x5c dinh theo phuong ph6p binh qu6n gia quyen.

Hdng t6n kho duqc hach to6n theo phuong ph6p kO khai thuong xuy6n.

Dqr phong giim gi6 hang t6n kho tA s6 ch€nh lQch gioa gi6 g6c c0a hdng t6n kho lon hon gi6 tri

thu3rn co th6 thUc hien duEc c0a chrjng.

Nguy6n t5c ghi nhf n vi khSu hao tii sin ct5 dlnh

Tdi sin c6 Oinn hou hinh, v6 hinh duqc ghi nhfln theo gi6 goc. Trong qua trinh su dung, lii sdn

c6 Oinn hpu hinh, v6 hinh duqc ghi nhQn theo nguy€n gi6, hao mon luy k0 vi gi6 tri ccl ai

Kh5u hao dugc trich theo phuong phap duong thing. Thoi gian kh6u hac ducc utrc iii' :r--

sau:

- Nha cfra v?t ki6n tr0c
- M5y moc thi6t oi
- Phuong tiQn vqn tii
- DUng cu quin lf
- TAi sin kh6c
- PhAn mdm m6y tinh
- QuyBn srl dung clSt

Nguy6n fic ghi nhfn vi phin b6 chi phi tri tru0c

c6c chi phl tri trudc chi li6n. quan d6n chi phl sin xuSt kinh doanh 4i re to6n hi6n tai dugc ghi

nhgn lA chi phi tri tru6c ngSn han vi duEc tinh vio chi phi sin xuSt kinh doanh trong nim tii
chlnh.

Vi€ctinh vi ph6n b6 chi phi tri truoc dAi han vio chi phi sin xuSt finh doanh tung ki'hach-to6n

dugc c6n cO vdo tinh ch5t, moc d0 tung loqi chi phi dB chqn ph.uong phap va ti6u thuc ph6n bO

hEp ty. Chi phi tri tru6c duqc ph3n b6tAn vio chi phi sin xuat kinh doanh theo phuong ph6p

duong thang.

Nguy6n tic kO to5n ng Phii tri
C6c khoin phii tri nguoi bdn, phii trd kh6c tai thoi CIi6m b6o c5o, n6u:

- C6 thdi han thanh to6n duoi 1 nim holc trong mot chu k! sin xu6t kinh doanh duEc phAn loqi

li ng ngin hqn.
- C6 thdi han thanh to6n tr6n 1 nam hoic tr6n mgt chu k!, sin xu6t kinh doanh duqc phin loai ld

nq dii han.

Nguy6n fic ghi nhfn vi v5n hoi c5c khoin chi phi di vay

Chi phi di vay duEc ghi nhQn vdo chi phi sin xu5t, kinh doanh trong nim khi phdt sinh, tru chi phi

di vay li€n quan tiuc-ti6p d6n vigc diu tu x6y d\rng hoic sin xuSt tii sdn d& dang 6ugc tlnh vio

Iiatri ;,f;ta' ran Lo iJ,rrcrOn-noa) khi c6'o,i tai diAu kien quy dlnh trong Chu5n muc K6 to6n

Vi€t Nam s6 t6 "Chi phi di vay'.

Chi phl di vay li€n quan trr;c ti6p d6n.viec 6iu tu xiy dr,rng hoic sin xu3t tii sin d&-dang duqc

tinn ,jo gH tii c6a tii sin do (dugc v6n ho5), bao gom c61khod1 l5i ti6n vay, phin b6 c6c khoin

chi6t khS]r hoic phu tr6i khi ph6t hinh trii phiOu, t6c khodn chi phi phu ph6t sinh li6n quan tdi
quA trinh ldrm thrl tuc Ey.

7

08 - 40 nim
05-12nim
07 - 10 nim
05 - 07 nEm
05 - 10 nim

07 nim
41 -49 n5m
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11. Nguy6n t5c ghi nhf n chi phi phii tri

Cdc khoin chi phi thqrc t6 chua phdt sinh nhung 6u99 trich truoc vdo chi phf sin xu6t, kinh

doanh trong .irl Ja'05, 
-oao 

khi chi phi phat sinn ihuc i6 r,ong giy d.Ot p16n 9no chi phi sdn 
1u,51

kinh doanh tr€n co s0 dim bdo nguyen t5c phu hEp giira doanh thu vi chi phi. Khi c6c chi phi do

ph6t sinh, n6u co ch6nh l€ch voi i6'oa trlch, k6 toanlien hinh ghi b6 sung hoic ghi gidm chi phi

tucrng ung v6i phin ch6nh l6ch.

12. Nguy6n tic ghi nhf n v5n ch0 s& hiru

V6n dAu tu cia chi sd h0u duEc ghi nhQn theo s6 v6n thyc g6p c0a chO s& h0u'

13. Nguy6n tic vi phuong phip ghi nhfn doanh thu

Doanh thu ban hang

Doanh thu birn hdng duqc ghi nhQn khi d6ng thcvi th6a m6n c5c di6u kiOn sau:

- Phin lcyn rtji ro vi lqi ich gin li6n vcri quy6n s& h0u sin phAm hoic hing hoa di duqc chuy6n

giao cho ng.u-oi 
'Y'' r .- ;. \ , . -,- . --...:.: -r. L.-..,. L:-

-- COng ty [nOng con nim giu quyen quan ry hing hoa nhu nguoi s& h0u hing hoa hoic qui'€n

ki6m soSt hdng hoa;
- Doanh thu duEc x6c dinh tuong d6i chic chEn;
- COng ty da thu duqc hoic sE thu {uqc lgi ich kinh te tu giao dtch b6n h-ng
- Xdc-Oinn Ouqc chi phi li6n quan d6n giao dlch bfrn hdng,

Doanh thu cung cdp dlch vu

Doanh thu cung c{p dich vq dugc ghi nhQn khi ket qui cia giao dlch do dugc xic i " -:: :e:-
d6ng tin ciy. Tiuong hqp vigccqng cdp dich vU li6n quan d6n nhi€u nem thl dcai'l-- j-'i': g-

nhan trong na, tne5 X6i qui phAn c6ng viQc di hoin thdnh vio ngiy lip Bing Ci: i; r 3 r33-

cfia nim OO. X6t qui cfia giao dich cung c5p dlch vU dugc x6c dinh khi th6a m3n cic iia- {a-
sau:

- Doanh thu duqc x6c dinh tuong O6i cnic chin;
- c6 kha ning thu duEc lqi lch kinh t6 tu giao dich cung c5p dich vu do;

- X6c dinh duEc phin c6ng vigc di hoin thinh vdo ngdy lQp Bing cin d6i Xe toan;

- X6c dinh duqc chi phi phdrt sinh cho giao dich vir chi phi O6 noin thdnh giao dich cung cAp dich

vq do.

Doanh thu hoAt dQng titi chinh

Doanh thu phSt sinh t1;r ti€n 15i, ti€n bin quy6n, c6 t0c, lqi nhuQn duqc chia.vd c6c khoin doanh

thu hoat OOhg tdi chinh kh6c duEc ghi nhqn'khi th6a mdn d6ng thoi hai (2) di6u kiQn sau:

- C6 kha ning thu dugc lqi lch kinh t6 tu giao dich do;

- Doanh thu duqc x6c dinh tuong O6i cnSc chin.

C6 tpc, tEi nhu?n duqc chia duqc. ghi nh?n khi C6ng ty duEc quy6n nh?n c6 t0c hoic dugc
quy6n nh?n lgi nhu?n tu viec goP v6n.

14. Nguy6n tic ke to6n c6c khoin giAm trir doanh thu

Tii khodn ndy dung d6 phdn 6nh c6c khoin duEc di6u chinh gidm tru vao doanh thu bdn hAng,

cung c6p dich vV pnat sinh trong nim, g6m: Chi6t khSu thuong mgi, giim gi6 hing b6n vA hang

Uan-Ui tii tai. tai khoin ndy khOng phin 6nh c6c khoin thu6 duqc giim tru vio doanh thu nhu

thu6 GTGT dAu ra phdi nOp tinh tneo pnuong ph6p trqrc ti6p. Viec di6u chinh giim doanh thu

dugc thLrc hien nhu sau:

- Khoin chi6t kh6u thuong rnai gidm gi6 hing b5n, hing bdn bi tri lai ph6t sinh cirng k!'ti6u thU

sin phAm, hing hoa dich v? due^c di6u chinh gidm doanh thu c0a k!'ph5t sinh;

- Truong hgp. sin phir: iang rc6 dich vU di ti6u thU tu c6c nim trudc, d6n nim sau moi ph6t

sinh chi6t khSu thu:rg -a -cri'n. gld hirng b5n hoic hing bdn bi tri l4i thl doanh nghiQp duEc
ghi giim doani':--:13: ';-'i^ tic:
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15.

16.

17.

18.

19.

+ N6u sdn phim, hing hoe, dlch W dE ti6u thU tu c5c nim trudc, d6n n5m sau phii giim 9i5,
phii chi6t [n5u thuorig ,ai, u! ri hi nhung phdt sinh trudc thoi di6m phet h1n-h B5o c6o tii
!nrnl r5i"a. pr.,ai coi-ctay'la mOt ru Ne. cii bi6u chinh ph6t sinh sau ngAy l?p Bing can O6i 16

to6n vd ghi giim doanh thu, t6n 86o c5o tii chinh c0a k!'l?p bdo c6o (k!'trudc).

+ Trudng hEp sin phim, hing hoa, dlch vu phii giim gi6, phii chi6t kh6u thuong mai, bi tri lai

sau thoi-oi6ni phat hAnn BAo Cao tii chinh tni doann nghiQp ghi giim doanh thu c0a k| ph6t sinh

(k!,sau).

Nguy6n ric ke to6n gi5 vtin hing bin

Gi6 v6n hing b5n phin 5nh tr! gi5 v6n c0a sin phAm, hing h6a, dlch vU b6n trong n5m.

Khoin drr ph6ng giAm gi6 hdrng t6n kho duqc tlnh vio -gi6 v6n hing b6n tr€n co s0 s6 lugng

i.,irJ tar xil;, pEa. 
"[enn 

lAirl sioi gia tri thuln c6 thdthuc hi€n dusc nh6 hon gi6 s6c, hirns

ia. in". xni-xaciii.n rnai r"qng fiang i6n rno bi gi6m gi6 cAn phdi trich l€p drr p.hong, rf tgen

phii loai tru kh6i tugng htng tbn kho d_a ky dugc hgp d6ng ti6u thu (c6 gi6 tri thuin c6 th6 thqrc

irien ouqc kh6ng tn$H; didlri gni.q) nhung.cnui cnuy3n giao cio rnach hirns n6u c6 bins
ch0ng ch|c cnSi v& viCc khich ha-ng s6-kh$ng tir b6 thrrc hien hqp cl6ng.

Nguy6n tic vir phuong phSp ghi nhfn chi phi tii chinh

C6c khoin chi phi duqc ghi nhqn vio chi phi tai chinh g6m:

- Chi phi hofc c6c kho6n 16 tien quan d(in c6c hoqt dQng diu tu tii chinh;
- Chi phl di vay v6n;
- Cjcinoan iO Oo thay tl6i tf gi6 tr6i ooai c0a c6c nghiep v1r ph5t sinh li6n quan d6n ngo?i E;

CAc khoAn tr6n duEc ghi nhfn theo t5ng s5 ph6t sinh trong nim, kh6ng bU rtt vfi doanh thu hoat

dQng tii chlnh.

Nguy6n tic ke to6n chi phi b5n hing, chi phi quin lf doanh nghigp

Chi phl b5n hing phAn 6nh c5c chi phi thUc t6 phSt sinh trong qu6 trinh b6n sin phlrn, hlng hoi,
.r.j 

"apticn-v,L'Oro 
g6, c6c chi phi chio hing, gi0i thieu iin pn5m, qudr19 cao si1 ghir, h-*

h6ni b6n htng,'chi phibdo hinh sdn phAm, hing ho6 (tru hoat dQng xEy lip), chi phi bio quin,
clong g6i, vfn chuyBn,...

Chi phi quin lf doanh nghiQp phin 6nh c5c chi phl quAn li chung cia doanh nghiQp g6m c6c chi
pni vB tusnq hnan vieriO0'phAn quAn lf doanh nghigp (tien tuong, tiBn c0ng, c6c khoin phu

cgp,...); Oio-ni6m xi hQi, Oid ni6m y t6, iinn pht c6ng doin, bio hi6m thAt nghigpc_0a nhin vi6n

qrlii ry Ooann nghigp;'chi phl v?t.li$u van ph0ng, c6ng cU lao dQng,kh6u-hao T!!D dirng cho

duin ti doanh ngrrpp; ti}n inue dAt, thue m6n-bii; khodn l?p du,phong phii t[u khQ cldi; dlch yu

mua nloai (di€nlnubc, tlign tho?i, fax, bAo hiBm tii sin, chdy n6...); chi phi bing ti6n khdc (ti€p

kh6ch, hQi nghi kh6ch hing...).

Nguy@ntic vi phuong phip ghi nhqn chi phi thu6 thu nhfp doanh nghigp hiQn hinh, chi
phi thu6 thu nhfp doanh nghigp hoin lqi

Chi phl thu6 thu nh?p doanh nghiQp hiQn hinh duEc x5c dinh tr6n co s& thu nh?P chiu thu€ vi
thu6 su6t tnu6 tNoN trong nim hiOn hinh.

Chi phl thu6 thu nhip doanh nghiQp ho6n lai duqc x6c dlnh tr6n co s& s5 chOnh lech tam thcvi

dugc khSu trir, s6 ch€nh tgch tah inoi cn!u thu6 vi thu6 suSt tnu6 ttrtON. Thu6 thu nhfp hoin lai

phii trd phii duEc ghi nh?n cho t6t ci c6c khoin ch6nh lQch tdm th.di, cdn tii sin thu6 thu.nh?P

i"roan lai chi duoc g-ni nnan khi ch5c ch5n co dri lEi nhufn tlnh thu6 trong tuong lai d6 khSu tru
c6c khodn ch€nh lech tam thoi.

86o c6o bg phAn

86o c6o theo bO phin bao gdm bO ph?n theo lTnh vqrc kinh doanh hoic mQt b0 ph?n theo khu

vLrc dia lf .
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B0 ph?n theo llnh vuc kini ccanh: Li mOt b0 ph?n co th6 ph6n biet duqc c0a mOt doanh nghiQp

tham gla vJo qra trlnh sin xuit hoac cung'cbp sin phAm, dich vU ri6ng 16, m.Ot nh6m c6c s6n

pna, "noa. ca. dlch vu co lien quan ma oE pnQn nay chiu rii ro vi lEi ich kinh td kh6c vOi c6c b0

phan kinh doanh kh6c.

B0 phan theo khu vqrc d!a l!: Ld mQt b0.ph?n c6 tfe phan biet dugc cia mOt doanh nghiQp tl?'
qia vio qrj irinn sdn xu|t iroAc cung cAp sin phAm, dich vu trong Pham vi mot m6i truong kinh

i6 cu tn6'mA bO ph?n niy co chiu rti-ro vi tgi ich kinh t6 kh6c vcvi c5c b0 phan kinh doanh trong

cac mOi truong kinh tO fnac,

20. C6ng cg tii chinh

Ghi nhfn ban diu
Tai sdn tai chfnh

Tpi ngdy ghi nh?n ban dAu,. tai sin tdi chinh duqc ghi nhQn theo gi6 goc cQng c6c chi phi giao

dich co li6n quan trqrc ti6p dQn viec mua sim tii sin tdi chinh do.

Tdi sin tii chinh cria C6ng ty bao g6m tien mit, tien gli ngin han, c6c khodn phii thu ngin l,an

c6c khoin phii thu khdc vi c6c khodn diu tu.

Nq phditrd tai chlnh

Tai ngdy ghi nhQn ban dAu, cOng nq tii chinh duqc ghi nhQn theo gi5 g6c tru f' ca: :- 3- 
=?:

dlch C6 iien quan trgrc ti6p d6n viec ph6t hinh c6ng nq tdi chlnh do.

Nq ph6i trd tiri chlnh c0a COng ty bao g6m cdc khoin phii tri nguoi b6n, p:rl tri r<-2. .2:2=
khoin vay.

Bt tru c5c c6ng cg tii chinh

Cdc tdri sin tii chinh vi nq phii tri tAi chfnh chi duqc bir tru voi nhau vd trinh biy gid tn ih;l':
tr6n Bing cAn d6i 16 toen khi vi chi khi C6ng ty:

- C6 quydn hgp ph6p d6 bU tru gi5 tri dE duqc ghi nhQn; vd

- C6 du, dinh thanh io6n tr6n co- s& thuAn hoac ghi nhQn tii sin vd thanh to6n nE phii tri cUng

mOt thoi di6m.

21. B6n li6n quan

C6c b€n dugc coi li li€n quan n6u mgt b€n co khd ndng ki6m so6t hoic co dnh hudng dSng k€

O6i vOi b6n kia trong viQc ra quy6t dinh c5c chlnh s6ch tii chinh vi hoat dOng.

22. St} dr;ng cic uoc tinh k6 to6n

Viec t?p b6o c6o tii chinh tuAn th0 theo c5c ChuAn mUc K6 to5n Viet.Nam, Che d9 Ke to5n

Doanh nghiQp Viet Nam vi c6c quy dinh hien hinh kh6c c6 li6n quan d6n lQp vd trinh biy b6o

c6o tdi chinh hqp nhAt yeu cdu Hgi'd6ng quin tri phdi c6 nh0ng u0ctinh vA_gid.clinh inh hu&ng
'r -r "a, ua .dng ng,'tii sin vA vigc tiinh bAy c6c khoin c6ng ng vi tii sin ti6m tang tai ngiyoen so ileu
xft tn,i. nicn oO td tobn c0ng nhu c6c s6 tigu vd Ooann thu va chi phi trong su6t nem tAi chinh.

Mac du .a. 
"Ol 

ii.n X. t"an-O,rE. lfp bing Gt ra su hi6u bi6t c0a'H0i d6ng quin tri, s6 thPc tE

ph6t sinh co th6 kh6c voi c6c uoc tlnh.

C6c u6c tinh vd gii dinh co dnh hudng trgng y6u trong b5o c5o tii chinh bao gdm:

- Thdi gian sfr dung h0u ich crira tii sin c6 dinh;

- Chi phi phii tri;
- C6c khoin dgr Phong.

C6c u6c tinh vi gii dinh thuong xuy6n duEc d5nh gi5 dr,ra tr6n kinh nghiQm trong qu6 kh0 va

.j. 1lg, t6 kh6c, 6ao gorn cac gld dinh trong tuong Iai c6 inh hudng trgng y6u tcri b6o c6o tdi

chinh hqp nhAt cia CSng t.v vA duo, c Hgi ddng quin tri d6nh gi5 li hqp ly.
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-

23. Hqp nhSt kinh doanh

Hqp nh5t kinh doanh dugc hTch_to6n theo phu-ong phap gi6 mua. Gi6 phi hEp nh6t kinh doanh

bao g6m gi6 tri hqp tV tai ngay di6n ra trao d6i cOa Cec tdi sin dem trao d6i, cdc [ho9n nq phditri
Oa pnat sinn noac di thua nn'an vd cdc cOng cr;.v6n.do b6n mua ph6thinh Od O6i l5y quy6n kiel
so6t b€n_bi mua, vi c6c chi phi li6n quan trqrc ti6p d6n viec hqp nhit kinh doanh. Tai sin, nq phii
tri c6 th6 x5c dinh duqc vi nE ti6m ting di thua nh?n trong giao dlch hop nh6t kinh doanh s6

duEc ghi nh?n ban diu theo gi6 tri hop lf tai ngdy hqp nhSt kinh doanh,

LEi th6 thuong mqi ph6t sinh tr} hqp nh6t kinh doanh duEc. ghi nhQn ban diu theo gi6 g6c, la

ph6n ch6ntr te;h gio;-gi6 phi h_qp nhAt kinh doanh so vdi ph6n s0 h0u cOa b6n mua trong gid tri

hqp tV thuan cOa iai sii, ng phai'tra co th6 x6c dinh duEc vi c6c khoin nq ti€m tirng dE ghi nhfn.
r'rel 6ia g6c tu viQc hEp nn6i xinn doanh th6p hon gi6 tri hEp ly cia tii sdn thu5n cfra c6ng ty c9n

duqC mua, khoin cnenh lech dugc ghi nhin trrfc ti6p vio b6o c6o k6t qui kinh doanh hqp nhAt.

Sau khi ghi nhQn ban diu, lEi th6 thubng mai dugc xdc dinh gi6 trl bing gi6 g6c tru di gi6 tr! phAn

O6 tOy fe. lEi th€ thuong mai dugc ph6n O6 theo phuong ph6p dtpCI-ng th.ang trong thoi gian hOu

ich dtrqc udc tinh ta mubi (10) nam. Dinh ky c6ng ty m9-d6nlr gid t6n thit lEi thO thuong pai tai

c6ng ty con, neu co bang cfrung cho th6y s6-tEi tn6 thuong.mai ni t6n th5t tOn hon so voi s5 ohir
O6 nlng ki'thi phAn b6 tneo s6 lql th€ thuong m?i bi t6n th6t ngay trong ky ph5t sinh

Lqi thQ thuong mqi kh6ng duqc ghi nhQn cho nghiQp vU hgp nnat finn doanh c6c cOng :y :r^3
..1 r l 5r t,:-r- r---L 

^-^-- 
tl rAl -:.duoi sU kiem io6t chung, li mgt nghi€p vU hgp nh6t kinn doanh trong d6 t6t ci ci; cc:3 i, 5-'tr:

d6ng fi6m so6t bOi cirnf mQt d6ituEng hoic cAc Cf6i tuqng truoc vi iau khi ho'p nhi: <''- 333--
va JU ki6m soit nAy la-kh6ng nn6t tnoi. MQt c6ng ty c6 th6 chiu su ki6m soit bg -i: ci --a-
hoic nhom c6 nhin theo mgtth6a thuQn hEp ddng. Ch6nh lQch gi0'a gii phi Jiu t* cla:i- --a

-

-

J

VA gi6 tri tii sin thuin crla b6n b6n duqc trinh bdy rieng biQt nhu m6t khcin p:, tr

31t1212021

VND

VO n chO s& hOu khi hqp nh6t lpnu trOi hEp nhAttren b6ng cAn d6i k€ to6n no-p nl'-i

NOu vi6c hEp nhSt kinh doanh li6n quan d6n c5c c6ng ty hoic doanh nghi6p dlrci da-3 { 3- s:2:
chung, phucrng phap cQng gi5 tr! s6 sSch dugc 6p d\.rng nhu sau:

- Tai sin vi nq phii trd cfia c5c cOng ty Clugc hqp nhAt theo gi6 tri ghi s6;

- KhOng co loi th6 thucrng mqi moi ph6t sinh tu giao dich hep nndt klnn doanh.

v. THONG TrN BO suNG cHo cAc KHoAN MUc rRiNH BAY TRoNG BANG cAN o6t xE
TOAN HgP NHAT

1. TiEin vi cic khoin tuong duong ti6n

l-

a

-

tl

a

t

g

Ti6n mit
-.: 

t.
Ti6n gui ng6n hing kh6ng kI han
Cac [hoin tuong duong ti6n (ti6n gr]i c6 k] hqn)

cqng

01t0112021

VND

2.009.150.441
243.632.310.769
130.000.000.000

375.641.461.210 187.761.994.543

2.519.484.176
185.242.510.367
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cOnc ry cO pnAru TAp EoAr\ 3 A sAt GoN aihJn rAy eAo cAo rAl cHirun nge runAr
S6 OA Nam Ky Khoi i.r3- a l-:- ' -= -: Cri lvlinh Cho nimtdi chfnh Xettnric ngay 3111212021

BAN THUYET mlruH BAO CAO TAI CxINX HgP NHAT (ti6p theo)

3. Phii thu ngin hqn cua khich hingJ

31rt212021

VND

0110112021

VND

81.555.004.338
8.731.857.090
1.457.965.100

21.593.525.464
18.530,094.566
10.090.939.653
8.628 118.328

154.647.689.098

J

-
.-a

J

I

-1
a

I

_{
I

T6ng C6ng ty CP Bia Ruqu Nudc giii khit Sii Gon
C6ng ty CP Sii Gon BITA
DNTN VQn tii Di0u Loan
COng ty CP Thuong mqi Sagota Cd Mau
COng tV Cp Thuong Mai Sagota Bita Mi0n Bic
C6ng ty CP Gota Quing Ngii
COng ty CP Thuong mai vd Van tii Saco Dai Thinh
Phii thu kh6ch hdng kh6c

cqng

Phii thu ngin hqn c0a kh5ch hing ti b6n li6n quan:
T6ng C6ng ty CP Bia Rugu NuOc giii kh6t Sii Gon

23.250.105.264
17 .700.571.933
17.992.290.458
10.190.263.343

176.319.707.450

350.443.506.807 305.235.193.637

96.189.133.419 a1 ((6 n1d iie
9 t.vvv vJ f vvv

96. 1 89.1 33.41 I
8.801 .434.940

4. Tri tru0c cho nguoi b6n ngin hqn

COng ty TNHH Thuong mai dich vU Ky Thu?t
Hoing VU

COng ty KHS Asia
COng ty CP XAy dsng Tu vdn Quin lf chSt luEng
C6ng trinh 1

T6ng COng ty CP Bia - Rugu - Nudc giii khAt Sai
Gon (b€n li6n quan)
Tri trudc ng5n han kh6c

cgng

5. Phii thu khic

Phii thu ngin hqn kh6c
Phii thu ve BHXH
Phii thu l5i ti6n giri co k!,hqn
Tqm fng
Ph6i thu kh6c

Phii thu dii hqn kh6c
Ky qu!, kf cugc dii han

c0ng

3111212021

VND

01 c1 2:2'

120.585.760

1.890.894.560
574.400.000

4.830.826.557

3.558.273.370

182.0%-088

1.567.746.595
574-400.0m

3.U6.412.524

2.150.305.059

9
a

a
10.974.980.247 8.320.958.266

31t1212021

VND

01t0112021

VND

1.452.454.437
66.133.094

864.493.151
177.000.000
344.828.192

190.440.000
190.440.000

1.987.897.787
93.467.289

688. 191 .781
143.555.025

1.062.683.692

190.440.000
190.440.000

1.642.894.437 2.178.337.787

a

a

-
19

-

a



c6nc rv c6 pnAu rAp EcA\ 
= 

r sAi 3cN airun rAv aAo cAo rAt cHirun nqe NIAT

SOoa r.,r.r-xy xnai Ng:;a :-:- ' -= -a l- l,4inh Chon5mtdi chinh k6tthtlc ngey 311122a21

BAN THUyET ulruH BAO cAO 'rAl Cnlru H HgP NHA1 (ti6p theo)

6 Dqu phong phii thu ngin han kho doi

31t1212021 01t0112021

Nq goc Dy phong

Gi5 trj
, c6 th6

Ng goc thu
Drot phong

Gi6 trj
c6 thO

thu. ),,
nor

VND

h6i
VND VND

C6ng ty CP
Thuong mai dich
vu vi Du Lich Binh
M! Sai Gon
COng ty CP Tu vdn
dbu tu vi Ph6t
tri6n Du lich Vista
COng ty TNHH
MTV Vinh Ph0
C5c d6ituqng
kh6c

cqng

817.245.800

1.729.858.100

- (817.245.800)

- (1.729.858.100)

817.245.800

1.296.793.024

- (817.24s.800)

- (1.2s6.793.024)

VND VND VND

1.177.771.200 - (1.177.771.200) 1.177.771.20O - (1.177.771-200)

31 1.753.800 (311.753.800) 31 1 .753.800 (311 753.800)

t

J

J

7. Hing tdn kho

Nguy6n lieu, v?t lieu
C6ng cp, dgng.cqt
Chi phi sdn xuAt kinh
doanh d& dang
Thirnh phim
Hing h6a
Hing grli di b6n

cqng

142.715.550.070
49.058.863.274
57.865.534.969

57.251.199.337
256.877.215
178.676.181

4.036.628.900 - (4.036.628.900) 3.603.563.824 ' (3.603,56 3.824t

31t1212021 01/01t2021

Du p['rong
r t-

Gi6 tr!
VND

Dqr phong
VND

Gi6 tri
VND

117.579.250.702
48.929.317.117
75.599.33 4.276

55.060.553.888
13.946.284.112

262.132.564

q
a

/

J

/

307.326.7 01.046 311.376.872.659

8. Ghi phi tri tru6c
3111212021

VND

01t0112021

VND

Chi phi tri truoc ngin hqn
Chi phi bio hi6m
Chi phi trd tru0c ngin han kh5c
Chi phi trl tru0c dii hgn
Bao b'i luin chuyBn
COng cg, dqng iU vi phU ti.rng thay th6
Chi pht s&a chUa, cii tao
TiAn thu€ d6t (.)
Chi phl tri tru0c dii han kh6c

cqng

(.) Ti€n thu6 d6ttai Nhi mdv bia Hoing Quynh dugc phAn b6trong!h,oi glan-49,1?1,(O6t Oau tU

inang 11 nim zoo4). gi6 tri con ph3nLa ri fi.627.223.1s4 ddng. tiAninue oat tai D6ng Tfap

dugc phin b6 tronj tigi g,an +c nlm-(Liioiu ttr tnang 01 nefi 2018), gi5 tr! con phSn o6 ta

21.525.223 I55 d0n:
20

599.100.174
402.645.174
196.455.000

103.760.403.918
61.900.919.246

1.726:464.937
3.880.177.511

36.177.762.857
75.079.367

J

J

J

89.997.0s5.449 104.359.504.092

-,

-

/

732.208.393
359.303.629
372.904.764

89.264.847.056
52.428.147.215

1.071,955.638
578.170.104

35.152.447.109
34.126.990
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gONG Ty cO pHAN TAp DCA\ 3 A sAi GoN sir.JFl rAv aAo cAo rat cniNH HqP rutfr
sOb[rurr-xyxnai xgr--a 3-:- ' -= -: t: r,lirh Chonimtii chinhxettnucngay 3111212021

BAN THUyET M;NH BAO cAC TAI cnlxH HqP NHAT (ticp theo)

10. Ting, giim tii sin cO dinh vo hinh
Don vi tinh: VND

TOng cQngQuydn srl
dgng dit

Nguy6n.gi6
SO du dAu nim
SO tang trong nim
Gi6m trong nim
So ou cu6i nam

Gi5 tr! hao mdn t0y kO

56 du diu nim
KhAu hao trong nim
56 giim trong nim
si5 ou cu5i nem

Gi6 tr!.cdl lai 
-

I ar ngay oau nam

Tqi ngiy cu5i nem 929.612.505 70,901.405.8s2

11. Phii thu vd cho vaY ddi h4n

J

J

J

J

-a

PhAn mdm
m6y vi tlnh

87.114.712.377 1.959.375.000 89.074.087.377

87.114.712.377 1.959.375.000 89.074,087 .377

15.382.357.198
1.760.561.832

661.637.499
368.124.996

16.043.99 4.697
2.128 686.828

17.142.919.030 1.029.762.495 18.172.681.525

71.732.355.179 1.297 .737 .501 73 030 092 6EC

69.971 .793.347
-

Z

-

---

a

3111212021

VND

01 01 2: 21

Phai thu v€ cho vay dii han (.)

cqng

12. Chi phi x6y dr,rng co bin d& dang

Du 6n nhd m6y Bia Sagota
Mdy chi€t lon
Nhi kho, gioi thieu sin ph5m

C5c dU 6n khdc

c0ng 14.449.056.910 14.138.s32.36s

9,000.000.000

3111212021

VND

0110112021

VND

9.000.000.000

a

a

TI

(.) Diy li khodn cho C6ng ty TNHH MTV LO TuAn Vinh vay theo Hsp d6ng ch.o vay lAl :6
oitzoil/HDVT ngay fircgizo21. Lai suSt cho vay li 8%/nim. Thoi han vay tu ngay 17103t2021

d6n ngiy 1710312026.

9.870.933.820
2.320.706.000
2.117.835.090

139.582.000

9.870.933.820
2 320.706.000
1.807.310.545

139.582.000

a

a

a

a

a

I

22

-/

-a

a

-



t- coNG Ty co pnAru TAp DcAN B I sii GoN aiNH rAv eAo cAo ret cniNn nqe ru1lr
iOOa pry Ki,Kh&i Ngi-= :-i- ' -= -a l-:i,i;nh Cho ndrntii chinh k6tth0c ngay 3111212021

BAN THUyET mlrun eAO cAO TAI CHIHn HqP ruHAr (tii5p theo)

13. Phii tri ngucri b6n ngin han

_t

-

3111212021

VND

0110112021

VND

-/

T6ng C6ng ty CP Bia Rugu Nuoc giii khat Sdi Gon

COng ty C6 PhAn Tip Doin Bao Bi Sdi Gdn

COng ty TNHH Thuong m?i vi VQn tii ThSi TAn

C6ng ty TNHH Co Nhiet diQn lanh Bdch khoa

C6ng ty TNHH NhUa Long ThAnh
C6ng ty C6 phin Tip doin Tin Thinh
Con! ty ruHn TM DV Xudt NhAp KhAu Hoing Minh

C6ng ty C6 phin Rugu Binh TtY
Phii tri nguoi b6n kh6c

cQng

Phii tri ngucri b6n li b6n li6n quan:

T6ng COng ty CP Bia Rugu Nuoc gidi kh6t Sdi Gon

COng ty C6 PhAn TQp Doirn Bao Bi Sii Gon
C0ng ty TNHH Co Nhiet diOn lanh B6ch khoa
COng ty C6 phAn RuEu Binh TiY

17.642.125.013
24.182.935.447

1.606.124.001
3.599.191.361

11.168.585.669
57.835.819.898
2.612.738.948

13.220.867.665
8.013.500.000
5.081.367.607
4.098,498.250/

3.705.449.162

4.593.683.813
9.580.147 .735 23.375.693.949

Z

a

J

J

3111212021

VND

0110112021

\/ND

J

17.642.125.013
24.182.935.447

3.599.1 91 .361
4.593.683 81 3

31t1212021

VND

01101112021

VND

14 Nguli mua tri ti6n tru0c ngin hqn

J

J

C6ng ty C6 phAn diu tu A&B Viet Nam
C6ng ty METRO J TRADING (tuong Ong 264.000
USD)
Ngu6'i mua tri ti6n truoc khic

c0ng

15. Thu6 vi c6c khoin phii ngp/phii thu nhi nu6c

8.186.488.800
5.981 470.000

2.188.417.833

6.506.456.000

1.758.555.866

16.356.376.633 8.265.011.866

Phii ngp O1lO1t2O21 SO Phii ngP
VND trong nim

SO aa nEp
trong nim

31t1212021
VND

I Thu6 gi6 tri gia ting
Thu6 ti€u thu dic biet
Thu6 thu nhfp doanh
nghi0p
Thu€ thu nhQp cd
nh6n
Thu6 tii nguy6n
CAc loai tnuS fhSc

cqng

38.539.446.858
256.691.459.559

1.406.304.174

1 93.352.196.389
1.456.443.502.154

10.456.550.878

171.710.467.351
1 .325.933.825.099

6.051 .451.779

60.181.175.896
387.201.136.614

5.811 .403.273

590.285.405 1 .883.308.585 1.953.011 .138 520.582.852

60.721.920 343.149.840 350.635.360 53.236.400

130,000.000 2.878.787.499 3.008.787.499

297.418.217.916 1.665.357.495.345 1.509.008.178.226 453.767 -535.035

23

I

64.909.656.532 125.407.071.986

Z

-



c6rucrycOpnAnrfleooAh = 
I s: 3:\ =..-rAY aAocAotat cninHHgPNH4T

iO Oa 11ry xy Khdi Nghia, euan 1. Tp, i+6 Cni ',' -- Clrc n5rn tii chinh xet muc ngay 3111212021

BAN THUYET rulNH BAo cAo rA c'1r\- -3'= \-lT i eP rneoi

Phii thu 01,0'l ,2C21
r \-

Sti phii n9p
tronq nim

^:lro oa n9p
tronq nim

31t1212021
VND

Thu€ GTGT hdng
nh?p khAu
Thu€ xu5t, nhap kh5u
Thu6 thu nhQp doanh
nghiQp
ThuO nhi dAt vi ti6n
thu6 d6t

cgng

3 823.406

3.831.375 766 4.578.065.047

1.006.554.846

746.689.281

1.012.661.500 7 .293.474.317 8.034.056.944 1.753.244.127

2 599.700.077

862.398.47 4

2.595.876.671

860.115.2262.283.248
1.006.554.846

16. Chi phi phAi tri ngin hqn

Chi phi lii vay phii tri
Chi phi phai tra kh6c

G0ng

17. Phii tri ngin hqn khic

Kinh phi c6ng doAn, BHXH, BHYT, BHTN
C6 tOc phii trd
NhQn k1i quy kf cugc ngSn hqn
C5c khoin phii tri, phdi nQP kh5c

cOng

18. Thuii thu nhfp hodn l4i Phii tri

ThuE thu nhQp hoSn lai phii tri phdt sinh tu c6c
khoin ch6nh igcn tam thoi chiu thu6

cqng

13.702.120.867 10.003,03 4.286

31t1212021

VND

0110112021

VND

9.485.651.553
4.216.469.314

9 356 410 97E
646 623 3CE

3111212021

VND

01 0'1 2021

1.826.850.1 95
44.494.923.000
29.900.220.817

1.278.986,074

1.740.3/'0.770
5.002.085.000

31.553.125.817
1.990.356.074

H77.500.980.086 40.285.907.661

3111212021

VND

0110112021

VND

1 1.051.447 .362

11.051 .447.362

24
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c6uo rv c6 pnAN rAp soaN B;A sAr coN airun rAy eAo cAo rer cniruH Hop runAr
SO 08 Nam K!,Khoi NghTa C -'.- ' -= -: 3^i Minh Cho nimtdi chinh k6tthtic ngdy titlZtZOZt

eAN rHuyEr urruH eAo cAo rAr cHlNn ngp runAr (ticp theo)

b,) Cni tiet v6n g6p cia cht so hOu

T6ng COng ty C6 phin Bia Ruqu
Nudc giii kh6t Sai Gon
C6ng ty C6 phin Rugu Binh Tiy
,,t I -
VOn g6p cOa cO d6ng kh6c

Gqng

31t1212021
VND

55.200.000.000 6,31
676.322.360.000 77,27

01t0112021
VND

55.200.000.000 6,31
676.322.360.000 77,27

olto

143J23.000.000 16,42 143.723.000.000 16,42

ollo

875.245.360.000 100,00 875.245.360.000 100,00

c) Cic giao dlch vii v5n vcvi c6c chrl s& h0u vi phin ptrOi cO ttlc, chia lgi nhuf n

Nim nay

VND

V6n g6p c0a ch0 sd h0u
VOn g6p diu nim
VOn gop ting trong n5m
VOn g6p giim trong ndm
V6n g6p cu6i nem
c6 toc, lEi nhu?n dE chia

d) c6 phieu

Nim truoc
VND

875.245.360.000 87 5.215 33C 0C C

875.245.360 000
43.762.268.000

Ar F 
^ 

/ a ^ ^

A/ A1 
^^^aU I U I /.JZ

^:
Vv '

56 tusng c6 phi6u ding kf phdt hinh
56 luqng c6 phi6u di b6n ra c6ng ch0ng
- C6 phi6u pn6 tnong
56 luqng c6 phi6u duEc mua tai
56 lugng c6 phi6u dang luu hdnh
- C6 phi6u pn6 tnong

MQnh gi6 c6 phiOu dang luu hinh: 1O.OOO d6ng

87 .524.536
87.524.536
87 .524.536

87.524.536
87.524.536

31t12t2021

9 t La 
^ 

l^U/.v4T ww-

87 521 534
87 ,524.536

87 .524.536
87.524.536

0110112021

_.1
i lI
LII .

ip

21. C5c khoin mgc ngoii bing cdn drii f6 toan

Ngoqi t€ c6c loai ( USD )
N9 kho ddi da x& lf

Doanh thu b6n hang hoa
Doanh thu b6n thinh phAmr

Doanh thu cung cAp dich vu
Doanh thu khic

cQng

329.922,00
3.632.047.000

164.986,92
3.632.047.000

Vt. THONG flN BO SUNG cHo cAc KHoAN MUc TR|NH BAY TRONG BAO CAO KET QUA
HOAT DQNG KINH DOANH HgP NHAT

1. Doanh thu b5n hing vi cung c6p dlch vg
Nim nay Nim tru6c

VND VND

181.229.913.621
1.750.200.668.824

9.962.148.627
16.178.421.312

1 95.135.409.465
1.807 .481.773.496

15.922.200.721
5.141.077 .295

27

1.957.571.152.384 2.023.680.460.977

31t12t2021
^l ,,i.uo pnteu



CONG TY C6
SO 08 Nam KY

eHAN rAp DoAN BIA SAI GoN BiNH rAY BAo cAo TAIcHiNH HqP NI4T
Kh&i Nghia Q;2r ' -= -a cri Minh cho n5m tdi chinh ket th0c ngdy 3111212021

BAN THUYET MINH BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAr (tiep theo)

Doanh thu b6n hing vi cung cdp dich vr; v6i
c5c b6n li6n quan

T6ng C6ng ty CP Bia RuEu Nuoc giii khdt Sdi Gon 1.357.603.592.485'1.435.348.860.705

Nim nay

VND

Nim trudc
VND

2. C6c khoin giim trir doanh thu

Hdng b6n b! tri lai

G0ng

3. Doanh thu thuin b6n hdng vd cung c5p dlch vr;

72.775.980 15.47 4.033.920

Nim nay

VND

Nim tru&c
VND

72.775.980 1s.474.A33.920

Ndm nay
VND

Nim tnrtrc
VND

Doanh thu thuAn b6n hing hoa
Doanh thu thu5n b5n thirnh PhArn
Doanh thu thuAn cung cAP dlch vu

Doanh thu thuln khdc

G0ng

181 .253.688.485
1 .750.104.117.980

9.962.148.627
16.178.421.312

183.412.283.831
1.803.730.865.210

15.522.2A0-721
5.141.077.295

1.957.498.376.404 2.008.206'427.057

rt
4. Gi6 vrin hdng b5n

Ndm nay
VND

Ndm truoc
VND

lmAx
0,iN

Gi6 v6n bAn hdng h6a
Gi6 v6n b5n thdnh phAm
Gi6 v6n dlch vu di cung cAP

Gi6 v6n khSc

c0ng

152.380.033.053
1.634.665.133.137

9.224.016.607
14.793.554.017

165.890.036.060
1 .693.049.542.764

15.417.166.143
2.573.526.444

1.811.062.736.814 1.876.930.271'411

5. Doanh thu hoqt clQng tii chinh
Nim nay

VND

Nim tru6c
VND

Lai ti€n giri, ti6n cho vaY
c6 toc, Igi nhu?n duqc chia
L5i ch6nh l€ch ti gi5
Doanh thu hoat dQng tai chinh kh6c

c0ng 11.732.900.931

3.431.008.798
7.295.486.500
1.006.405.633

2.567.475.709
5.216.685.900

353.690.833
347.572.290

8.485.424.732

28
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t--^
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_.- CONG Ty cO pHAN TAp EoA\ 
= 

A SAi ooN aiNH rAv eAo cAo ral cnlruH nqe runAr
S6 Oe nam K!,Khoi N"r:-: 1,i- ' -= -' :' |vlinh Cho nimtiichinh Xettnr:c ngdy 3111212021

BAN THUYET MINH BAO CAO TA CHINH HOP NHAT (ti.5p theo)

6. Chi phitdi chinh

-{

---
Nim nay

VND

Ndm trudc
VND

/

a

Chi phi lSivay
L6 chenh lQch t! gi6

cQng

51.132.819.574
336.618.630

66.688.310.783
497.091.427

51.469.438.204 67.185.402.210

-{
-/

/

I

7. Chi phi bAn hdng
Nim nay

VND

Nim tru0c
VND

a

Chi phi nguydn lieu, vdt liqu, cOng cu

Chi phi cho nhAn vi6n
Chi phi kh3u hao tdi sin c6 Oinn

Chi phi dich vu mua ngodi
Chi phi bing ti6n khac

cQng

3.755.928.8 58
21.405.640.920

286.346.196
3.356.198.470
7.675.720.489

28.397.441 314
< / A I / hV I 4V 1

286 169 948

3 219.6C8.2C':
tu,Jv!,9Jt !Jr

36.479.834.933 74,886.549.0 3I

-

1

8. Chi phi quin lf doanh nghi6p

9. Thu nhqp kh6c

Lii tu thanh lf tdi sdn c6 dinn
Thu nhqp kh6c

cQng

10, Chi phi kh6c

Chi phi nguy6n lieu, vit lieu, c6ng cu
Chi phi cho nh6n vi6n
Chi phi kh6u hao tdri sin c6 Oinfr

Trich lap du phong ng phAi thu kh6 ddi
Chi phi dich vV.mua ngodi
Chi phi bing ti6n khdc

cQng 45,453.468.260 58.541.916.939

Nim nay
VND

Nirn tnr&e
\IND

727 .541.073
25.641.646.454

9.789,624.043
433.065.076

5.789.90'1.062
3.071 .690.552

UJU.V' V,49-
21 00? AO? ?ol

10.231.014.003
1.247.824.120
4.562.682.091
7.668.624.082

.a

_/

4

Nim nay
VND

Nim tru0c
VND

1.550.367.737
584.870.280

40.960,857
277.893.310

2.13s.238.017 318.854.1 67

Nim nay
VND

Nim tru6c
VND

L6 tu thanh l! tdri sin cti dinn
Truy thu thu6 vd phat vi phAm hinh chinh
Chi phl kh5c

cQng

542.512.448
509.960.796

18.125.574
465.052.890

1 .763.293.81 6

29

1.0s2.473.244 2.246.472.280

I

H

-a



CONG TY CO
56 08 Nam K!,

pHAN TAp DoAt',1 BiA SAI coN eiNli rAY eAo cAO rRt cnirun Hqe nnAr
Khoi Nghia Q-a^ ' -= -: 3^ lrlinh cho ndm tdi chinh ket th0c ngdy 3111212A21

BAN THUYET MINH BAo cAo rAl cHiNH HoP NHAr (ti6p theo)

./.

/,

11. Chi phithuii thu nhip doanh nghi6p hi6n hinh

Trrue thu nh?p doanh nghi€p phii nop duoc x5c dinh vdi thu6 suSt ld 20o/o tr6n thu nh?p tinh

thu6.

QuyCt toan thue. cfia Cong ty s6 chiu sti kiem tra crla co quan thu6' Do viec 5p dUng luQt vd c5c

qui dinh ve thue d6i ;;iXnllrl*i'giro oi.n khdrc nhau c6 tri.dy.q,? siallf '-"1]n_:: "nieu 
c6ch

kh6c nhau, s6 th;du;c irtnn uay tien Bio c6o tdi chinh c6 th6 bitnay o6i theo quyet dinh c0a

co quan thu6.
Chi phlthue thu nhip doanh nghiOp hien hdnh

Nim nay
VND

Ndm tru6c
VND

Chi phi thud thu nh?p hien hdnh tinh tr6n thu nh?p
chiu thue ndm hi€n hdnh
Di6u chinh chi phi thu6 thu nhQp hiQn hdnh c0a c6c
ndm truoc viro chi phi thue thu nhQp doanh nghiQp

hien hdnh nim naY

T6ng chi phi thu6 TNDN hiQn hirnh

Bdng tlnh thu6 thu nhQp doanh nghi6p hoin lai:

Hodn nh?p loi nhu?n chua thLrc hien tr6n hdng t6n
kho cu6i nim
Hodn nh6p dr,r phdng diu tu viro c6ng ty con
ThuE su6t thue thu nhQp doanh nghiBp

Thu nhip/ (Chi phi)thue TNDN ho5n l3i

12. Lii co bin tr6n c6 Phiiiu

Lqi nhu?n x6 todn sau thu6 thu nhap doanh nghiQp

C5c khodn d'i6u chinh tdng hoic giAm

- C5c khoin di6u chinh ting
- Cdc khodn di6u chinh giAm

LEi nhu?n ph6n b6 cho c6 dong s& h0u c6 phi6u

pn6 tnong
C6 phi6u pn6 tnOng dang luu hdnh binh qu6n trong
ndm

L5 ccl bin tr6n c6 phirSu

13. chi phisin xuSt kinh doanh theo y6u tr5

Chi phi nguyen lieu, v?t lieu
Chi phi nh3n c6ng
Chi phi khAu hao tdi sin cO dinn

Chi phi dich vU.mua.ngoii
Chi phi khdc bing tien

cQng

(7e.860.963.367) (106.733.542.969)

10.456.550.878 5.017.315.333

36 932.949

10.4s6.550.878 5.054.248.282

Nim nay

VND

Nim tru&c
\IND

(55.2s7.236.809)
20%

(293.441.974)

ano/zv /?

111 .051.447 .3621 (58.688.395)
I

Nim nay
VND

Nim tru&c
VND

(79.860.963,367)

87.524.536

(1 06.733.542.969)

87.524.536

(1.21s1

I
Nim nay

VND

Ndm tru0c
VND

1.232.804.065.237
108.345.186.394
257.421.544.738

94.895.354.758
16.744.985.120

1 .309.394.464.093
1 36.418.313.085
252.355.762.587
114.142.643.804
20.848.680.390
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CONG Ty CO pHAN TAF DOA\ 3;A SAr GON BiNH TAY BAO CAO TAICHINH HqP NH4T

SOOgtrtamKyKh&i N3i-= :-.' -= -: l^ trlnh Chonimtdichinhfettnucngdy3lll2l202l

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CIiNH HOP NHAr (tiep theo)

VII. NHONG THONG TIN KHAC

1. Nhtrng sr.r,kiQn ph6t sinh sau ngiry k6t th0c nim tii chinh

HQi d6ng euin triCong ty khang dinh ring khOng co sW kien trqng yOu nao xiy.ra sau ngiy kh6a
7,i, ,

so Ke roan ,"p oio cai tai chini nc-p nnit ool n6i dugc di6u chinh hay c6ng b6 tr6n B5o c5o tdi

chinh hop nh5t.

2. Th6ng tin vii cic b6n li6n quan

Thu nhqp crla thdnh vien HQi d'6ng Qudn Tri, Ban T6ng Giam d6c vir Ban ki€m so5t trong ndm

nhu sau:
Ndm nay

VND

Nim truoc
VND

ThU lao, luong, thudng vd phtic lgi khdc 7.209.630.000 9 374 299 000

Trong nim, ngodi cdc nghiQp vqr voi c5c ben li6n quan di thuyet minh d c6c phAn tr6n, cOng ty cc

ph5t sinh c6c nghiQp vu chi yeu voi cdrc b6n li6n quan nhu sau:

c6c b6n ti6n quan Mi5i quan hQ NQi dung nghi6p vrl' Gi6 tri giao dlch
i 

"l'r 
l

T6ng C6ng ty CP Bia RuEu Nuoc
gi6i kh5t Sdi Gon

C6ng Ty C6 pnAn Tap Dodn Bao Bi Ben li6n quan Mua bao bi

Sdi Gdn

BBn liOn quan Mua nguyen vat lieu 895 037 314 333

r 2,1 ACq (A' AE;
I J-,VJV

C6ng ty CP RuEu Binh TAy

C6ng ty CP Bia Sdri Gdn - Ha N6i

BBn li6n quan

BOn li6n quan

-. 
I ., ^ -;,I ten tnue oaI

Nh?n c6 trlc

5.463.914.432

1.350.027.000

ffi
ilcnrd

.DICH.VI
\r lEE
YAq
.-NAIll3. B5o c6o bQ phqn

86o c6o bQ phin theo lTnh vr,rc kinh doanh

Hoat dOng kinh doanh chri y6u cia C6ng ty li sin xu6t bia nen Cong ty kh6ng trinh bly b5o c5o

b0 ph?n.

B5o c5o bQ phan theo khu vqrc dla lf
C6ng ty hoat dqng chrJ y6u trong khu vUc dia lli Vigt Nam n6n kh6ng trinh bdy b5o c5o b0 phin
theo khu vyc dla If.

4. Gi6 tr! hep lf crja tii sin vi nq phii tri tii chinh

Tdi sAn tii chinh Gi6 tr! ghi s6 Gi5 tr! hep ly

31t1212021
VND

01t0112021
VND

31t12t2021
VND

01t0112021
VND

Tien vd c6c khoin
tuong duong ti6n
PhAi thu kh5ch
hang, phAi thul<h6c
uau tu nam glu
d6n ngdry d6o han
Ddu tu tdi chinh
ddi han khdc

c0ng

375.641 .461.210

356.806.639.250

28.000.000.000

22 166 850.000

187.761.994.543

303.572.945.286

38.000.000.000

22.166.850.000

375.641 .461,210

356.806.639.250

28.000.000.000

47.050.359.000

187 .761.994.543

303.572.945.286

38.000.000.000

43.460.356.200

782.614,950.460 551.501.789.829 807.498.459.460 572.795.296-029

31



cONG ry cO eHAN rAP DoA \ 3 r si coN eiNH rAv aAo cAo rel cnirun Hqe n-1ir
iaOeNtrrXyXnai Ng.:e :-r- -= -;1- i,rnh ChonimtdichinhtettnlcngAy3lll2l202l

BAN THUYET MINH BAo cAo rAI c:liNH HoP NHAr (tiep theo)

NE phii tri tii
chInh

C6c khoin vay

Phiitri nguoi b5n

Chi phi phditri
Phii tri khdc

cQng

Gia hi s6 Gia h ry

31t1U2021
VND

01t0112021
VND

3',U1212021
VND

t01t2021
VND

585 .97 8.427 .497

64.909 656.532

13.702.120.867

75.674.129.891

763.863.882.252

125.407.071.986

10.003.034.286

38.545.566.891

585.978.427.497

64.909.656.532

13.702.120.867

75.674.129.891

763.863.882.252

125.407.07'l .986

10.003.034.286

38.545.566.891

740,264.334,787 937.819.555.415 740,264,334.787 937.819.555'415

-!

a

Gia tri hop lf cria c6c tdi sin tiri chinh vd ng phii tra tai chinh dugc phin dnh theo gi6-tri ma

c6ng cqr tdi chinh cO tn5'Ouoc 
"nrye" 

O6i trong mgt giao dich hien tai gifa cdc ben co dAy d0

hi6u biet vi mong mu6n giao d1ch.

Phuong ph6p vd gid dinh sau d6y duEc s& dung d6 u6c tinh gi6 tri hEp lf :

Ti€n mat, ti6n grli ngdn hdng, cdc khoin phiithu khdch hdng, chc khodn phii thu khac phi t'i
nouoib6n va rio oniitri nq-en han kh6c (Oa tru dqr phong cho phin uoc tinh co khi 'a"c '^:-l
th-u h6i duoc) phAn lon x6p xivdi gi5 tri ghi s6 do ky han ngin han cria nh0ng co'g c- ^ar

Gie tri hEp lV cia c6c khoAn vay vd c5c khodn phii tri khdc ddi hEn duoc uoc tirh c':: :a:-
JieiinS,io6ng iidn voilEi suSt ap oung cho cdckho6n nE c6 dic di6m vi thoi gian d5c har ::-
lai tuong tfr. Gia tri hqp lf cia cdc kho?n no phai.tra tdi chinh ndy tuong duong gia li' s: s=:'
d'o inh tiu&ng cia viec chi6t khSu ld khong dang k6,

Rtii ro tin dqng

R0i ro tln dUng li rfii ro mi O6i tac s6 kh6ng thUc hien c6c nghia.vU cfia minh theo quy dlnh cia

motc6ngcUtlicninnhoachgpd6ngkh5ch-hdng,dan.d6n16ntfrAlvetaicninh Congtycorii ro

tin dtrng-tu c6c hoat dQng kinH doan-h crla. minh (ch0 y6u O6i voi c6c khoin phii thu khdch hdng)

vd tu h6at dOng tdi chinticia minh bao g6m ci ti6n giii ngAn hdng vd c6c cong cu tdi chinh khic

Phii thu kh6ch hdng

Viqc quin tii riiro tin dUng khAch hirng cta C6ng ty d-qra tr6n cdrc chinh s6ch, th0 tuc vd quy trinh

ki6m soat c0a C6ng ty c6 iien quan d6n vi6c quin lf rrii ro tin dUng kh6ch hdng.

C6c khoin phdi thu kh5ch hdng chua tri thuong xuydn duEc th-eo d6i. C-ac, qnln tich v6 khi
ning lQp dr,r phong duqc thUc nien tai ngiy lQp bdo-c5o trpn co s0lung kh6ch hing d6i vcri c5c

fnain nang t6n. Ti6n co sd ndy, C6ng ty kh6ng c6 rrli ro t?p trung v6 tin dung.

Tiiin gtli ng6n hdng

Phin lon ti€n giri ngin hdng c0a C6ng ty duqc gui tai cdc ngAn hang lon co uy tin d Viet Nam'

C6ng ty nnan t-n5y riOc Og tQp trung rgi ro tin dung d6i v6i ti6n grli ngAn hdng ld thap.

Rrli ro thanh khoin

Rrli ro thanh khoin ld rrii ro C6ng ty gap kh6 khin trong viQc d6p Ong c5c nghia vU tdi chlnh do

tinh trqng thi6u v6n. Rii ro tnann inoin c0a Cong ty ph6t sinh chrl yeu do khOng tuong xfng
trong c6C k!' han crla tdi sin tdi chinh vA c6c khodn phdi tri tdi.chinh'

C6nq ty oi6m s6t r0i ro thanh khoin bing viQc duy tri ti l0 ti6n mat vd c5c khodn tuong duong

ti}r 6;,i;ra nOi d6ng Quin tr!cho lA Ot O6 n6 tiE tdj'chinh cho c6c hoat dong kinh doanh crla

C6ng ty vd d6 giim thi6-u anh hudng cria nh0ng thay d6i cdc lu6ng tiAn.

C6no tv cho rdnq muc do tap trung rii ro d6i voi viec tri nE ld th6p' C6ng ty c6 khi ndng thanh

t,c]n'cjc f.noin 
-nq 

Oen han tu doig ti€n tu hogt dOng kinh doanh vd ti6n thu tu cdc tdri sin tli
chlnh d5o han.

Th6ng tin thoi han d5o h?n crlra no phii tri tdi chinh cOa C6ng ty dqa tr6n c5c gi6 tr1 thanh to6n

cnuainict kh6u theo hop c6ng nhu sau:
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cONG Ty c0 eHAN TAp DoA\ i A sAi ooN eiNH rAy eAo cAo rat cHir,tH nqp HnAr
S6 OA ruam Klr Khoi Ngj a l-:- -: -: l-,. I'llnh Cho nim tiichinh k6tth0c ngiiy 31112t2A21

BAN THUYET MrNH BAO CAO TAt CHiNH HOp NHAT (ti6p theo)

{

I

Trp 01 ndm
tr& xu5ng

Tr6n 1 nim

Don vitinh : VND

c0ng

a-

.-

Sr5 cui5inam
Cdc khodn vay
Pheitre nguoi b5n
Chi phl phii tri
Phiitri khdc
Si5 oiu nam
C5c khoin vay
Phiitri nguoi b6n
Chi phi phiitri
Phdi trd kh5c

632.479.833.941
478.193.926.651

64.909.656.532
13.702.120.867
7 5.67 4 .129 .891

646.235.054.569
472.279.381.406
125.407 .07 1 .986

10.003.034.286
38.545.566.891

107.784.500.846
107.784.500.846

291.584.500.846
291.584.500.846

740.264.334.787
585.978.427.497
64.909.656.532
13.702.120.867
7 5.674.129.891

937.819.555.415
763.863.882.252
125.407 .071 .986

10.003.034.286
38.545.566.89 1

7 Rrii ro thitruong
R0i ro thi truong ld rii ro md gi6 tri hgp l! hoEc c5c lu6ng tien trong tuong lai cia corg c;:a
chinh se bi6n d_Qng theo nh0ng thay d6i cia gi6 thi truong. Rrji ro thi truong bao gO:n: R.i ':
ngoar Ie, rur ro lar suat.

R&i ro ngoqitQ

Rii ro ngoait€ ld rrliro md gi5 trilrqp lyi hoic c5c luong tiAn trong tuong lai cria c6ng cu tji c: n-
se bien d6ng theo nh0ng thay d6i c0a t! gi6 h5i doai. COng ty kh6ng c6 rii ro ngoai t€ do v,,ac
mua vd b5n hdng h6a, dich vu duqc thUc hi6n bing do,n vi ti6n t€ li D6ng Viet Nam.

Rii ro liisudt
Rii ro lii suSt ta r0i ro md gi5 tri hop lf hoqc c6c luong ti6n trong tuong lai cia mgt c6ng cu tdi
chinh- s6 bi6n dQng do.thay O6i ta su5t thi truong. R0i ro v6 tnay O6i tai iuSt thi truong cii Cong
ty chi y6u li6n quan d6n c6c khoin ti6n g[ri ngin hpn.

C6ng ty quin lf rOi ro l6i suAt nang c6ch theo doi chat ch6 tinh hinh thi truong c6 li6n quan de
xdc dinh chinh s6ch l5i suAt hop lf co loi cho c6c mqc dich quin lyi gioi hqn r0i ro c0a C6ng ty.

Rrii ro v6 gi6 kh6c

Rii ro v0 gi5 kh5c li rrli ro md gi5 tri hop l1i ho5c c5c luong ti6n trong tuong tai cia mOt c6ng cr,r

tiri chinh s6 bi6n d0ng theo nh0ng thay d6i cia gid thitruong ngodithay O6icia lai su6t va t! gi6
h6i do6i.

SO ligu so s6nh

S6 tieu so s6nh td s6 tieu tren 86o cdro tii chinh hop nhdt cho nim tii chinh k6t thuc ngdy
3111212020 dE duqc ki6m to5n.

Th6ng tin vA hoat d6ng li6n tuc

a.

8

9

Trong nim, C6ng ty kh6ng c6 hoqt dQng hoic sqr ki6n phSt sinh
kh6 ning hoqt dQng li6n tUc. Vi vay, Bdro c6o tdri chlnh hEp nh
gii dinh C6ng ty hoat dQng li6n tUc

lap u Xi5 toan tru&ng

hudng d5ng k6 d€n
lAp tr6n co sd

Quin

Hoing Lan Huong

Ngdy 20 th6ng 5 ndm2A22

Nguy6n Thi Hi6u

:

T

I
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AASCN

cONG TY cO PHAN TAP DoAN BIA- 
sAt coN aiNH rAY

86o c6o tdi chinh
cho ndm tiri chinh f6t tnric ngdy 3111212021

dE duoc ki6m to6n

cOruc ry rNHH DlcH vu rU vAr,r rar cxinx xE roAru vn rcEm roAN NAM vrEr
NAM VIET AUDIilNG AND ACCOUNTTNG FTNANCIAL CONSULTTNG SERVTCES CO., LTD. (AASCN)

Dla chi DKKD: 29 Hodng Sa, Phudng Da Kao, Quin 1 , Thdnh phd Hd Chi Minh, Tel: 028. 3910 4BB1

Dia chi giao dich: 26 Nguyen Huy Tr/, P. oa Kao, Quqn 1, TP. Hd Chi Minh, Tel: 028. 3910 4881/ 3820 6881 - Fax: 028. 3820 6881
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cONa rv cO pnAru r4e ooaN BH sAl coN eiNH rAv
55 a Nam Ky KhAi Nghia, Qu?n 1, TP. n6 Cni Minh

MUc LUc

nQr ouNo TRANG

BAo cAo cUn not oOno ouAru rnl

eAo cno xtErrlt roAru DQc LAP

eAo cAo rnt cHlun on Dugc xtEtvt roAN

Bing c3n d6i kc toan

86o c6o X6t qui hoat clQng kinh doanh

86o c6o luu chuy6n tidn tQ

BAn thuy6t minh 86o c6o tiri chlnh

2-3

4-5

6-7

I

I

10-31
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I
coNG Ty co eHAN TAp ooAN BtA sA! GoN eiNH rAy
S6 8 Nanr Ky Khdi NsnTa euin i rC na'Cni M;i;

BAo cAo cUA HoI DONG ouAru rnl
-a

1.ei q6ng au{ trl c6ng lv_c6 phin TQp dodn Bia siri Gon Binh r6y (sau dray
bay 86o c6o crla minh vi B5o c6o tdi chinh cOa C6ng ty cho n5m tai ininn tdt

Kh6i qu6t

ggi t5t ti'C6ng ty'') trinh
thOc ngiy 3111212021.

96ng. 
t}, Flql?! Tap 6oAn Bia Sai Gon Binh Tiy duEc thinh lf,p theo GiSy chong nhfn ddng ki kinh

doanh s6 030411ffi,7q l-g-al?qlang 1.1 nim 2005 do S& Kd Hodch vd Oir.LTu thir-nh pn5 HO 6niUinn
9{qJtruoc.oiy F s6 +rogoo+ozs), 6i5y cfong nh6n oa.s.iy nii oti larr tno d#y 14 th6ns 8 n6m
2o1B do sd KB Hoach va Dau Tu ihanh'pn6 n5 chiM;h Japl 

'"-' '

H-oqt dQng chlnh cta COng ty la: Sdn xu6t, cn6. Oie.n luong thr,rc thrjc phAm, rugu bia, nudc giii kh6t;
sdn xuSt v?t lieu xiy dsrng-(kh6ng sdn xu6i, cne oi6n tai trI sO). xay dung c6ng nghi6,p, Ja. oii.g:';5;
duong,-giao th6ng. th0y loi. Mua bdn l6ng sin, thpc pnAm, ruqu bii, nuol giii-fnZt. ino tnue'kni Oai,nhi xuong. Kinh doanh nhi &. M6i,gioi o-5t ogng sdn. ganbuoh pn6iigu,pr'-ginai ri, toqi, phi kim toai;
Kinh doanh nhi hAng (kh6ng hoat dQng taitrU sd).

Tru s& chinh coa C6ng ty tai s6 8 Nam Ky KhAi NghTa, Phuong Nguy6n Th5i Binh, eu?n 1, Thinh ph6
HO Cfri Minh.

c5c sp kiQn sau ngay kh6a s6 re to6n tfp 86o c6o tiri chinh

$onq 99 :t, ki-en trgng y6u_nio xiy ra sau ngiy kh6a s6 re to6n lQp 86o c5o tii chtnh ddi h6i duEc
oleu chtnh hay cOng b0 tr6n 86o c6o tii chinh.

Hqi d6ng Quin tr!, Ban TOng Gi6m dtSc vi Ban ki6m so6t trong nim vi d6n ngiy lQp b6o c6o niy
nhu sau:

Hgi d6ng Quin tr!

Ong Vin Thanh Liem
Ong Vin T_hio Nguy€n
Ong Nguy6n Ti€n D0ng
Ong Dinh Vin ThuQn
Ong Pham Tin Lqi
Ong Oinh Quang Hdi
Ong Dfing Th6i

Ban T6ng Gi6m d6c

Chi tich
Ph6 Ch0 tlch
Thinh vi6n
Thdnh viOn
Thinh vi6n
Thinh vi€n
Thinh vi6n

";..;
',38,

twc
,@
:WI
,iN[ x

du,
$r Yl
rri-
rF. HI

-

Ong VEn T_hio Nguyen
Ong Nguy€n Mqnh HUng
BA VEn Bio Nggc

Ban ki6m soit
Ong Vin 86 Nam
Ong NguyEn Vin Hda
Ba Biri Th! ThAi Ha

Pho t6ng Gi6m d6c
Ph6 t6ng GiSm d6c
Ph6 t6ng Gi6m d5c

Trudng ban ki6m so6t
Thinh vi6n
Thinh vi6n

Ki6m toin vi6n

COng ty TNHH Dich vu Tu v5n Tii chinh X6 toan vA Ki6m todn Nam Viet (AASCN) da thuc hi€n ki6m
to6n 86o cio tAi chinh cho C6ng ty.
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c6r.ro rv c6 pnAn rAp DoAN BtA sAt coN eiNFI rAv
56 I ruam Ky KhAi NghTa, Quin 1, TP. HO Chf Minh

BAO CAO CUA Hol DoNG QUAN TR! (tiCp theo)

C6ng Uti tracn nhigm cta Hgi d6ng Quin tr! tl6i v6i 86o c5o tii chinh

Hpi dong Quin tri C6ng ty chlu tr6ch nhiem vE viQc l?p Bao c6o tAi chinh Phirl 6nh trung_lhUcr hEp ly

tinh hin[ hoqt deng, r5t {ui.hoat dOng kinh doanh vd tinh hinh luu chuydn.ti0n !C:0? gOlg ty trong

n5m. Trong qu6 trinh l?p B5o c5o tii chlnh, HQi d6rng Qudn tr! COng ty cam ktit da tuAn th0 c6c y6u cAu

sau:

. Lr,ra chgn cdc chlnh s5ch k6 to6n thich hqp vi 5p dung c5c chinh s5ch ndy mOt c6ch nhit qu5n;

. Dua ra cAc d6nh gi5 vi dr/ doSn hqp ly vi th?n trgng;

. Lap vi trinh biy c?c 86o c6o tai chlnlr trEn co s&'tu-an th0 c6c chuin muc kE to5n, cn6 OQ kO to6n

vi c6c quy dllnh c6 li6n quan hiQn hinh;
. Lap c5c B5o c6o tiri chinh dga ir6n co s0 hoat dQng kinh doanh li6n tqc, tru truong hEp kh6ng th6

cho ring C0ng ty s6 ti6p tuc hoat 60ng kinh doanh.

Hqi dOng Quin tr! COng ty tlim bdo ring cdc s6.k6 to6n duEc luu giir d6 phin 5nh tinh hinh tdi chinh
cira COng ty, voi mOc Og irung thr.rc, hEp ly tai bdt cO thoi di6m nio vi dim b6o ring 86o c5o tAi chinh
tuin thOLac quy dinh hien hdnh crla Nhi nudc. DOng thoi _c6 tr6ch nhiem trong viec bio dim an toin
tii sin cria COng ty vA thqrc hiQn c6c bign ph6p thich hEp d6 ngin chin, ph6t hien c6c hAnh vi gian lQn

vi c6c vi phqm khac.

Hgi d6ng Quin tr! COng ty cam !6t rang 86o cAo tii chinh cIE phin 5nh- trung th\rc vi hqp ly tinh hinh

tAi chtnh- cga C6ng ty tii inoi o6m nga, 31 thing 12 ndm 2021 , k5t qui hoqt dQng kinh doanh vdr tinh

i*nf"i", .nry$n trEnig-ino nam tai c-ninn fdt tfrrl-c cirng ngay, phir hq'p vdi chu5n rnur., cne Oo f6 toan

doanh nghiQp Viet Nam vA tuin thrj c6c quy dinh hien hinh c6 li6n quan.

in tr!

Vin Thanh Li6m
Ch0 tlch HQi ddng QuAn tri

Ngiy 28 thSng 3 n5m 2022
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cOruc TY TNHH DlcH vU TuvAru rnl cnlrun rE roAru vn rcdm roAru runnn vrEr
NAM VIET AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTTNG SERVTCES CO., LTD. (AASCN)

AASCN
36:72-2\BCKTfiC

Kinh qt}i:

eAo cAo xtEm roAru Doc LAp

aui CO d6ng, H6i Oting Quin Tri vir Ban T6ng Gi6m D6c
Cdng ty C6 pnAn Tdp dodn Bia Sdi Gon Binh Tdy

!hring tOi Oa fi6m to6n b5o c5o tdri chinh kem theo ctla COng ty C6 phSn.TAp dodn Bia Sdi Gon Binh
Tdy dugc lAp ngdy 28 th6ng 3 nim 2022,t* trang 6 d6n trang 31, bao g6m Bdng cAn d6i kC toan tai
ngdy 31 lhAng 1.2 nEtm 2021, Biio qio tet qud hoqt d6ng kinh doanh, B5o c6o tui chuyen ti6n te cho
ndm tdi chinh ket th(c cirng ngdy vd Bdn thuy6t minh b6o cdo tdi chinh.

Tr6ch nhi6m ctla H6i ddinq Qudn tri

HQi dong Qudn tri COng ty chiu trdch nhiem vO vi6c lqp vdr trlnh bdy trung thuc vd hqp tV biio c6o tdi
chinh c0a Cong ty theo chudn muc ke todn, ch6 do ke todn doanh'nghi€p Viet ruam vat6c quy dinh
phap l! co. lien quan d6n viOc lQp vdr trinh bdy b5o cdo tdri chinh vd chiuiraih nhiem v6 fi6m soat hoi Og
md HOi dong Qudn tri x6c dinh ldr c6n thiei oe odm bdo cho vi6c l6p vdr trinh bay bdo cdo tdi chtnh
kh6ng c6 sai s6t trgng yeu do gian 16n hoac nhim 15n.

Tr6ch nhi6m cia Ki6m toSn vi6n

Tr6ch nhiem c0a ch[ng t6i la dua ra 17 kien vO bao cdo tiii chinh dqra tr6n ket qud cta cuQc ki6m todn.
Cf Ung j6l g? ti6n hdnh ki6m to6n theo c6c chuAn mqrc ki6m to6n ViQt Nam. ia. .flran ,qrc ndy y6u
c6u ch0ng t6itudn thrl chuAn mlrc-vd cgc quy dinh.v0 dao duc nghe nghiQf, fap rc noicn va tnlrc nien
cu6c ki6m torin d6 dat duEc su dim beo hEb li7 v6 vi6c ti6u b6Jc6o iai ihinrr'cia Cdng ty c6 cdn sai
sot trong ydu hay kh6ng.

C6ng viec ki6m to5n bao g6m thuc hiQn cdc thi tuc nhdm thu thap c5c bdng chfng ki6m to6n v6 c6c
s6 ti9u,vd thuyet minh tr6n b6o c6o tdi chinh. Cdc th0 tuc kiem to6n duEc tqi cnqr;Oua tr6n x6t dodn
crla ki6m to6n vien, bao g6m ddnh gia rii ro c6 sai sot trqng yeu trong biio c5o tdi chinh do gian ldn
ho{c nhAm l5n. Khi thuc hien denh gi6 cdrc rii ro ndy, kiem t6en vi6n d! ,", ,ei rlarn .ojt n6i b6 c0a
golq,ty li6n quan d6n viQc tAp vd trlnh bdy bdo cdo'tdi chinh trung thyc, hEp tyi nh5m if.,iAiXe.atinO
tu:figlntoanph-u.hoRvOitinhhinhthLrcte tuy.nhienkh6ngnharnmucdich'duarayiki6nv6hieuqui
cua ki6m so5t noi b6 cria Cong ty. C6ng viec kiem toan c0ng bao 96m d-rnh gia tinh inicn nEp cba c6c
chinh s6ch te toan euqc ap.ovn'g va tiitr hop tii cria c6c udc tinn-re'i"J.'i,f1#Oi'bi.S C;ra" tri c0ng
nhu dSnh gi5 vigc trinh bdy t6ng th6 bdo cdo tdi chtnh

9n,:lg toi tin tudng ranp 9e9 bing chung kiem todn mdr chrjng t6i dE thu thAp duoc td ddy d0 vir thich
ho,p ldrm co sd cho f kien ki6m to6n ngoal tru c0a chIng toi.

Co s& cia V kiiin ki6m tg6n nqoai tri
Ndm 2021 do dnh hudng crla dich b6nh Covid-19 tinh hinh sin xu6t kinh doanh vd bdn hdng cr]a C6ng
ty TNHH Thuong Maivd Dich Vu Bia Sdi Gon Binh-Tay (C0ng ty con sd hou 100% v6n diel Ie) bidn[
hyglg lgf le.tgqlg ty con.chua thqrc hien phan u6 crriprri bao'bi vao chiphisdn xu6t klnrrooann vdi
sO ti€n h23.450.296.401 d6ng. Neu ghi nhan chi phi nhu moi ndm thi tgi nhu0n truoc thu€ cta izu
ty con s6 gidm di m6t khoin tuong ung vd Cong ty s6 ph6i trich tAp dr'r phonq qidm qi6 dAu tu vdi
COng ty con mQt khoin ld 23.450.296.401 ddng vd io,i nhuan te toan truoc truS J,iu cdng ty se gi6m
tuong *ng.
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chi giao dich: 26 Nguy6n Huy TrJ, P. Da Kao, QuAn 1, Tp. Hd ChiMinh

028. 3910 4881/ 3820 6881 - Fax: 028. 3820 6881

Bla chi DKKD: 29 Hodng Sa, P. Da Kao, QuQn 1, Tp. Hd Chi Minh.

Tel: 028. 3910 4881



Y kiiin Ki6m to6n nqoaitrdp

Theo i ki6n crla chring t6i, ngoai tru inh hudng crla v6n tl6 n6u tqi muc "Co s0 cria i ki6n ki6m to6n
ngoqitru", b6o cdo tdi chinh.dd phin 6nh trung thqrc vd hEp li, tr€n c6c khia cqnh trgng y6u tinh hinh
tdi chinh cia C6ng ty C6 phAn T$p dodn Bia Sdi Gon B-inh TAy tqi ngdy 31 thilng 12 nim 2021, cung
nhu k6t qud hoqt dQng kinh doanh vd tinh hinh luu chuy6n ti6n tQ cho ndm tdi chinh kCt thtlc cUng ngdy,
phn hEp vdi chuAn muc k6 to5n, ch6 d9 kC toan doanh nghiQp Viet Nam vd c6c quy dinh phdp tf iO rien
quan d6n viec l?p vA trinh bdy b6o c6o tdi chinh.

C6ng ty TNHH Dich vq Tu vdn Tii chinh
K6 toin vi Ki6m to6n Nam Vi6t

dOc Ki6m to6n vi6n

n

L

Chung nhdn ddng ki hdnh nghd
ki6m to5n s6: 2837 -2019-1 52-1

Thdnh pn6 H6 ChiMinh, ngAy 31 thdng 3 ndm2022

Nguy6n Th! Bich NguyQt
Ch0ng nhQn ddng ki hdnh ngh6
ki6m to5n s6: 4817 -2019-1 52-1
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c6NG w cO pHAN TAp DoAN BtA SAtcoN eiNH rAv sAo cAO ral cuirun
56 g nam K!, Khoi Nghi!, Qu4n 1, TP. HO Chi Minh Cho nim tAi chinh fet tnr:c ngity 3111212021

BANG CAN O6I XE TOAN
Tgi ngdy 31 th6ng 12 ndm 2021

Dcvn vitinh:VND

,K,Y
'rnia

Dlc

rrt (
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h
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TAI SAN
MA
so

Thuy6t
minh

31t12t2021 01to'U2021

A. TAI SAN NGAN HAN

l. Ti6n vi c5c khoin tuong duong ti6n
1. Ti6n
2. C6c khoin tuong duong ti6n

ll. Gic khoin phiithu ngdn hqn
1. Phai thu ngSn h?n cfra kh6ch hing
2. Tri trucvc cho nguoi b6n ng5n hqn
3. Phai thu vE cho vay ngin hqn
4. Phai thu ngin hqn kh6c

llt. Hirng t6n kho
1. Hdng t6n kho

M. Tai sin ngin hgn kh6c
1. Chi phi trd trudc ng5n hqn
2. Thu6 vi c5c khoin phAi thu Nhd nu0c

B. TAr SAN DAI HAN

l. C6c khoin phiithu diri hqn
1. Phai thu dAi han khdc

ll. Tirisin ci5 Olnn
1. Tii sAn c6 cinn hou hinh

- Nguy6n gi6
- Gie trihao mdn lOy k6

2. Tdi sAn c6 dinn v6 hinh
- Nguy6n gi6
- Gia tri hao mdn lOy k6

Itl. Diu tu tii chinh dii han
1. D5u tu vio c6ng ty con
2. Diu tu vAo c6ng ty lien k6t, li6n doanh
3. DAU tu g6p v6n vdo don vi kh6c
4. Dp phdng giAm gi6 dlu tu tii chinh drii
han

lV. Tai sin dii hqn kh6c
1. Chi phi trd trudc ddi hEn
2. Thi6t bi, vit tu, phrJ tirng thay th6 ddi han

100

200

210
216

220
221
222
223
227
228
229

250
251
252
253
254

260
261
263

110
111
112

130
131
132
135
136

140
141

150
151
153

v.1

v.3
v.4
v.5
v.6

v.7

v.8
v.13

v.6

v.9

I v.1o

v.2

v.8

513.758.659.300

73.644.119.067
73.644.119.067

340.743.826.447
258.932.395.489

1.444.563.584
45.000.000.000
35.366.867.374

97.956.636.065
97.956.636.065

1.414.077.721
576.993.555
837.084.166

186.000.000
'186.000.000

865.254.466.887
794.624.8g2.2g2

2.066.766.792.336
(1 .272.141.900.044)

70.629.574.595
I es.zsa.o49.99o
| 1r s.rzs.o7s.3s5)

1.409.053.063.6ss
978.653.450.464
463.500.000.000

22.166.850.000
(55.257.236.809)

2.328.217.226.026

53.713.695.484
38.514.580.483
15.199.1 15.001

47s.130.971.265

40.645.607.567
40.645.607.567

304.518.483.472
223.133.460.404

1.012.402.669
45.000.000.000
35.372.620.399

128.793.650.441
128.793.650.441

1.173.229.785
332.322.213
84A.907.572

186.000.000
186.000.000

969.424.090.208
896.808.428.781

2.087 .705.503.974
1.190.897.075.193)

72.615.661.427
85.758.649.990

(13.142.988.563)

1 .461.201.923.628
978.653.450.464
507.060.000.000
22.166.850.000

(46.678.376.836)

I z.+gg.sgs.s6o.362

62.784.646.526
46.412.650.959
16.371.995.567

ToNG CQNG TAr SAN 270 2.841:975.885.326 2.968.727.631.627
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cONG Ty cO pHAN TAP DoAN BIA SAI ooN eiNH rAv sAo cAo rnt cniln
SO A Nam Ky KhAi Nghll, Qu?n 1, TP. HO Chi Minh Cho nSrn tdi chinh ket thoc ngdy 3111212021

BANG cAtt s6t rE roAN (ti6p theo)
Tqi ngiry 3t thing 12ndm2021

Don vitinh:VND

Nguoi lqp biCu Ke to5n tru&ng Quin

Hoing Lan Huong

Ngdy 28 th6ng 3 ndm2022

Nguy6n Th! Hi6u

:;=
r3{

,iN6

#
vrJ

ilG
*di
..\rV'

iF,'&

Vin Thanh Li6m

7

01t0112021ME
so

Thuy6t
minh

31t1212021NGUON V6N

815.702.375.327

651.017.874.481
114.239.539.726

6.796.456.000
115.645.274.173

6.724.439.978
9.394.511.376
4.729.735.447

380.591.680.154
12.896.237.627

164.684.500.846
'164.684.500.846

2.1s3.02s.256.300
875.245.360.000
875.245.360.000

436.708.750.464
495.910.465.337
345.160.680.499
335.729.532.260

2.153.025.256.300

9.431.148.239

v.16

v.17

v.11
v.12
v.13

v.14
v.15
v.16

708.042.860.099

618.2s8.359.253
$.0a7.702.311

6.013.942.000
139.091.158.768

4.829.264.896
10.469.334.875
45.725.888.447

370.407.700.842
8.713,367.114

89.784.500.846
89.784.500.846

2.133.933.02s.227
875.245.360.000
875.245.360.000

436.708.750.464
495.910.465.337
326.068.449.426
301.398.412.499

2.133.933.025.227

24.670.A36.927

300

3't0
311
312
313
314
315
319
320
322

400

421b

410
411

411a
41lb
412
418
421

421a

330
338

c.Ng PHAr TRA

L Ng ngin hqn
t. PirAiiri ngudi bAn ngin hqn.
2. Nguoi mua trA ti6n trudc ngin hqn
3. Thu6 vd c6c kho6n phAi nQp Nhi nudc
4. Phaitri ngudi lao dQng
5. Chi phi phii trA ngin hqn
6. Phai tri ngSn han kh6c
7.Yay va nE tnue tdi chinh ngin hqn
8. Qu! khen thu&ng, Ph0c lqi

ll. N9 dii hqn
1. Vay vd nE thu6 tAi chinh dii hqn

D. VON CHU SO HI/U

l. VOn cht s& hE u
1. V6n g6p cr)a ch0 sd h0u
- c6 phi6u pn6 tnOng c6 quy6n bi6u quy6t
- C6 ohi6u uu d5i
2. Thfng.du v6n c6 ph5n
3. QuV dAu tu oh6t tri6n
4. LEi nhu?n sau thu6 chua ph6n ph6i
- Lqi nhuan sau thu6 crrua piran ph5i tuy
t<6 o6n cu6i kv tru6c
- Lsi nhu?n siu thu6 chua phin Pnd fY
nay

2.968.727.631.627440 2.841.S75.885.326ToNG coNG NGUoN vON

BIA SAI U

PHAN

TAPb j
*
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cONG Ty cO pHAN TAp DoAN BIA sAlooN eiNH rAv aAo cAo relcHiNH
56 g Nam Ky Kh&i Nghii, Quan 1, TP. HO Chi Minh Cho ndm tdi chinh k6t thrlc ngdy 3111212021

BAo cAo KEr euA HoAT DQNG KINH DoANH
Nim 2021

xii toin tru&ng

Don vltinh: VND

Quin tri

.\
,{
:]U EI!
'vfil
im/
oltt

v
Nguoi lap bie

Hoing Lan Huong

Ngdy 28 th6ng 3 ndm2022

Nguy6n Thi Hi6u Vin Thanh Li6m

I

Nim tru0cMA
so

Thuyiit
minh

Nim nayGhi ti6u

1.166.546.570.347

33.239.140.336
1 .133.307.430.01 1

1,055.089.934.532
78.217.495.479

48.632.672.092
85.951.833.452
43.344.565.555

7.699.215.842
23.838.559.476

9,360.558.801

106.451 .953
35.862.515
70.589.438

9.431.148.239

9.431.148.239

01

02
10

1'.|

20

21
22
23
25
26
30

31
32
40
50
51

52

60

vt.1

vt.2
vt.3

vt.4

vt.9
vt.10

vt.11

vt.5
vt.6

vt.7
vt.8

860.060.945.692

119.730.344
859.94{.215.348

801.339.417.568
58.601.797.780

51.356.265.400
60.202.163.047
37.295.728,997
5.783.857.451

20.217.157.949
23.754.884.733

1.461.054.690
545.902.496
915.1s2.194

24.670.036.927

24.670.036.927

1. Doanh thu b6n hing vi cung cdP
dlch vg

2. C6c khoin gi6m tru doanh thu
3. Doanh thu thudn b5n hing vi cung

c6p djch vqr

4. Gi6 v6n hing b6n
5. Lgi nhuin gQp v6 bAn hirng vi cung

cip dich vg
6. Doanh thu hoat dQng tdi chlnh
7. Chi phf tAi chinh

Trong d6: Chi phi l6ivay
8. Chi phi bdn hdng
L Chi phf quin lf doanh nghiQp
10. Lqi nhuin thudn tir hoqt dgng kinh

doanh
1 1. Thu nh?p kh5c
12. Chi phi kh6c
13. Loi nhu6n khic
14. T6ng lqi nhuqn xii to6n tru0c thu6
15. Chi phi thu6 thu nhQp doanh nghiQp

hien hAnh
16. Chi phi thu6 thu nhQp doanh nghiQp

hoSn lai
17. Lqi nhufn sau thu6 thu nhqp doanh

nghigp

BTA SAI

TAP

)-

-)-'-



cONG Ty cO pHAN TAp DoAN BtA SAteoru eiuH rAy aAo cAo rnlcninn
S5 e Nam Ky Kh&i Nghia, Quan 1, TP. HO Chi Minh Cho ndm tdi chinh ket thtic ngity 31112t2021

BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE
Ndm 2021

Don vitinh: VND

Nguoilqp bi6u xii to6n tru&ng tri

Nguy5n Th! Hi6uHoing Lan Huong

Ngdy 28 th6ng 3 ndm2022

Vdn Thanh Li6m

I

Nim tru6cMA
si5

Nim nayChi ti6u

24.670.036.927

101.030.258.327
8.578.859.973

(37.712.954.777)
37.295.728.997

133.861.929.447

(33.206.519.569)
32.009.894.942

(49.731.806.135)
7.653.399.1 34

(37 .267 .7 49.961)

(4.182.870.513)
49.136.277.345

(1 1.028.307.20e)
5.909.090.909

29.560.000.000
47.334.859.767
7',t.775.643.467

479.758.569.865
(564 .842.549 .177)

(2.829.430.000)
(87.913.409.312)

32.998.s11.s00
40.645.607.567
73.644.119.067

9.431.148.239

108.247.111 .749
42.110.176.470

(48.331 .614.922)
43.344.565.555

154.801.387.091

68.996.506.449
(31 .7 94 .545 .223)

(105.683.366.063)
28.567.853.717

(35.463.752.128)
(6.047.555.452)

(420.613.401)
72.955.914.990

(1.094.664.082)
381 .818.182

(s3.812.91 9.3s9)

45.275.654.065
10.749.888.766

569.669.186.552
(612.694.930.846)

(2.760.000.000)
(45.785.7 44.294).

37.920.059.462
2.725.548.105

40,645.607.s67

21

22
25
zo
27
30

33
34
36
40

50
60
70

01

02
03
05
06
08

no

10
11

12
14
15
17
20

l. Luu chuy6n ti6n tip hogt dQng kinh doanh
1. Loi nhudn tru&c thu6
2. DiCu chinh cho c6c khoin
- Kh5u hao tdi sin c6 oinh
- C6c khoin dr,r phong
- Lei, lo tu hoat d6ng dAu tu
- Chi phf lSivay
3. LEi nhuQn.tir hoqt ilgng kinh doanh tru0c

thay cl6i v6n luu dQng
- 

]?nS, gidm c5c khoin phdi thu
- :eng, gidm hing t6n kho
- Tang, gidm c6c khoAn phditri
- rdng,_gidm .-li.pli tri truoc
- i len lar vay oa tra
- Thu6 thu nhQp doanh nghiQp d5 nQp
- Ti6n chi kh6c cho hoat dQng kinh doanh
Luu chuy6n tiiin thuin tir hoqt clgng kinh doanh

chuy6n ti6n t& hoqt dQng diu tu
chi mua, x6y dr,rng tdisin c6 Ointr

thu tu thanh lf, nhuqng b6n TSCO
3. Tidn chi dAu tu g6p v6n viro don vi kh5c
4. Tidn thu h6i diu tu g6p v6n vdo don vi kh5c
5. TiAn thu l6i cho vay., c5 t0c dugc chia .
Luu chuyOn ti6n thuin t& hoqt tlQng clAu tu

lll. Luu chuy6n tiiin tir hoSt tlgng tiri chinh
1. Ti€n thu tu di vay
2. Ti6n tr6 ng g6c vay
3. C6 toc, lgi nhuan d5 tri cho chrl sd hou
Luu chuy6n ti6n thuAn tr) hogt Clgng Gichinh

Luu chuyEn ti6n thuAn tronq nim
Ti6n vi tuong duong ti6n dAu nim
Ti6n vd tuong dwong ti6n cu6inim

ll. Luu
1. Tidn
2. Ti6n

BIA SAI

rAp

E

LJ
{
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cONG Ty c0 eHAN TAp DoAN BrA sAteoN eiNn rAv
56 Og t'tam Ky Khdi NghTa, Quir-n 1, TP. H6 Chl Minh

BAO CAO TAICHINH
Cho nim tdi chlnh ket th0c ngdy 3111212A21

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Nim 2021

r. DaG DrEM HOAT DQNG eUA DOANH NGHIEP

1. Hinh thtlc s& hiru v5n

C6ng ty C6 phAn TQp doAn Bia Sdi Gdn Binh T6y duEc thdnh lip theo GiSy chu[r$ nhQn ding ki
gnh-doanh i0 09041 16373 ngdy 25 th5ng 1 1 nim 2005 do SA K.5 Ho?ch vi DAu Tu thinh ph6

na Cnl ftltinn c6p (trudc Oayia's6 4103004075). GiSy chrlng nhQn ding ki thay d6i lAn th& I
ngdy 14 th5ng 8 nam 2018 do 56, K6 Hoach vd DAu Tu thinh ph6 H6 Chi Minh cAp.

TrU s& chinh cfra C6ng ty tai s6 8 Nam K]' Kh&i NghTa, Phuong Nguy6n ThSi Binh, QuQn 1,

Thdnh pn6 Ho Chi Minh.

2. Linh vq,c kinh doanh

LInh vtrc kinh doanh c0a C6ng ty li sin xu6t c6ng nghipp, thuong mai, dich vu.

3. Ngirnh ngn6 finh doanh

Hoqt dQng chinh c0a C6ng ty lA: S6n xu5t, ch5 biSn luong thyc thUc phim, ruEu bia, nudc gi6i

kh5t; sdn xuSt v?t ligu xay dgng (kh6ng sin xu6t, cn6 Oi6n taitrU s0). Xiy dung c6ng nghiQp, d6n

dqng, cAu dudng, giao th6ng thriy lgi. Mua bdn n6ng sin, thUc ph5m, ruqu bia, nuoc.gl6i khdt.

Cho thu6 kho bii, nhA xuOng. Kinh doanh nhd 0. MOi giOi bAt dOng sin. Bin buOn ph€ liQu, ph€

thii kim logi, phi kim loqi. Kinh doanh nhd hdng (kh0ng hoat dQng tqi tru s&).

4. chu k!, sin xuSt kinh doanh th6ng thulng
Chu k| sin xuSt kinh doanh th6ng thuOng c0a C6ng ty ld trong vdng 12 th6ng.

5. Oic eli6m hoqt dQng c0a doanh nghiQp

Trong nim, C6ng ty kh6ng c6 thay el6i b5t thuong gi vB Ogc cli6m hoat dQng kinh doanh.

Cdu tr0c doanh nghigp

Cdc c6ng ty con vd c6ng ty li6n k6t sau:

T6n c6ng ty Nginh hoqtdgng

6.

Vi5n ditiu l9 TY lC

(VND) sd h0u

C6nq tv con

C6ng ty TNHH Thuong mqivir
Dich vu Bia Sdi Gon Binh TAy

C6ng ty TNHH Bia Sii Gdn -
Ninh Thuin
C6ng ty TNHH MTV Bia Sdi Gon

- Phi Ly.

C6nq tv li6n ket

C6ng ty CP T?p dodn Bao bi Sdi
Gdn
C6ng ty CP Bia Sdi Gdn - Long
KhAnh

Bdn buOn CI6 u6ng (ruEu, bia,
nudc giii kh6t)vi Dich vu nhd
hAng; ...
SAn xuSt c6c lo?i bia

SAn xu6t c6c loai bia

200.000.000.000 100%

Sin xuAt binh, ca, can, lon
bing kim loai; ln bao b) ; ;.
S6n xuAt c5c loai bia

193.000.000.000

164.383.000.000

560.892.510.000

'1 98.000.000.000

100o/o

100%

38,96%

20,20%
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cONe Ty c0 pHAN TAp DoAN BtA SAteoH eiHH rAy eAo cAo rnt cniNn
S6 OA Nam Ky Kh&i tlghia, QuQn 1, TP. H6 Chi Minh Cho ndm tAi chinh ket th0c ngity 31t1212021

BAN THUYET MrNH BAO CAO TAICHiNH (ti6p theo)

C6ng ty c6 c6c chi nhinh sau:

T6n chi nh6nh Dia chi

Nha M6y Bia Sdi Gon - Binh Duong

Nhir M6y Bia Sii G6n - Hoing
Qulnh

Nhd M6y Bia Sdi Gdn - D6ng ThSp

Khu CN TAn D6ng Hi€p B, x5 TAn D6ng HiQp, huyQn Di
An, tinh Binh Duong

Khu CN Vinh L0c, huyen Binh Chanh, TP. H6 Chi Minh

Khu CN TrAn Qu6c ToAn, Phudng 11, TP Cao Linh, tinh
DOng Thdp

n. rixEroAN,DoN v!rEN TE sUDUNG TRoNG KEroAN

1. K! ki6 toan

K! k6 to5n nim c0a C6ng ty Uat OAu tir ngdy 01/01 vA t<6t tnr:c vAo ngdry 31112 hing nim.

2. Oon v!Uen t9 sr? dgng trong k6 toin
Dsn vitiBn te st} dung trong ghi ch6p k6 to6n ld d6ng Viet Nam (VND).

il. GHUAN Mrf. C VA CHE DQ KE rOAN Ae OqlNe

1. Che d0 ti-i toan ip dgng

c6ng ty 5p dung ch6 do K6 toan doanh nghiQp ban hanh theo Th6ng tu s5 zoolzo14lTT-BTC
ngdy 2211212014 c0a B0 Tai Chinh hudng d5n ch6 d0 k6 to6n doanh nghiQp Viet Nam.

2. Tuy6n bti vE vigc tuin thi Chudn mpc k6 toin vi Cfr6 Og f6 toan

C6ng ty di 6p dqng c6c ChuAn mUc k6 to5n Vi€t Nam vd c6c vin b6n hudng d5n ChuAn mr,rc do

Nnd nJ,Oc d5 ban nann. Cac 86o c6o tii chinh duEc l6p vd trinh bdy theo dring mqi quy dinh c0a

tung chuAn mr,rc, th6ng tu hudng d5n thqc hien chuAn myc vd Ch6 dQ ke toan hi€n hAnh dang

6p dung.

rv. cAc cHiNH sAcH KE roAN Ae ogno

1. Cic lqitf gia h6i doii ip dgng trong k6 to6n

C6c nghigp vU kinh t6 ph6t sinh bdng ngoqi tQ dugc quy d6i ra d6ng Viet Nam theo tf gi6 giao

dich thrtc t6 tai thdi di6m ph6t sinh nghigp vu.

T! gia giao dich thuc t6 khi d6nh gi5 lai c5c khoin muc ti6n te c6 g6c ngoai te tai thoi di6m lap
B5o c6o tdri chlnh: Ld tf gie c6ng b6 c0a ng6n hdng thuong mai noi doanh nghiQp thuong xuy6n
c6 giao dich theo nguy6n tic:
- T! gi6 giao dich thqrc t6 khi d6nh gi6 lqi c5c khoin mqrc ti6n te c6 g6c ngoqi te dugc phin loai ld
tiri sAn: Li tf gi6 mua ngoqi tQ crla ngAn hdng thuong mqi noi doanh nghiQp thuong xuy6n c6
giao dich tai thdi di6m lip 86o c5o tii chinh. O6i vOi c5c khoin ngoait0 gt}i ngAn hdng thi t! gi6

thuc t6 khi d6nh giA lai ld tf gi6 mua c0a chinh ngAn hdng noi doanh nghiQp m0 tai khoAn ngoqi

te.

- Tf gie giao dich thrrc t6 khi d6nh gi6 lai cdc khoin muc ti6n tP c6 g5c ngoai te tluEc phAn loai ld
nE pnai tri: la tf gi5 b5n ngoai t€ ctia ngAn hdng thuong mai taithoi di6m l?p 86o c6o tAi chinh.

Ch6nh lgch ti giA thUc t6 phdt sinh trong n5m vi ch6nh lech tf gi5 do d6nh gi6 lai s5 du cdc

khoin mpc tiEin t€ tai thdi di6m cu6i ky duEc X6t chuy6n vdo doanh thu hoac chi phi tli chinh
trong k!.
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CONG TY CO PHAN TAP DOAN BlA SAICON EiNFI TAV EAO CAO TEICHINTI
S6 Og ttam Ky Khdi ttghia, Qu?n 1, TP. HO Chi Minh Cho nim tdi chinh tet tnUc ngAy 31t1212021

BAN THUYET MrNH BAO CAO TAr CHINH (ti6p theo)

2. Nguy6n t5c ghi nhQn cic khoin tiiin vdr cic khoin tuong duong ti6n

C6c khoin ti6n bao g6m ti6n mat, ti6n g&i ngdn hiing, ti6n dang chuy6n.

C5c khoin tuong duong ti6n lA c6c khoin dAu tu ngin han khon-g qu-5 3 thang. c6 khi ning
cnuydn o-6i O6 Oing tna;n ti6n vA kh6ng c6 nhieu riri io trong chuy6n o6i tnann tiOn k6 tir ngiry

mua khoin dAu tu d6 tai thoi di6m b5o c6o.

3. Nguy6n fic kO to6n c6c khoAn tliu tu tiri chinh

KhoAn dAu tu viro c6ng ty con duEc k6 toan theo phuong ph5p gi5 g6c. Lqi nhu?n thuAn duqc
chia tu c6ng ty con ph6t sinh sau ngAy diu tu duEc ghi nhQn vio Bdro cdo K€t qud hoqt dQng kinh

doanh. CaJ firoin buEc chia khaC (ngoai lEi nhu?n- thuAn) duEc coi lA phAn thu h6i c6c khoin
-toau ru va ougc ghi nhin ld khoin giAm tru gi6 g5c diu tu.

-l ^ |
uau tu vao cong cu von cua oon vl Knac

D6u tu vio c6ng cU v6n c0adon vi khac phAn 5nh c6c kho-An dAu tu c6ng cq v6n nhung C6ng ty

kh6ng c6 quyen-ti6m sodt, d6ng ki6m soSi hoic c6 inh hudng d6ng k6 Odi vOi b6n duEc d6u tu.

Khoin d6u tu viro c6ng cU v5n c5c don vi kh6c duEc phin 5nh theo nguy6n gid tru cdc khoin dg
phdng giAm gi6 diu tu.

C5c khoAn diu tu tai thoi di6m b6o c5o, n6u:

- C6 thoi hqn thu h6i hoic d5o han khdng qu5 3 th6ng k6 tu ngdy mua khoAn d6u tu d6 duqc coi

ld " tucrng duong ti6n";
- C6 thoinan tn-u n6i v6n dudi 1 nim ho{c 1 chu k}, kinh doanh duEc phAn loqi li tdi sdn ngin
han;
- C6 thdi han thu h6i v5n tr6n 1 nim hoic 1 chu k! kinh doanh duqc phAn loai lir tiri sin ddi han.

DU phong giim gi5 d6u tu li s6 ch6nh lQch gi0a gi6 g6c c0a c5c khoAn d5u tu duqc hach toSn

trdn's6 xE ioan tdn hon gii tri thi trudng iia in,ing taiinOi oi6m l?p ds phdng. MQt s5 khoin dAu

tu kh6c vi kh6ng c6 di ciic th6ng tin cAn thi6t d6 tqp dqr phong n6n c6ng ty kh6ng trlch lip.dtv
phong d6i vcyi c6c khoin dAu tu ndy. H6i ddng QuAn tri vir Ban T6ng Giam d6c C6ng.ty tin rang

c5c khoin dlp phdng O6i vOi c5c khoAn dAu tu ndy, n6u c6, kh6ng inh hudng trgng y6u den b6o

c5o tdi chinh.

4. Nguy6n tac kC toSn nq phii thu

C6c khoAn phii thu th6 hien gi6 tri ghi s6 c0a c6c khodn phii thu khSch hdng g6.m c5c khoAn phAi

thu mang tinh chSt thuong mqi pnet sinh tu giao dlch b6n hdng h6a,. cung cAp dich vr,r vd c6c
f noin pni.i thu kh6c kh6ng c6 tinh chSt thuong mai, kh6ng li6n quan dI6n giao dich b6n hing h6a

vd cung c5p dich vU. Dp phong c5c khodn phii thu kh6 ddi dugc lQp cho tirng khoin phai thu cen

cu viro thoi gian qu5 hqn trd nE g6c theo cam k6t nq ban dAu (kh6ng tlnh d6n gia hqn nq giira
cic b$n), hoic cdn cO viro m0c t6n thAt dU ki6n c6 th6 xiy ra. C5c khoin phAi thu dugc xdc dinh

ld kh6ng th6 tnu h6i s6 dugc x6a s6.

C5c khoAn phii thu dugc phAn loai ngSn h?n vd ddi han tr6n bing cAn d6i X6 toan cin crl theo k!
hqn cdn lai cia cAc khoAn'phAi thu tqingdy c0a bing c3n d6i k6 toan.

5. Nguy6n tic ghi nhfn hing t6n kho

HAng.t6n kho duEc tinh theo gid g6c. Truolrg hqp gi5 tri thuAn c6 th6 thVc hiQn dugc thSp hon
gi6 glc thi phiitinh theo gia tiitn[an c6 th6 ihrrc hien OuEc..Gi6 g5c hAng t6n kho bao gdm chi
pnf mua, chi phl cn6 Oi6n-va cic chi phi li6n quan trr,rc ti6p kh5c pnat slnn d6 c6 dugc hdng t6n

kho & dla di6m vd trqng th5i hien tai.

Gi5 tri hing t6n kho dugc xAc dinh theo phuong ph6p binh quin gia quy6n.

Hing t6n kho duqc hach toAn theo phucrng phdp kB khai thucrng xuy6n.

Dq phdng giAm gi6 hAng tdn kho li s6 ch6nh lQch gi0a gi6 g6c cta hdng t6n kho lcvn hcrn gi6 tri

thuin c6 th6 thuc hi€n duoc c0a ch0ng.
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6.

cONG Ty cO pHAN TAp DOAN BtA SAteOru einn rAv aAo cAO rRtcniNn
56 O8 ttam Ki, Khdi NghTa, Quan 1, TP. HO Chi Minh Cho ndm tdi chinh XCt tnUc ngdy 3111212021

BAN THUYET M|NH BAO CAO TAICHiNH (ti6p theo)

Nguy6n tic ghi nhin vi khSu hao tii sin c6 Ainn

Tiri sin c6 Ainn hpu htnh, v6 hinh dugc ghi nh?n theo gi6 g6c. Trong qu6 trinh sir dung, tdi sdn

c6 Oinn nfru irlnn, v6 hinh duEc ghi nhqn theo nguy6n gi6, hao mon lu! k€ vd gi5 tri con lai'

Kh5u hao cluqc trich theo phuong ph6p duong th5ng. Thcri gian khAu hao duqc udc tinh nhu'

sau:

- NhA c&a vat ki6n tr0c
- MAy m6c thi6t bi
- Phuong ti€n v?n tAi
- DUng cg quin lf
- Tdi sin kh6c
- Phin m6m m5y tinh
- Quy6n s[r dqng d6t

7. Nguy6n tic ghi nhfn vi phdn bO chi phi trA tru6c

C6c chi phi trd truoc chi li6n quan d6n chi phi sin xu6t kinh doanh ky k6 toen hi€n tai duEc ghi

nh?n tA tni pf,i trA trudc ngin hqn vd dugc tlnh vdro chi phi sin xu6t kinh doanh trong nim tAi

chinh.

M€c tinh vi phAn b6 chi phi tri truOc diri han vio chi phi sAn xuAt kinh doanh tung k! hach to6n

dugc cin crl vAo tinh chAt, m*c clQ tung loqi chi phi dd chqn phuong phAp vd ti6u th0c phAn b6

hqp ly. Chi phi tri trudc iluqc phin U6-OAn vAo chi phf sin xu6t kinh doanh theo phuong phip
dudng thing.

8. Nguy6n t5c ke toSn nq phii tri
C6c khoin phii trA nguoi b6n, phAi hi kh6ctai thoi di6m b6o c5o, n6u:

- C6 thdi han thanh to6n dudi 1 nim hoic trong mQt chu k! sin xuat kinh doanh duqc phin lo?i

H ng ngSn hgn.
- C6 thdi han thanh to6n tr€n 1 nim hoic tr€n mot chu k! sdn xu6t kinh doanh duqc phAn loai li
ng ddi han.

9. Nguy6n fic ghi nhfn vi vi5n ho6 c6o khoin chi phi di vay

Chi pht di vay dugc ghi nhqn vio chi phi sin xuat, kinh doanh trong nim khi ph6t sinti, trCr chi phi

di vay ti6n quan tryciiCp Cl6n viQc dAu tu xAy dqrng hoic sin xuAt tai sin dd dang dugc tlntr viro
gid ti cna tai sin bO qOirec v6n ho5) khi c6 di cai Oieu kipn quy dinh trong Chu6n mr,rc K6 todn
Met Nam s6 t6 "cni phidivaf.

Chi pht di vay li6n quan trgc ti6p d6n vi€c diu tu xiy dUng hoic sAn xuSt tiii sin do.dang dugc
tinrr vao gia tii c0a t5i san bo (oiqc v6n ho6), bao g6m caCrnodn lEi tiOn vay, phin b6 cAc khoin
ArEt fnSu hoic phu trQi khi ph6t hinh tr5i phi6u, c6c khodn chi phi phU ph6t sinh li6n quan t6i
qud trinh lAm thi tuc vay.

10. Nguy6n ric ghi nhfn chi phi phii tri
C6c khoAn chi phl thUc t5 chua ph6t sinh nhung duEc trlch tru0c vdo chi phi sin xu6t, kinh
doanh trong nam oB dim bio fni chi pht ph6t sinnihuc i6 rnong gay dgt bi6n cho chi phl sAn xu6t
kinh doanh tr6n co s& dim b6o nguy6n t5c phir hqp giua doanh thu vA chi phi. Khi c5c chi phi d6
ph6t sinh, n6u c6 ch6nh lpch vOii6-Oa trich, k5 toAnli6n hAnh ghi b6 sung hoac ghigiim chi phf

tuong Ong v0iphin ch6nh l€ch.

11. Nguy6n fic ghi nhfn vi5n chi s& h0u

V6n dAu tu c&a chi sO h0u duEc ghi nhfn theo s6 v6n thuc g6p c0a ch0 sd hiru'

08 - 40 nim
05 - 12 nim
07 - 10 nim
05 - 07 nam
05 - '10 nim

07 nim
41 - 49 ndm
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cONG Ty c0 nHAN TAp DoAN BtA SAlcoN eiNH rAy aAo cAO relcnlrun
56 Og ruam K!, Khoi NghTa, Quan 1, TP. HO Chl Minh Cho nin'r tii chinh Xet tnUc ngdy 3111212021

BAN THUYET M|NH BAo cAo TAIcHiNH (ti6p theo)

12. Nguy6n tic vi phuong phip ghi nhQn doanh thu

Doanh thu bdn hdng

Doanh thu b6n hing dugc ghi nhqn khi dSng thoi th6a m6n c5c di€u kiQn sau:

- Phln l6n r0i ro vi lgi ich gin liAn vOi quy6n s& htru sin phim hoic hing h6a dE duEc chuy6n
giao cho ngudi mua;

- COng ty kh6ng cdn n5m gi0 quy6n quAn li hdng h6a nhu nguoi s& hiru hdng h6a hoac quy6n

ki6m so6t hdng h6a;

- Doanh thu duEc xdc dinh tuong tl6i chic ch5n;

- C6ng ty dE thu duEc hoic s6 thu duEc lEi ich kinh t6 tir giao dich b6n hdng;

- X6c dinh duqc chi phi li6n quan d6n giao dich b5n hing.

Doanh thu cung cdp dich vu

Doanh thu cung c5p dlch vU dugc ghinhQn khi kCt qui c0a giao dich d6 dugc xdc dinh mOt c6ch
d6ng tin cgy. Tiuong hqp vigc cung c5p dich vu li6n quan d6n nhiAu nim thi doanh thu.duEc ghi

nhf,i trong ham tne6 k6t qud phAric6ng viec dE hodn thinh vio ngiy lap BAng Can d6i t<6 toan
c0a ndm 60. X5t qui cria'giao Aicn cung cdp dlch vU duEc x5c 6inh khi th6a m5n c6c di6u kien
sau:

- Doanh thu duqc xdc dinh tuong cl6i.ch5c chSn;
- C6 kha ndng thu duEc lEi ich kinh t6 tir giao dich cung c6p dich vU d6; .
- X6c dinh duec phAn c6ng vigc d5 hodn thann vao ngiy lQp-Bdng c6n d5i k6 toen;
- X6c dlnh duEc chi pni piat sinh cho giao dich va cni ini d6 hoSn thAnh giao dlch cung c6p dich

vU d6

Doanh thu hoat dQng tdi chinh

Doanh thu phdt sinh tir tiAn lii, ti5n bin quydn, c6 t0c, lEinhuin duEc chiavA c6c khoAn doanh
thu hoat dgng tii chinh kh6c duqc ghi nh?n khi th6a m6n d6ng thdi hai (2) di6u kiQn sau:

- C6 kha ning thu duqc lEi ich kinh t6 tir.giao dich d6;
- Doanh thu dugc xdc dinh tuong d6i ch5c chin.

C6 t*c, lEi nhu?n dugc chia duEc ghi nhQn khi C0ng ty duqc quyAn nh?n c6 t0c hoic duEc
I .^ . Iquyen nnan rEr nnu?n tu vr9c gop von.

13. Nguy6n tic ke toSn c6e khoin giim trir doanh thu

Tii khoin niy dirng dd phdn 5nh c6c khoAn duge di6u chinh giim trir vio doanh thu b6n hing,
cung c5p dich vU ph6t sinh trong nim, g6m: Chi6t kh6u thuo-ng mqi, giAm gi6 hdng b6n vA hing
bdn bi tri lai. Tdi khoAn ndy kh6ng phin 5nh c6c khoAn thu6 dugc giim tru vdo doanh thu nhu
tru6 GTGT d5u ra pnii nQ-p tinh iheo phuong phdp trgc ti5p. Vi€c di€u chinh giim doanh thu
dugc thuc hiOn nhu sau:

- Khoin cni6t rnAu thuong mai, giAm gi6 hing bdn, hdng b6n b! trA lai ph6t sinh ctng kI ti€u thu

sin phim, hdng h6a dich vu dugc diBu chinh gidm doanh thu cOa k! ph6t sinh;

- Truong hEp sdn phAm, hing ho5, dich vU dE ti6u thU tiv cAc nim trudc, d6n nim sau moi ph6t
sinh chi6t khdu thuong mqi, gidm gid hdng b6n hoic hdng b5n bitri lai thi doanh nghi9p dugc
ghi giim doanh thu theo nguy6n t5c:

+ N6u sAn phim, hdng ho6, dich vU d6 ti6u thu tir c5c nim-tru0c, d6n nim sau phii giim gi6,
ph6i chi6t khdu thuong mai, bl trd lqi nhung ph6t sinh trudc thdi di6m ph6t hdnh 86o c5o tdi
chlnh, k6 to6n phAi coi?ay'd mQt sy'kien cAi bi6u chinh ph6t sinh sau ng'ay lip BAng cin d6i k6
to6n vA ghi giAm doanh thu, tr€n 86o c6o tdi chlnh c0a k! lQp b6o c6o (k| trudc).

+ Trudng hqp sAn phAm, hdng ho6, dich vrJ phii giAm gi6, phii chi6t khAu thuong mai, bi tri lai

sau thoi di6m ph6t hinh B5o c6o tdi chinh thi doanh nghipp ghi gidm doanh thu cia k!'ph6t sinh

a
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coNG rr c0 pHAN TAp DoAN BiA sAt coru eiHn rAy eAo cAo rel cninn
^i ^^SO C5 lia:i 1, '.': ',:-'a f,-a: 'i tP H0 Chi Minh Cho nim tdi chinh ket thrlc ngity 3111212021

BAN THUYET MrNH BAo cAo TAt cHiNH (ticp theo)

14. Nguy6n fic ke to5n gi6 v5n hing b6n

Gi5 v6n hing b6n phin 6nh tri gi6 v6n crla sin phAm, hing h6a, dich vu b6n trong n6m.

Khodn.du phong giim gi6 hing t6n kho duEc tinh vdo gid v6n hAng b6n tr6n co sd s6 lugng
hing t6n kho vd phAn ch€nh l6ch gi0a gi5 ki thuin co th6 thuc hi€n duEc nh6 hon gid g6c. hirng
t6n kho. Khi x6c dinh kh6i luEng hang i6n kho bi giim gi5 cin phai trich lap dq phdng, Xe toan
phii loqi tru kh6i lusng hdrng t6n kho da kl, duqc nEp Obng ti6u thU (c6 gi6 trithuAn c6 th6 thuc
hi€n dugc kh6ng thSp hon gia tri ghi s6) nhung chua chuy-6n giao cho fhacn nang n6u co b5ng
ch&ng chic ch5n vA viQc khiich hdng s6 kh6ng tu b6 thr,rc hiQn hqp d6ng.

15. Nguy6n fic vi phuong ph6p ghi nhin chi phi tiri chinh

Cdc khoin chi phi dugc ghi nhan vio chi phi tiri chinh gom:

- Chi phi hoic cdc khoin 16 li€n quan d6n cdc hoat dQng dAu tu tdi chinh;
- Chi phi di vay v6n;
- C6c khoin 16 do thay d6i ti gie h6i doei cia cdc nghiQp vu ph5t sinh li6n quan d6n ngoqi tQ.

Cdc khoin tr6n duEc ghi nhQn theo t6ng s5 ph6t sinh trong ndm, kh6ng bir tru vdi doanh thu hoat
dOng tdi chinh.

16, Nguy6n tic kA to6n chi phi bin hing, chi phi quin lf doanh nghigp

Chi phi.bdn hiing phin 6nh c6c chi phi thyc tO ph6t sinh trong qud trinh b6n sin ph5m, hir-ng ho6,
cung c6p d!ch vU, bao g6m c6c chi phi chdo hirng, gioi thi€u sAn phAm, quAng c6o sin phAm, hoa
h6ng b6n hdng, chi phi bio hAnh sin phAm, hdng ho6 (tru hoat dQng x6y l5p), chi phi bAo quin,
d6ng g6i, vdn chuy6n,...

Chi phi qudn lf doanh nghiQp phin 5nh c6c chi phl quin l! chung c0a doanh nghiQp g6m cdc chi
phi v€ luong nhin vi6n b0 phAn quin lf doanh nghiQp (ti6n luong, ti6n c6ng, c5c khoin phU

c6p,.,.); bio hi6m x6 hQi, bio hi6m y t6, finn phi c6ng doin, b6o ni6h tnSt ngniQp crla nhdn vi6n
quin lf doanh nghiQp; chi phi vqt liQu vin phdng, c6ng cqr lao dQng, khSu hao TSCD dtng cho
quin lf doanh nghipp; tidn thuE d6t, thu6 m6n bdi; khoAn lQp dr,r phong phii thu kh6 ddi; dich vu
mua ngodi (diQn, nu0c, dien thoai, fax, bio hi6m tdi sin, ch5y n6...); chi phi bing tidn kh5c (ti6p
kh6ch, hQi nghi khdch hAng...).

17. Nguy6ntic vi phuong ph6p ghi nhin chi phi thuii thu nhqp doanh nghigp hiQn hdnh, chi
phithu6 thu nhdp doanh nghiQp hodn tqi

Chi phl thu6 thu nhQp doanh nghi-ep hi6n hirnh duEc x5c dinh tr6n co sd thu nhap chiu thu6 vd
thu6 sudt thu6 TNDN trong nim hi€n hdnh.

Chi phi thu6 thu nhfp doanh nghiQp ho5n lai duEc xdc dinh trdn co s0 s6 ch6nh l€ch t?m thoi
dugc kh6u trir, s6 ch6nh lpch tam thdi chiu thu6 vd thu6 su6t tnu6 TNDN. Thu6 thu nhip ho6n lai
phii tr6 phdi tiuEc ghi nhQan cho tdt ci c5c khoin ch6nh lOch tam thoi, con tdi sin thu6 thu nhQp
ho6n lqi chi duqc ghi nhqn khi chic chSn c6 d0 lgi nhuin tinh thu6 trong tuong lai d6 kh6u tru
c6c khodn ch6nh lQch tqm thoi.

18. 86o c6o b9 phqn

B5o c6o theo b0 phQn bao S6m bQ phQn theo linh vqrc kinh doanh hoic mOt bO phan theo khu
vqrc dia lf.

B0 phan theo linh vgc kinh doanh: LA mQt b0 ph?n c6 th6 phAn biet duEc cia mQt doanh nghigp
tham gia vdo qu5 trinh sdn xu6t hoac cung cAp sdn phAm, dich vu ri6ng ld, m.Ot nh6m c6c sin
phAm hofc c5c dich vu c6 li6n quan md U9 pnan ndy chiu rrli ro vir lEl icn finh te fnac vdi c6c b0
phfn kinh doanh khdc.

B0 ph?n theo khu v\rc dia lf: Ld mQt b0 phin c6 th6 phin biet dugc c0a mQt doanh nghiQp tham
gia vio qud trinh sAn xu6t hoic cung c6p sin phim, dich vEr trong phqm vi mQt m6i trucrng kinh
t6 cU th6 mA b0 ph6n.ndy c6 chiu rii ro vd lEi ich kinh t6 khec v0ic5c b0 phin kinh doanh trong
c6c m6i truong kinh t6 kh6c.
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cONG Ty cO pHAN TAp DoAN BrA sAteoN eiNH rAv
S6 Oa ruam Ky Kh&i NghTa, Qu?n 1, rp. nO Chi Minh

BAo cAo TAIcHiNH
Cho ndm tii chinh ket th0c ngdy 31t1212021

BAN THUYET MINH BAo cAo rAtcHiNH (ti6p theo)

19, C6ng cq tiichinh
Ghi nhqn ban diu
Idi srin tdi chinh

Tqi ngAy ghi nhfn ban dAu, tAi sin tdi chinh duqc ghi nhQn theo gi5 g6c cQng c6c chi phi giao

dich c6 iien quan truc ti6p d6n vi0c mua sem tdi sin tii chinh d6.

Tdi sAn tii chinh c0a C6ng ty bao gOm ti6n mit, ti6n giri ngin hqn, c6c khoin ph6i thu ngin hqn,

c6c khoAn phii thu kh6c vl d6c kho6n d6u tu.

Nq phdi trd tdi chlnh

Tai ngiy ghi nhin ban dAu, c6ng nE tAi chinh dugc ghi nhQn theo gi6 g5c trir di c6c chi phi giao

dich c6 li€n quan trqrc ti6p d6n viQc ph6t hdnh c6ng ng tdi chinh d6.

N9 phAi tri tdri chinh c0a C6ng ty bao g6m cic khoAn ph6i tr6 ngudi b6n, phdi tr6 khdc vi c6c
khoin vai.

B0 tr& c6c c6ng cg tAi chinh

C5c tai sdn tdri chinh vd nE phAi trA tii chinh chi duqc bt tru vdi nhau vi trinh bdy gi5 tri thuin
tr€n Bing c6n d6i f6 torin khi vd chi khi C6ng ty:

- C6 quydn hEp ph6p OE Otr trtr gi6 tri da ilutqc ghi nh€n; vA
- C6 dU dinh thanh to6n tr6n co s0 thuAn ho{c ghi nh?n tEri sin vd thanh toSn nq phAi tri ctng

mOt thdi di6m.

20. BOn li6n quan

C6c b6n duoc coi ld ll6n quan n6u mOt b6n c6 khA ning ki6m so6t hofc c6 inh hu&ng d6ng k6

o6i vOi bdn kia trong viec ra quy6t dinh cdc chinh s5ch tdi chinh vd hoat dong.

21. Sr) dgng c6c u6c tinh ki5 toin
Vi6c lap b6o c6o tiri chinh tuAn thr] theo c6c ChuAn muc K6 toin Vi€t_Nam, Ch6 d0 K6 to5n
Doanh nghigp Viet Nam vi cdc quy dinh hien hdnh kh5c c6 li6n quan d6n l?p vd trinh biry bdo

c6o tdi chinh y6u cAu HOi d6ng quAn tri phii c6 nhfrng udc tinh vd gid.dinh dnh hudng d6n s6

liQu vE c6ng n.q, t1 sAn,vd viecirihtr Oay.cdc kho6n c6ng nE vi tii sdn ti6m tirng tqi ngiy ket th0c
nlen 09 Ke roan cung nnu cac so ugu vA doanh thu va ini pni trong su6t nim tdi chin-h. Mic dr)

c6c udc tinh k6 to6n dugc l?p bing tAt ci sqr hi6u bi5t c0a H0i crdng quin tri, s6 thuc td phSt sinh

c6 th6 khec v6i c6c uoc tinh.

C5c u0c tinh vd gii dinh c6 inh hudng trgng y6u trong b6o c6o tdi chinh bao 96m:
- Thdi gian srl dr;ng hou lch c0a tdi sdn c6 oinn;

- Chi phi phii trA;

- CAc khoin dU phong.

C5c udc tinh vd gii Clinh thucrng xuy6n duqc d6nh gi6 dya tr6n kinh nghiQm trong qu6 khtl vi
c5c y6u t6 khac, Uao g6m cac gii dinh trong tuong iai c6 dnh hudng trgng y6u tdi b6o c5o tdi
chinh cOa C6ng ty vd duEc Hgi d6ng quAn tri d6nh gi5 ld hEp 19.

V. THONG TtN BO SUNG cHo cAc KHoAN MUc TR|NH BAY TRONG BANG CAI O6l XE
TOAN

1. Tiiin vi cic khoin tuong tluong ti6n
3111212021 0110112021

VND VND

269.132.982 94.774.040

4(tr
4

D

lit

u

-.:ilen mat
-.1lren gur 73.374.986.085 40.550.833 .527ngin hdng kh6ng k! hqn

c0ng'J
J

']
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c6NG Ty co pHAN TAp DoAN BIA sArcoN eiNH rAv eAo cAo tetcnlrun
S6 Oa ruam Ki, Khdi Nghia, Quan 1, TP. HO Chi Minh Cho nim tdri chinh ket th0c ngity 31112t2021

BAN THUYET M|NH eAo cAo rArcHiNH (tirip theo)

(*) Tqi ngAy 3111212021vii tqi ngAy 0110112021 C6ng ty chua x5c tlinh duEc gi6 tri hqp
khoAn diu tu niy do thiSu th6ng tin vB gi5 tham chi6u tr6n thi truong n6n gi6 tri hqp
khoAn dlu tu ndy chua duEc trinh bAy tr6n thuy6t minh 86o c6o tAi chinh.

Phii thu ngin hqn cta kh6ch hing

iy
l\i

cua
cua

3.

31t12t2021

VND

01101t2021

VND

T6ng COng ty CP Bia RuEu Nudc giii kh5t Sdi Gdn
COng ty TNHH Thuong mgi vd Dich VU

Bia Sii Gdn Binh TAy
Phii thu kh6ch hing kh5c

.cQng

Phii thu ctia kh6ch hing ld c6c b6n li6n quan

T5ng C6ng ty CP Bia Ruqu Nudc giAi kh6t SdiGon
C6ng ty TNHH Thuong mqivd Dich VU
Bia Sdi Gon Binh TAy

4. Tri tru6c cho ngudi b6n ngin hqn

COng ty CP XAy dqrng Tu v6n Quin lf ch5t lugng
COng Trinh 1

C6ng ty TNHH KRONES Viet Nam
C6ng ty C6 phAn Thi6t Bi SiiGdn
Tri tru6c ngSn hqn kh5c

cQng

5. Phii thu vd cho vay ngin hqn

C6ng ty TNHH Bla Sdi G6n Ninh Thu6n (B6n li6n
quan)

cQng

Cho C6ng ty TNHH Bia SAi Gon Ninh Thuin vay theo hqp ddng s6 ItZOZttUDW ngdy
3111212020, thcri han vay 12 th5ng, lii sudt cho vay ld 6,7o/olnim. KhoAn cho vay ndy kh6ng c6 tii
sin ddm b6o.

44.361.508. 1 82
214.442.419.223

19.713.900.070
203.377.207.448

42,352.886128.468.084

258.932.395.489 223.133.460.404

31t12t2A21

VND

01t0112021

VND

44.361.508.182
214.442.419.223

31t12t2021

VND

19.713.900.070
203.377.207.448

01t01t2021

VND

102.947.460
475.200.000
292.016.124

574.400.000 574.400.000

438.002.669

1.444.563.584 1.A12.402.669

31t12t2421

VND

ail01t2021
VND

45.000.000.000 45.000.000.000

45.000.000.000 45.000.000.000
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cONG Ty CO pHAN TAp DoAN BtA SAtCoN aiNn rAy eAo cAO tetcniNn
S6 Og Nam K!, Khoi Ngnia, Qu?n 1, TP. H6 Chi Minh Cho nim tdi chinh ket th0c ngity 3111212021

BAN THUYET MINH BAo cAo TAI cHiNH (ti6p theo)

6. Phii thu kh6c
31t1212421

VND

01t0112021

VND

Phii thu ngin hqn kh6c
Phii thu ti6n c6 tOc
Tqm fng
Phii thu kh6c
Phii thu ddi hqn kh6c
KV quy, kV cuqc ddi han

c0ng

Phii thu kh6c li c5c b6n li6n quan

C6ng ty TNHH Bia Sii Gdn Ninh Thu?n

7. Hirng t6n kho

3s.366.867.374
3.790.000.000

54.000.000
31.522.867 .374

186.000.000
186.000.000

35.372.620.399
3.790.000.000

17.555.025
31.565.065.374

{ 86.000.000
1 86. 000.000

35.552.867.374 35.558.620.399

3111212021

VND

01t01t2021

VND

35.077.375.000 35.077.375.000

31t12t2021 01t0112021

Gi5 tr! Dqr phdng
VND

57.005.028.816
28.162.030

28.957.662.304

11.711.297.181
75.809.553

178.676.181

97.956.636.065

Nguydn liQu, vat li€u
COng cu, dgng cq
Chi phi sin xuit kinh
doanh dd dang
Thinh ph6m
Hing h6a
Hdng grli dib6n

c0ng

55.941 .647.125
43.270.364

42.303.820.240

30.166.970.595
75.809.553

262.132.564

h

il
128.793.650.441

8, Chi phitri tru6c
31t12t2021

VND

01t01t2021

VND

Chi phi tri tru6c ngin hqn
Chi phi bio hi6m
Chi phi tri trudc ngin han khdc
Chi phi tri tru&c dii hqn
Bao bi lu3n chuy6n
C6ng cU, dqrng cr,r vd phq tiing thay th6
Chi phi s&a ch0a, cii tao
Tian thuc dAt (.)

cQng

576.993.555
204.088.791
372.904.764

38.514.580.483
1.712.007.632
1.071.955.638

57.8.170.104
35.152.447.109

332.322.213
332.322.213

46.412.650.959
7.141.931 .896
1.726.464.937
1.366.491.269

36.177.762.857

39,091.574.038 46.744.973.172

(") Ti6n thuC det tai NhA mdy bia Hodng Qulnh duqc phin b6 trong thoi gian 49.ndm (b.5t dAu ti,
tir5ng 11 nim 2OO4), gi5 hi cdn phAn b6 h 8.627.223.154 ddng. Tien thu€ d5t tai D6ng Thdp
duei phAn O6 trond t[oi gian +Ci ndm (bit dAu tu thAng 01 nam ZOte;, gi6 tr! con phan b6 lA
21.525.223.955 d6ng.
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cONG w CO PHAN TAP DOAN BIA SAIOON EINH TAY EAO CAO TRI CNINTI

36 gg Nam K!, Kh&i tlghia, QuQn 1, TP. HO Chi Minh Cho nim tdi chinh fet tnUc ngdy 31112t2A21

BAN THUYET MINH BAo cAo rAl cHiNH (ti6p theo)

10. Tdng, giim tdisin c6 alnn v6 hinh

Quyiin st}
dung ddt

Phin miim
m6y vitinh

Don vitinh:VND
TOng cqng

Nguy6n.gi6
SO ciu diu nim
Ting trong nim
GiAm trong nim
sii du cut5i nem

Gia tri hao mdn lOy ke
^i , -:so 0r.} dau nam
KhAu hao trong nim
Siim trong nim
- t . :,so or.I cuol nam

Gii tri con l4i
-a r3iy dAu n5m. :.
I a! ngay cuol nam

12.657.669.811
1.760.561.832

485.318.752
225.525.000

1 3.142.988,563
1.986.086.832

84.390.024.990 1.368.625.000 85.758.649.990

84.390.024.990 1.368.625,000 85.758.549'990

14.418.231.643 710.843.752 15.129.075.395

71.732.355.179 883.306.248 72.615.661.427

69.971.793.347 657.781.248 70.629,574.595

11. Phai tri nguoi b6n ngin hqn

T6ng C6ng ty CP Bia RuEu Nudc giii kh6t Shi Gdn
C6ng ty TNHH MQt thdnh vi6n Bia SAi Gdn - Ph0 Lf
C6ng ty C6 ph6n Tdp dodn Bao Bi Sai Gon
C6ng ty TNHH Thuong m?i vi V6n tAi ThSi Tin
C6ng ty C6 phAn Tqp doAn Tin Thdnh
C6ng ty TNHH Co NhiQt di€n lanh B6ch khoa
COng ty TNHH Bia SiiGdn Ninh Thuin
C6ng ty TNHH Nhqra Long Thanh
C6ng Ty TNHH TM DV XuAt NhQp KhAu Hoing Minh
C6ng ty C6 phAn Ruqu Binh Tiy
CRISP MALT GMBH
Phai tra nguoi bdn kh6c

cQng

Phiitri nguoi bin ngSn hqn ti c6c b6n li6n quan

T6ng C6ng ty CP Bia RuEu Nuoc giAi kh5t SdiGon
C6ng ty TNHH MQt thdnh vi6n Bia Sdi Gdn - Pht L!
C6ng ty C6 phAn Tfp dodn Bao Bi Sdi Gon
C6ng ty TNHH Bia Sii Gon Ninh Thu?n
C6ng ty TNHH Co Nhiet dign lanh B6ch khoa

31t1212021

VND

01t0112021

VND

14.050.781.625

5.965.217.512
1.222.721.501
1.841.670.611

770.462.133

4.593.683.813

4.563.165.'116

33.007.702.311

1.616.896.531
28.771.071.829
36.497.673.764

1.147 .103.981
2.795.258.559
9.621.676.304
3.024.095.1 19

7.658.750.000
4.098.498.250
6.070.545.952
4.277.379.786

4::/
6

D

TAI

\

8.660. 589.651

114.239.539.726

31t1212021

VND

0110112021

VND

14.050.781.625

5.965.217.512
770.462.133

1.616.896.531
28.771.071.829
36.497.673.764
3.024.095,119
9.621.676.304
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oONG Ty cO pHAN TAp DoAN BtA SAt OoN eiNH rAy aAO CAO rRlcnixn
S6 O8 ruam Ky Khoi lgnia Quin 1, TP. HO Chf lvlinh Cho nimtdichinh k6tth0c ngity31t1212021

BAN THUYET MINH BAo cAo rAlcHiNH (tii5p theo)

12. Nguoi mua tri ti6n tru6c ngin hqn

31112t2021

VND

0'U0112021

VND

Cong ty
Cdc d6i

Metro J Trading
tuEng kh6c

GQng

5.981.470.000
32.472.000

6.506.456.000
000.000

6.013.942.000 6.796.456.000

13. Thui-i vir c6c khoin phii nQplphiithu nhi nudc

Phii nQp

ThuO gia tri gia ting
I ..^

I nue treu Inu oac DteI
L^..1

I hue nnap Knau
I .,

I nue tnu nnap ca
nhin
Thue tai nguyen

C6c loai thue khAc

c0ng

Phii thu

Thu6 GTGT heng
nhfp khAu

ThU6 TNDN

c0ng

OilA1nOz1 56 phii ngP
VND trong nim

sii da thr,r,c nQp
tronq ndm

31t12t2021
VND

9.695.543.970

105.725.813.133

163.1 95.1 50

60.721.920

91.438.725.447

7 18.08A .87 1 .102

835.779.645

740.385.258

343.149.840

2,851.787.499

85.671.458.768

700.361 ,527.891

835.779.645

773.625.033

350.635.360

2.851.787 .499

15.462.8'10.649

123.445.156.344

129.955.375

53.236.400

115.645.274.173 814.290.698.791 790.844.814.196 139.091.1s8.768

01t0112021
VND

Si5 phii ngp
trong nim

St5 tta thr,rc nQp
tronq nim

31t12t2021
VND

ffii
'1Bl

UN(

\m[
;Y$
iBm

dr
Alt

IP.

3.823.406 2.568.881,448 2.565.058.042

837.084.166 837.084.1 66

840.907.572 2.568.881.448 2.565.058.042 837.084.166

'14. Chi phi phiitri ngin hqn

Chi phi l6i vay phAi tri
Chi phi phii trd kh6c

cOng

15. Phii tri ngin hqn kh5c

Kinh phl c6ng dodn, BHXH, BHYT, BHTN
cd t*c phditrd

cQng

31t12t2021

VND

9.384.390.014
1.084.944,861

10.469.334.875

31t12t2021

VND

1.168.090.447
44.557.798.000

45.725.888.447

0110112021

VND

9.356.410.978
38.100.398

9.394.511,376

01t0112021

VND.

1.104.775.447
3.624.960.000

22
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coNG Ty cO pHAN TAp oOAN BIA SAICON eiNH rAy eAO CAO ratCHiruu
55 8 ttanr K! Knci NghTa, QuQn 1, TP. H6ChiMinh ChondmtAichinh ketthric ngdy3111212021

BAN THUYET MrNH BAo cAo rAl cHiNH (ti6p theo)

c) Cic giao dlch vd viin v6i c6c chri s& hii,u vi phin pniii c6ttlc, chia lqi nhuin

Nim nay
VND

31t12t2021
^t ,,,
uo Dnleu

Nim tru&c
VND

01lul2a21
C6 phi6u

87.524.536
87.524.536
87.524.536

87.524.536
87.524.536

uta1t2021

164.975,00
3.632.047.000

106.209.488.900
1 .056.130.803.766

341.204.364
3.865.073,317

794.953.827.762
3.296.799.397

441.420.000

V6n g6p c0a ch0 sd h0u
, .t . -lvon gop oau nam
V6n g6p ting trong nim

Y.9n 
g9p giim trong ndm

von gop cuor nam
C6 toc, lgi nhu?n dd chia

d) c6 phi6u

875.245.360.000 875.245.360.000

875.245.360.000
43.762.268.000

875.245.360.000

56 lusng c6 phi6u d6ng kf ph5t hdnh
56 luqng c6 phi6u d5 b5n ra c6ng ch{ng
- C6 phi6u pn6 tnong
36 tuqng c6 phi6u duEc mua lai
56 lugng c6 pni6u dang luu hdrnh
- C6 phi6u ph6 th6ng

MQnh gi6 c6 phi6u dang luu hirnh: 10.000 d6ng

87.524.536
87,524.536
87.524.536

87.524.536
87.524.536

31t12t202'.1

18. C6c khoin mqrc ngoii bing cdn O6i fi5 toan

Ngoait€ c5c loEi (USD)
NE kh6 doi da xft lf

329.922,00
3.6s2.047.000

/
'u,

.=
lr
'i(vt. THONG TtN BO suNc cHo cAc KHoAN MUc rRiNH BAY TRoNe BAo cAo KEr QUA

HOAT DQNG KINH DOANH

1. Doanh thu bin hing vi cung cdp dlch vg
Nim naY Nim tru0c

VND VND

Doanh thu b6n hdng h6a
Doanh thu b6n thirnh phAm
Doanh thu cung c6p dich vu
Doanh thu kh5c

cQng

220.432.950
851.000.902.932

1.090.697.366
7.748.912.444

Doanh thu v0i c5c b6n li6n quan
C6ng ty TNHH Thuong mqi vA Dich vq Bia
SdiGdn Binh T6y
T6ng C6ng ty CP Bia rugu nudc giii kh6t Sii Gon
COng ty TNHH Bia SAi Gdn - Ninh ThuAn
Cdng ty TNHH MQt thdnh vi6n Bia Sdi Gdn -
Phu Ly

860.060.945.692 1.166.546.570.347

135.247.315.386 319.792.437.357

646.294.576.983
6.937.438.845

25
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CONG Ty cO pHAN TAp DoAN BtA SAt OON eiHH rAY eAo cAO rnl cnirun
56 8 ttam K! Khoi Nghia. QuAn 1 , TP. HO Chi Minh Cho nim tdi chinh ket thtic ngdy 31t1212021

BAN THUYeT MrNH BAO CAO TAI CHINH (ti6p theo)

2. C6c khoin giim tr& doanh thu
Nim nay

VND

Nim tru6c
VND

Giim gi6 hdng bdn
Hdng b6n bi trd lai

cQng

3. Doanh thu thuAn b6n hing vi cung cdp dlch vg

119.730.344
286.122.900

32.953.017.436

119.730.344 33.239.140.336

197.253.450
850.904.352.088

1.090.697.366
7.7 8.912.444

8s9.941.215.348

Nim tru6c
VND

77.007.379.750
1 .052.093.772.580

341.204.364
3.865.073.317

1.133.307.430.011

Nim tru0c
VND

99.120.880.339
952.202.992.887

3.766.061.306

Nim tru6c
VND

3.073.968.165
45.216.685.900

342.018.027

48.632.672.092

Nim tru&c
VND

43.344.565.555

42.110.176.470
497.091

Nim nay
VND

Doanh thu thuAn b5n hdng h6a
Doanh thu thuin b6n thdnh phAm
Doanh thu thuin cung c6p dich vU

Doanh thu thuAn kh6c

c0ng

4. Gi6 vi5n hdrng bAn

Gi6 v6n b6n hdng h6a
GiA v6n b6n thirnh phAm
Gi6 v6n khSc

c0ng

, -.,,: r ..1
Lar tren gur, tren cno vay
C6 tuc, loi nhuAn duqc chia
Lii chenh lech ti gid

cQng

Nim nay

VND

99.700.000
792.669.571.347

8.570.146.221

4
$;,./

il

I
:
,\

v
\

801.339.417.568 1.055.089.934.532

5, Doanh thu hoqt dgng titi chinh
Nim nay

VND

3.054.373.267
47.295.486.500

1.006.405.633

51.356.265.400

6. Ghi phi tdi chinh

Chi phi lSivay
L6 thanh lf cdc khoin dAu tu
DLP phdng dAu tu tAi chinh dAi ftn
L5 ch6nh lech ti gi6

G0ng

Nim nay
VND

37.295.728.997
14.000.000.000
8.578.859.973

327

26

60.202.163.047 85.951.833.452

.574.077
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CoNG TY CO PHAN TAP DoAN BIA SAIeoN eiNH rAy eAo CAO TIICNINH
36 8 tiam K!, Khoi Nghia, Quin 1, TP. HO Chi Minh Cho nim tiri chinh ket th0c ngity 3111212021

BAN THUYET MrNH eAo cAo TAr cHiNH (ti6p theo)

7. Chi phi b6n hdng
Ndm nay

VND

Nim tru6c
VND

Chi phi bao bi
Chi phi dich vu mua ngodi
Chi phi b6n hAng khdc

Ggng

L Chi phiquin lf doanh nghigp

3.641.429.642
2.010.169.478

132.258.331

3.659.389.647
2.126.298.165
1.913.528.030

5.783.857.4s1 7.699.215.842

Nim nay
VND

Nirn tru6c
VND

Chi phi
Chi phi
Chi phi
Chi phi
Chi phi

nguy6n lieu, v?t ligu, c6ng cqr

cho nhAn vi6n
kh6u hao
dich vq.mua ngoii
bing tiOn khSc

c0ns 20.217.157.949 23.838.559.476

727.541.073
8.065.942.234
7.996.548.562
2.221.255.866
1.205.870.214

838.079.252
9.748.765.200
8.282.989.618
2.387.261.561
2.581.463.845

9. Thu nhqp kh5c

Lii tir thanh lf tii sin c6 Oinn
Thu nhfp kh6c

cQng

'10. Chi phi kh6c

Chi phi kh6c

c0ng

Nim nay
VND

Nim tru6c
VND

',=i3
riN(

Tfi
vu
ir{E
,dl
,il[ r

'P. I,;:=

1 .363.095.010
97.959.680

40.960.857
65.491.0 96

1.461.054.690 106.451.9s3

Nim nay
VND

Nirn tru6c
VND

545.902.496 35.862.515

545.902.496 35.862.515

11. Chi phi thuiS thu nhqp doanh nghi6p hiQn hirnh

Thu6 thu nh6p doanh nghiQp phii nQp duEc x6c dinh vdi thu6 su6t ldZOYo tr6n thu nhQp tinh thu6

Quyet toan thu6 c0a COng ty s6 chiu sr,r ki6m tra crla co quan thu6. Do viQc 6p dung lu?t vA c6c
qui dinh vA tnu6 d6i v6i nhi6u loqi giao dlch kh6c nhau c6 th6 duEc giii thich theo nhi6u cSch
khdc nhau, s6 tnu6 dugc trinh bAy tr6n B5o c5o tAi chlnh c6 th6 bi thay d6i tneo quy6t Olnn c0a
ccr quan thu6.
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CONG TY co PHAN TAP DoAN BIA sAlooN aiNH rAv sAo cAo telcnixn
S6 A 1r, xy XnOt Nghii. eu?n 1 Tp. HO Cht Minh Cho nim tii chinh ket thtlc ngity 3111212021

BAN THUYET MINH eAO CAO TAI CHiNH (ti6p theo)

Chi phi thu€ thu nh?p doanh nghiep hien hanh

12. Chi phi sin xuSt kinh doanh theo yiiu tt5

nguy6n lieu, vit liQu

nhAn c6ng
khSu hao tdi sin c6 oinn
dich vU mua ngoiri
kh6c bdng ti6n

c0ng

LEi nhu?n kO toan trudc thu6
C5c khoin di6u chinh ting, gidm
- C5c khoin di6u chinh ting
+ Chi phl kh6ng duEc kh6u tru

- C5c khoin dieu chinh gidm
+ C6 tuc, lEi nhuin duEc chia
LEi nhu?n tinh thuE

- Thu6 su6t tnue TNDN

Chi phithuiS thu nhqp hign hirnh

c6ng ty kh6ng ghi nhan tdi sin thu6 thu nhqp hoSn lai d6i vdi c6c khoin 16 tlnh thue tr6n vi khi
ning C6ng ty kh6ng 

"o 
in, 

'i[ip "np 
inr6 tiJng tuong lai dB bu trir vdi nhong kho6n 16 tinh thu6

ndy dugc d6nh gi6 lA kh6ng chic chin.

Ndm nay
VND

24.670.036.927
(45.084.687.369)

2.210.799.131
2.210.799.131

47.295.486.500
47.295.486.500

(20.414.650.442)
20o/o

Ndm nay
VND

573.842.022.956
48.955.970.769

101.030.258.327
s6.927.090.332
6.029.956.630

786.785.299.014

Nim nay
VND

Nim tru6c
VND

9.431.148.239
(32.038.006.716)

13.178.679.184
13.178.679.184
45.216.685.900
45.216.685.900

(22.606.858.477)
20%

Ndm trudc
VND

Chi phi
Chi phi
Chi phi
Chi phi
Chi phi

737.098.571.525
59.728.707.420

108.247.111.749
74.986.226.538

6.021.756.304

,\
,{
;rHl
\r{N
:ml
Oill

b
986.082.373.536

VII. NHONG THONG TIN KHAC

1. Nhirng srp kiQn ph6t sinh sau ngiy k6t thtic nim tii chinh

Ngoii ra, HQi d6ng Qudn tri COng ty khtng dinh r6ng kh6ng. c6 sU kign trgng y6u ndo x6y ra sau

njJv rni, rt rg't6an l6p Bdo ca-o iai cnin-n doi h6i duqc di6u chinh hay cong o6 tren 86o c6o tii
chinh.

2. Th6ng tin vE cic b6n li6n quan

Thu nhip cria thinh vi6n HQi tl6ng QuAn Tri, Ban T6ng GiSm d5c vi Ban ki6m so5t trong nim nhu

SAU:
Nim tru6c

VND

Thir lao, luong, thu&ng vi phtc lgi kh5c 7.209.630.000 9.374.299.000.

Trong ndm, ngodi c6c nghiQp yU v6i c6c b6n li6n quan dd thuy6t minh & c5c phAn tr6n, c6ng ty c6

phAt sinh c5c nghiQp vU ch0 y5u vdi c6c b6n li€n quan nhu sau:
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cONG TY CO PHAN TAP DOAN BIA SAI CON A|NH rAY EAO CAO TAI CHiHTI

56gruamK!,Khoi Nghia Qu6n'1,TP HOChiMinh Chondrntiichlnhketth0cngdy3lll2l202l

BAN THUYET MINH BAo cAo rAl CHINH (tiiip theo)

C6c b6n li6n quan Mi5i quan hQ Ngi dung nghiQP vu Gi6 tr! giao dlch
NND)

T6ng C6ng ty C6 phAn Bia RuEu
Nuoc giii kh6t Sdi Gon

C6ng ty TNHH MQt ThAnh Vi6n Bia G6ng ty con
SAiGdn - Phn Li?

C6ng ty TNHH Bia SAiGdn - Ninh
Thuin

C6ng ty con

BBn li€n quan Mua nguy6n v?t liQu 420.216.592.547

Mua hdng h6a
Llqi nhu?n chuy6n v6

Cho mugn ti6n
L5i cho vay

99.700.000
40.000.000.000

13.000,000.000
3.015.000.000

58.696.435.213

1.350.027.000

C6ng ty C6 phAn TQp dodn Bao Bi BEn li6n quan Mua bao bi
Sdi Gdn

C6ng ty C6 phAn Bia Sii Gdn - Hd BOn li6n quan Nh?n c6 tuc
N0i

3. B5o c6o bq ph?n

Bio cio b0 phin theo linh vqre kinh doanh

Hoat dQng kinh doanh chri y6u c0a COng ty ld sAn xu*t bia n6n C6ng ty kh6ng trinh bdy b6o c6o

b0 phan.

B5o c5o b0 ph?n theo khu vtpc clla li
COng ty hoat clQng chi y6u trong khu vgc dia ly Viet Nam nOn kh6ng trinh biry b6o c5o b0 ph?n

theo khu vUc dia lf.

4. Gi5 tr! hEp lY cria tdi sin vd nq phii tri titi chinh
Gi6 tr! ghi s6 Gi6 tr! hqp ly

31t12t2021
VND

0110112021
VND

31t1212021
VND

a1t0112021
VND

Tdisin tiichinh
-. 

I
lten va cac Knoan
tuong duong ti6n
Phii thu kh6ch hdng
va phii thu khdc
Phii thu vA cho vay
ngin hqn
Ddu tu tdi chinh ddi
han khSc

cOng

73.644.119.067

294.431.262.863

45.000.000.000

22.166.850.000

40.645.607.567

258.674.525.778

45.000.000.000

22.166.850.000

73.644.119.067

294.431.262.863

45.000.000,000

47.050.359.000

40.645.607.567

258.674.525.778

45.000.000.000

43.460.356.200

435.242.231.930 366.486.983.345 460.125.740.930 387,780.489.s45

N9 phAitri tAi chinh
C5c khoAn vay
Phaitra nguoi b6n

Chi phi phiitri
Phii tri kh5c

460.1 92.201 .688

33.007.702.311
10.469.334.875

44.557.798.000

545.276.181.000
114.239.539.726

9.394.51 1.376

3.624.960.000

460. 1 92.201 .688
"33.007.702.311

10.469.334.875

44.557.798.000

545.276.181 .000

114.239.539.726

9.394.51 1.376

3.624.960.000

Cgng 548.227.036.874 672.535.192.102 548.227.036.874 672.535.192.102

Gi6 tri hEp lf c0a c6c tdi sin tdi chinh vd ng phAi tra tai chlnh duEc phin 6nh theo gi6 tri md

c6ng cr,r iai ininn c6 th6 dugc chuy6n O6i trong mQt giao dich hign Qi gioa cdc b6n c6 diy d0

hi6u bi6t vd mong mu6n giao dich.
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cONG Ty cO pHAN TAp DOAN BtA SAtOOtl gitlH rAy eAO CAO rnlCniUn
56 8 ttam Ky Kh&i Nghia, Quin 1, TP. HO Chi Minh Cho nim tdi chinh ket th[c ngdy 3111212021

BAN THUYET MrNH BAo cAo rAlcHiNH (ti6p theo)

Phuong ph6p vd gii d'inh sau dAy duEc sfr dung d6 u0c tinh gi6 tri hqp lf :

-, 
1 -. ..1

I ten mAr, len gut ngan hdng, cdc khoAn phdi thu kh5ch hing, cdc kho6n phai thu kh5c, phii tri
nguoi bin va riE pnEi trd ngEn han kh6c (oa trU dLp phdng cho phAn udc tinh c6 khi ndng kh6ng

th-u h6i duqc) phAn lon xip-xi vdi gi6 tr! ghi s6 do nim hqn ngin han cfia nh[ng cong cq ndy,

Gi6 tri hEp tf c0a c6c khoin vay vd cdc khoAn ph6i tri kh6c ddi han duqc uoc tlnh bing c5ch

cni6t fnAi ddng ti6n vdi l5i suAt 5p dUng cho c5c khoin nE c6 dic di6m vir thoi gian ddro hqn con

lqi tuong tr,r. Gie tri hEp lf cta cdc khoAn ng phii-tri tii chinh ndy tuong duong gi6 tri s6 s6ch

do Anh liu&ng c0a viQc chi6t kh6u li kh6ng dSng k6.

Rii ro tin dgng

Rii ro tin dLrng lir rfii ro md O6i tac s6 kh6ng thuc hiQn cdc n-ghTa.vU cia minh theo quy dinh cria

m6t c6ng cu t5t ctrinn hoic hqp d6ng kh6ch-hdng, d5neent6n thet vC taichinh. C6ng ty co riiro
tin dunglu c6c hoat dQng kinh doan-h c0a minh (chri yeu O6i voi c6c khoin phdi thu kh6ch hirng)

va tu hoat dqng tdi chlnh c0a minh bao g6m ci ti6n g&i ngin hdng vi c5c c6ng cu tdi chinh kh6c.

Phii thu kh5ch hing

vtOc quin lf rOi ro tin dqrng kh6ch hdng cOa C6ng ty dqra tr6n ciic chinh s5ch, th0 tUc vi quy trinh
ki6m so6t cria C6ng ty c6 li6n quan ddn viec quin lyi rrli ro tin dqrng kh5ch hdng.

Cdc khoin phai thu kh5ch hAng chua tri thuong xuy€n duqc theo d6i. C5c phin tlch v6 khi
ning I3p dy phdng duqc thr,rc hien tai ngiy lQp b6o c6o tr6n co s6.tung khdch hdng d6i vdi c6c

khdch hing lon. Tr6n co sd ndy, C6ng ty kh6ng c6 rrii ro tip trung vd tin dqng.

Ti6n grli ngin hing

Phin lon ti6n g&i ng6n hdng cia C6ng ty dugc g&i tai c6c.ng3n hing lon c6 uy tin d Vi6t Nam.

C6ng ty nhAn thdy muc d0 tip trung rii ro tin dung d6i voi ti6n giri ngin hang ld thAp.

b. R(li ro thanh khoin

R0i ro thanh khoin li rii ro COng ty gap kh6 khdn trong viQc d5p Ong c6c nghla vU tiri chinh do
' ', ': l

1nn rr?ng rnreu von. r([i ro thanh fnoAn cOa C6ng ty phSt sinh ch0 y€u do kh6ng tuong x0ng

trong c6c nim hqn c0a tdi sAn tdi chinh vd c6c kho6n phAi tri tdi chlnh.

C.onq ty giar.rij^ftl,ro thanh khoin bing viQc duy tri t! fQ ti6n mat vd cdrc khoin tuong duong
tren o muc mdr HOi d6ng Qudn tri cho ld drl dB h6 trg tdi chinh cho c5c hoqt dQng kinh doanh crla

Cong ty va d6 giim thi6ir anh hubng cia nhung thay d6i c6c ludng ti6n.

C6ng ty cho ring muc d0 tQp trung rrji ro d6i vdi viqc tri nq ld thdp. C6ng ty c6 khi ning thanh
todn-cic khoin nq d6n han'tu dong ti6n tu hoat dQng kinh doanh vd ti€n thu tu c6c tdri sin tdi

chinh d5o han.

Th6ng tin thoi han d6o han c0a nq phAi tri tii chinh c0a C6ng ty dqra tr6n cdrc gi6 tri thanh to5n

chua chi6t khSu theo hgp d6ng nhu sau:
Don vitinh :VND

Tir 01 ndm Tr6n 1 nim CQng
tr& xu6ng

548.227.036.874
460.'t92.201 .688

41.847.702.311
1.629.334.875

44.557.798.000
672.535.192.102
545.276.181.000
114.239.539.726

9.394.511.376
3.624.960.000

E
*

Si5 cuiiinam
C6c khoin vay
Phai tre nguoi b5n
Chi phi phiitrA
Phiitri kh5c
Sti diu nim
C6c khoin vay
PhAitri nguoi b6n
Chi phi phiitri
Phii tri khAc

458.442.536.028
370.407.700.842

33.007.702.311
10.469.334.875
44.557.798.000

507.850.691.256
380.591.680.154
114.239.539.726

9.394.511.376
3.624.960.000

89..784.500.846
89.784.500.846

164.684.500.846
164.684.500.846

DICI

\t
TAI CI
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CONG TY CO >rlAN TAP DOAN BIA SAI OOX EINIi TAY EAO CAO TII CN1TTI

Sa 3 i,a- : , /.-^ ',;-ia lrin 1 TP. HO Chi Minh Cho nimtdichinh fettnric ngity31t12l2O21

BAN THUYET MrNH BAo cAo TAIcHiNH (tii'p theo)

Phuong phdc vd gii dinh sau d'3y duqc s[r dung d6 u0c tinh gia tr1 hEp l! :

Tidn mit, tien grli ngin hdng cdc khoAn ph6i thu kh6ch hdng, ciic khodn phii thu kh5c, phii tri
nguoi b6n va nq.pnii tri.ngin F" llq. lga fy dH phdng cho ph6n udc tinh c6 khi ning kh6ng

thu hoi duqc) phan lon xAp xi voi gi6 tri ghi s6 do nim han ng5n h?n cOa nh0ng c6ng cq ndy.

Gi5 tri hop lf c0a cdc khoin vay vd c5c khoin ph6i tri kh6c ddi han duqc uoc tinh bing cdch
cniet fn5u ddng tien v0i l5i sudt 6p dqng cho c6c khoAn ng c6 dac di6m vd thoi gian d6o han con
lai tuong tU. Gi6 tri hqp lf c0a c6c khoin nq phAi tri tdi chinh ndy tuong duong gid tri s6 s5ch
do Anh hu&ng ctla viec cni6t fn6u li kh6ng dang k6.

b.

Rrii ro tin dgng

Rrli ro tin dqng ld rOi ro md O6i tac sE khOng thUc hiQn c5c nghTa vqr g0a mlnh theo quy dlnh c0a
mgt c6ng cu t5i cninn hoac hgp d'6ng khdch hAng, d5nden t6n th6t vC tdrichinh. C6ng ty c6 r0i ro
tin dung tu c6c hoat dQng kinh doanh c0a minh (chri y6u d6i vdi cdc khoin phdi thu khSch hing)
vi tu hoat dOng tdi chfnh c0a minh bao gdm ci ti6n g&i ngAn hdng vA c5c c6n9 cq tdi chinh kh5c.

Phii thu kh6ch hdng

ViQc quin lf r0i ro tin dqrng kh6ch hdng cia C6ng ty dua tr6n c5c chinh s6ch, thi tUc vA quy trinh
ki6m so5t c0a COng ty c6 li6n quan CI6n viQc quin lf rii ro tin dirng kh6ch hdng.

C6c khoin phAi thu kh6ch hAng chua trA thudng xuy6n duqc theo d6i. C6c phAn tich v6 kha
ning lQp dy phdng duEc thqrc hiQn tai ngdy lQp b5o c6o tr6n co s&.tung kh6ch hing d6i vdi c6c
kh6ch hirng l0n. Tr€n co s& niy, C6ng ty kh6ng c6 rrli ro t?p trung vB tin dqng.

-.:I ren grPr ngan nang

Phin l6n ti6n gfri ngAn hing cria C6ng ty dugc grli tai c6c ngSn hAng ldn c6 uy tin d Viet Nam.
C6ng ty nhQn thdy m0c d0 tQp trung r0i ro tin dqng d6i vdi tidn grli ng6n hdng ld th6p.

Rii ro thanh khoin

R0i ro thanh khoAn ld r0i ro COng ty gap kh6 khin trong viQc d6p t}ng cdc nghTa vU tdi chinh do
tinh trqng thi6u v6n. R0i ro thanh khoAn cfia COng ty ph6t sinh ch0 y6u do kh6ng tuong x0ng
bong cdc nim han cia tii sin tdi chinh vi cdc khoAn phii tri tAi chinh.

C6ng ty gidm sdt r0i ro thanh khoin bing viQc duy tri ti lC ti6n mat vA c5c khoAn tuong duong
ti6n 0 mr?c mA HQi d6ng Quin tri cho la d0 de h6 trE tii chinh cho c6c hoat d0n9 kinh doanh c0a
C6ng ty vd d6 gi6m tni6-u inn nubng c0a nh0ng thay d6i c6c ludng ti6n.

C6ng ty cho rang m0c tlQ tap trung r0i ro d6i vdi vigc trA nq Li thdp. C6ng ty c6 khi ning thanh
to6n c5c khoin nE d6n han tir ddng ti6n tir hoat dQng kinh doanh vri tiAn thu tu c5c tdi sin tdi
chinh d5o han.

Th6ng tin thoi hAn d5o hqn cia nq phii tri tiri chinh cia COng ty dga tr6n c6c gi6 tri thanh to6n
chua chi6t khSu theo hEp d6ng nhu sau: 

Don vitinh :vND
T& 01 nim TrGn I nim CQng
tr& xui5ng

crj

i
*

Si5 cui5i nam
C6c khodn vay
Phaitra ngudi b6n
Chi phl phiitrd
PhiitrA kh6c
Sii eiu nam
C6c khoin vay
Phai tra ngucri b5n
Chi phl phiitrd
Phii tri kh6c

458.442.s36.028
370.407.700.842

33.007.702.311
'10.469.334.875

44.557.798.000
507.850.691.256
380.591.680.154
114.239.539.726

9.394.51 1.376
3.624.960.000

89.784.500.846
89.784.500.846

164,684.500.846
164.684.500.846

548.227.036.87 4
460.192.201 .688

41.847 .702.311
1.629.334.875

44.557.798.000
672.535.192.102
545.276.181 .000
114.239.539.726

9.394.511.376
3.624.960.000

VA

DIC

TAI C
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c6Nc ry co pHAN TAp DoAN BrA sAr ooN eiNH rAv aAo cAo ral cninH
S6 a Nam Ky Kh&i Nghi'a, Qu?n 1, TP. HO Chi Minh Cho nim tii chlnh ket thfc ngdy 31t1212021

BAN THUYET MrNH BAO CAO TAI CHINH (ti6p theo)

7 Rii ro th!truong

Rrli ro thi truong Id rrji ro md gi6 tri hqp li hoac cdc lu6ng ti6n trong tuong lai crJa c6ng cU tdi

chinh s6 bi6n d6ng theo nh0ng thay d6i cria gi5 th! truong. R0i ro th! truong bao g6m: Rii ro
,,

ngoar I9, rur ro lar suat.

Rii ro ngoqitQ
Rfii ro ngoai tQ hi rii ro md gi6 tringp lf hoac c5c lu6ng ti6n trong tuong lai c0a c6ng cU tdri chinh
s6 bi6n 

-dQng 
theo nh0ng thay cl6i coa tf gi5 h6i do6i. COng ty kh6ng c6 rii ro ngoqi te do viec

mua vA bdn iring h6a, diin vtrdugc thuc hign bang don vi ti6n t€ ld DOng ViOt Nam.

Rrii ro lSisuSt
R0i ro tii su6t ta r0i ro mA gi6 tri hep lV hoac c5c ludng tiOn trong tuong lai c0a mOt c6ng cqr tdi
chinh sE bi6n dqng do thay-d6i lei suat thi truong. Rrli ro v6 thay d6i l5i suAt thi kuong c0a C6ng
ty ch0 y6u li6n quan d6n c6c khoin ti6n grli ng5n hgn.

C6ng g quin lyi rtii ro l6i suAt Oang c6ch theo d6i chat ch6 tinh hinh th! truong c6 li6n quan d6
x5c dinh chinh s6ch lai suSt hgp U c6 lEi cho c5c mgc dich quin lf gioi hqn riri ro cia COng ty.

Rti ro v6 gi6 khic
Rrli ro vE gi6 kh5c ld r0i ro mi gi5 tri hEp li ho{c c6c lu6ng ti6n trong tuong lai c0a mQt c6ng cqt

tii chinh sC Ui6n dQng theo nh0ng thay d6i cfra gi6 thi truong ngoii thay 06i coa lai su6t vi tf gi5

h6idoei.

8. Sii tiCu so sSnh

S6 tieu so s6nh la s6 ligu trdn 86o c6o tdi chinh cho nim tAi chinh k6t th(c ngdy 3111212020 de
dugc ki6m todn.

9. Th6ng tin vB hoqt dgng li6n tr;c

Trong nim, C6ng ty kh6ng c6 hoat dQng hoic sH ki6n ph6t sinh nio c6 inh hudng ddng k6 d6n
khi ndng hoqt dQng li6n tqc. M vay, 86o c6o tii chinh cOa COng ty duEc lQp tr6n co s& giA dinh
C6ng ty hoqt tlQng li6n tuc.

Nguoi lfp u x6 to6n tru&ng uin tri

Hoing Lan Huong

Ngdy 28 thSng 3 ndm2022

Nguy6n Th! Hi6u
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IttH tA

A', ai

CO PHAN

rAp pshn
rqt

BIA SAI GON

CTCP TAP DO x nixu rAy ceNG HoA xA ngr cHU xcnia vrET NAM
DQc lQp - Tg do - Hanh phric

Tp.HCM, ngay 1,7 thdng 06 ndm 2022

BAO CAO TONG KET
HOAT DQNG SAN XUAT KINH DOANH nAUr 2021

VA KE HoAcH NAM 2022

PHAN 1:

HOAT DQNG SAN XUAr KrNH DOANH NAM 2021

r. rixn nius cHUNG:

- rct5t thric ndm 2021, GDP ViQt Nam d4t mric tdng tru'ong2,6%o,th6p hon nhi6u so v6i dtr b6o
cta cbc t6 chtic kinh tt5 tO'n tr6n th6 gi6'i. GiSn c6ch xa h-Oi kdo ddi irong Quy 2 vi Quy 3 tren
khap cd nu6'c da khi6n n€n kinh te Ui 6nh huo'ng -nghi0m trgng. fOnglan pf,Am trong nudc
gi6m 6,2yo so v6{ ctng kj," - m['c giary s6u nh6t fe tU trudc tdi nay. Trong nhtng th6ng cu6i
ndm, circ dia phlrong da dAy nhanh titfn dQ tiOm vic xin vd dAn chuy6n sang tr?ng thiii "binh
thuong m6'i", clAy mpnh cdc hgat dOng s6n xu6t kinh doanh. Tuy nhi6, nguei d-6n v6n thit
chflt chi tiOu, 6nh hucrng lcm d6n thi trudng tiOu thu, trong clo co thi trudn[ F&B. Tinh hinh
dgrg cfia cdc gu6\ bia ru:o-u, karaoke vd cdu lgc bQ d6rn o' nhiAu tinh thanh cfrng nhu thi(lu
vang kh6ch qudc tC cfrng gop phdn khiOn luo. ng ti6u thu bia trong ndm gi6m 7,8o so v6i n6m
2020. Trong 2 ndm tt 2019 -.2021, sdn lugng bia ViQt Nam gi6m 20Yo, tuong duong 1 ty lft
bia. Tinh hinh chi hoi phuc h6i vdo hai th6ng cu6i nam 2ozl vd dAu nem 20i2, khi cilc hoat
dQng xd hQi ddn duo. c kh6i phUc tilng bu6c.

- Gi6 ddu th6 gi6'i n6m 2021 nhi6u bi6n d6ng. Cu6i ndm 2021 gi6 dAu th6 gio'i dE tdng 30% so
rlvoi dau ndm. Nguy6n nhdn du'o'c cho ld do su'phUc hoi nhu cAu v6 nhi6n liQu khi kinh t6 c6c

nu'6'c md cfra tro' lpi sau COVID- 19 nhung ngu6n cung chua kip d6p f'ng. Gi6 b6n le xdng dAu
trong nuo'c cfrng tllng kho6ng 40% - 42yo, tac dQng manh d€n gi6 c6c nguyOn liQu dAu vdo
cfrng nhu chi phf sin xu6t, chi phi b6n hing, d6c bier la vQn chuy€n.

- Nghi dinh s6 tOO cria Chfnh phu vC viQc quy dinh c6c ch6 tdi xu phat hdnh chinh O6i vO,l
ngu'd'i st'dung ruo. u bia khi.tham gia giao th6ng vd Nghi dinh 24 v€ qu6ng c6o ru'o. u, bia ti6p
tuc co Anh huong ddi hpn d6n s6n lu'o. ng ti0u thq ruou, bia. ThCm vdro do ld sp' cpnh tranh ti6p
tuc diSn ra gay gat giu'a cdc c6ng ty san xu6t bia nh6rn gidnh thl phAn.

II. KET QUA THUC HIEN SAX XUAT KINH DOANH:
1. Ctic chi tiZu chfnh:

86o crio tii chinh hop nh6t nIm 2021cfra CTCP Tflp rlohn Bia Sii Gdn Binh T6ya

TT csi rrfiu DVT rHU'c urEN
NAM 2O2O

KE
HOACH

NAnr zozr

THU'C HIE,N
NAM 2021

TH/ KH
2021

TH
202U2020

1 Sdn lu'o-ng Tri€u lit 199,6 243,4 182,3 74,9oh 91,30

2 Doanh tlru thuAn TriQu VND 2.008.206,4 1.957.499,4 97,Syo

.|
J Loi nhudn tru6c thu6 Trieu VND ( 101.620,6) 22.s46.1 (5 8.3 53,0) (258,8%) 142,60/0

4 ThuC TNDN Tri6u VND 5.tt2,9 12.404,9 21 .509,0 173,4%o 420,70h

5 Tri0u VND (106.733,5) 10.062,6 (79.861,0) (787,5%) l25,zyoLoi nhupn sau thu6



6 T6ng sO lao dQng Nguo'i 367,0 325,0 88,60

7
Thu nhap binh qudn Tripu VND

8,0 8,3 103,80/o

8 Chia c6 tilc % 0% 5% 5%

TT csi rt0u DVT
THU'C HIEN
NAM 2O2O

THI/C HIEN
uAtr zozr

TH
202112020

1 Doanh thu thuAn TriQu \rND 1.133.307 ,43 859.941,22 75,880

2 Lgi nhuQn tru6c thu6 9.431,15 24.670,04 261,580/0

a
J Thu0 TNDN TriQu VND 0,00 0,00

4 Lgi nhu0n sau thu€ TriQu VND 9.43 l,l5 24.670,04 261,580/0

a 86o c6o tii chinh riOng nlm 2021cria CTCP T$p doirn Bia Sdri Gdn Binh TflY

2. Ddnh giti, philn fich kifu qud kinh doanh:

- Trong giai do4n gi6n c6ch x6 h6i, c6c k6nh ti0u thu tpi ch6 bl yOu cAu clong cua khi bia duoc

xem ld hdng hoa kh6ng thiet y6u. Ldn s6ng dpi dich br)rng ph6t lAn 4 vcvi c6c clgt gi6n c6ch

xi hQi ngay cdng gia tang cAp dQ md cao di6m la Quy 3l2o2l, cdc k6nh tiOu thp on vir off

gAn nhu kh6ng hopt clgng, nh6t la tpi c6c thdnh ptrO tOn nhu TPHCM, Ha NOi,... C6c nhd

m6y ph6i dt; sin xu6t- I t6 chric sdn xu6t 3 tai ch6 theo qui dinh v€ phdng chOng. dich.

VuoJ qua cdckh6 khdn tro' ngai d6, c6c nhd m6y truc thuQc Tap tlodn Sabibeco v6n cO ghng

hodn thanh c6ng vi6c dugc giao, ddm b6o cung ring 1 OO% hdng hoa duo. c yOu cAu.

- Do c6c nguy€n nhan neu tron, sin luo.ng gia cdng Bia Sai Gdn ndm 2021 gi6m 7,4oh so v6i

cirng ky n6m ZO2O, dqt 8;-,7oh so v5'i ktl ho4ch. Sin luong b6n hdng c6c dong s6n phAm

sagota ndm2021 cflng gi6m l2,6oh so v6i ctng kj,nam 2020.

- ViQc s6n xuAt thuong xuyen gi6n doan, khdng li0n tqc, 6nh hu'dng l6'n dOn chi phf san xu6t

c(ta circnha m6y, ,r'-On iirf.r c0a tniet b! diQn t[', cfrng nhu' kho kh6n trong viQc chu dQng b6

trf sin xu6t, ki€m so6t vi sinh; duy tri men vd CO2. Su'thieu hr;t ngudn cung malt cirng v6j

gi6 thdnh tang cao cfing gdy kho khin trong sAn xuAt.

- Trong nlm 2021, Tap dodn titip tr,rc tdng cudng viQc thgc hiQn c6c biQn ph6p gi6m chi phi.

Chi phf b6n hang gi6m 51,3o/o vd chi phf quin ly doanh nghiQp gi6m 22,40 so v6'i ctrng kj'

nam tru'6'c. (Sri li€u BCTC hqp nhar nam 2021)'

- C6ng tac xuAt khAu n6m 2021ti6p tpc tr€n dd ph6t tri0n voi san lucr. ng dqt 4,74 tri0u lft, t[ng

157% so v6i ctng kj,n6m 2)z},thu v0 doanh thu hon 3 triQu USD'

- Nhdn sg toin Tpp dodn dtin ngay 3111212021 \d737 ngu'o*i, trong kj'gi6m 75,9oh, trong d6

kh6i s6n xuAt 6g,7yo,kh6i thu'ong mpi dich vp30,9oh'

- Vi chtu twqng sdn Phdm:
C6ng t6c ki6m ,Iat ,nat luo.ng clugc thpc hiQn nghiOm theo qui dinh cria Ban K! thuQt TOng

c6ng ty, c(taTQp cloan vd tuan thti dAy d0 c6c qui dinh cria nhd nu'6'c. Chat lugng c6m quan bia chai

vd bia lon d6u cl4t loai t6t va tuo'ng d6i 6n dlnh giira cdc thimg. Todn bQ sin phAm s6n xu6t cua cac

nhd m6y dAu d4t tiOu chuAn k! thuQt.

TriQu VND
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f fu ca c6c nguy6n v4t li€u tru'6'c khi nhQp kho dOu dtro-c kiOm tra chifi chE ch6t lu'ong clAu vdo vd

chi du'oc phdp sri'dung khi co k6t luan dqt.Tdt circitc cong dopn sdn xu6t deu x6y dg'ng c6c diOm

ki€m so6t, tAn su6t ki0m so6t ddm b6o kiOm so6t chdt chE ch6t lugng sin phAm.

- VA cAng uic ttiiu hdnh sdn xuilt
C6ng t6c th6ng k0 ti0u hao nguy0n nhi0n vQt liQu, hiQu su6t thu hOi, trigu su6t su dUng thi0t bi

duo-c thu'c hiQn li6n tqc hdng tuAn.

TAp trung ndng cao hiQu suSt thu n6iltiet kiQm chi phf sin xuAt. HiQu su6t thu h6i chung cria c6c

nhd m6y trgc thuQc TQp dodn 6'mrlc g4,63yo-g5,67yo,tdng so vdi hiQu suAt thu h6i chung cria

ndm 2020. Ti6u hao trung binh cA ndm hAu h6t c5c nguy0n liQu vd v4t tu v6n gitr cr mric thdp hcrn

ho[c bang dinh mric. Ri0ng bQt trg loc, h5a chatthy rua tiOu hao cao hcrn dinh mric vir mf'c tiOu hao

di6n, nu'6'c vuoJ dinh mfc qui cfinh, nguy€n nh6n do viQc sin xu6t kh6ng liOn tuc vir sdn lu'o.ng san

xuAt giAm, nhdn hang kh6ng dfng theo k6 hopch d6n dtin viQc khdng ch0 dOng ctugc k6 ho4ch s6n

xuAt, s6n xu6t gi6n dopn vir nghi dai ngdy do gi6n c6ch x6 hQi cfrng lam ti6u hao ch6t s6t trung d€

dim b6o c6ng t6c khu trirng.

BCn canh do sin xu6t vlr giao hdng gi6m cfrng Anh huong d6n hiOu suAt su'dung thi6t b! thAp do

kh6ng s0' dung htlt c6ng su6t thp'c cua cdc nhd m6y. K6 ho4ch Bia Sdi Gon chfi ytiu ld chi6t lon n6n

hi6u suAt s0'dpng d6y chuydn chi6t chai rAt ttr6p do chi san xu6t Bia Sagota.

- Vi cAng ilic ISO:
tht cac6c nhd mdy trong hQ th6ng Sabibeco Group d0u dd cQp nhQt ISO theo c6c phiOn b6n m6i

nhht, nhim duy tri t6t c6ng t6c qu6n ly, gif, 6n tlinh ch6t lugng sin phAm vd ndng cao hiQu qu6 qu6n

tri c6ng ty, nhu ISO Qudn tr! ch6t luo-ng 9001:2015,ISO An todn vQ sinh thuc phAm 22000:2018,

ISO QuAn tri m6i trud'ng 1400 1:2015 vd N[ng luc phong ki6m nghiQm ISO/IEC 17025:2017, ISO

Quin ly ndng tuo.ng 50001:2011, Chri'ng chi An todn thuc phAm FSSC 22000.

- VA An tudn vA sinh thtrc phAm, An todn vQ sinh lao elQng, Phbng chtiy chiru chtiy vd MAi
trwdng:

An todn v€ sinh thuc phAm vir an todrn v€ sinh lao dQng lu6n du'o-c Ban di€u hdnh c6ng ty quan

t6m thr,r'c hiQn dAy du, ddm bio drhng qui dinh crha ph6p luqt. Congt6c bao vQ moi truong duo-c duy

tri thu'o'ng xuy0n, ch6t lu'o.'ng nu'6'c th6i sau xu' ly lu6n dat tiOu chuAn. Toirn bg khi th6i ph6t sinh tai

Cdng ty bao gdm khf thai hQ th6ng lo hoi, khf thai tu c6ng dopn nhap liQu va xay nghi0n d0u duo-c

xt: ly, dAm b6o khf thai sau x[l ly ludn d4t ti6u chuAn xA thii.

4. CAng ftic tO chrbc, nhAn sry:

Nhdn su'todn Tpp dodn d6n ngdy 3111212021 \d737 ngu'di, gi6m 15,09yo so v6'i cung kj, nam

2020. Kh6i thuong m4i dich vp gi6m 5,580 so v6'i ctrng kj,do c6 sy bitin dQng l6n trong nh6n vi6n

b6n hdng trong thdi gian birng ph6t dich. Co cdu tO chfc tqi cdc phdng ban vdr ph6n xu0ng khdng

thay c16i, nhung do s6n lugng giAm lam ngdy c6ng lao cl6ng gi6m d6n dtln c6ng nhdn truc ti6p s6n

xu6t xin nghi viQc md chua thay thti duo.'c, cdn bQ nh6n vi€n c6 tay ngh6 v6n tuong ddi 6n dinh, it
biOn dQng.

C6ng t6c ddo tpo ngu6n nhdn lu'c, b6i du6'ng n6ng cao trinh aE quan ly, trinh dQ chuyOn m6n,

tay ngh6 cho CB-CNV dugc duy tri thuong xuyOn. C6c nhd mity dA tO chrlc c6c kh6a hoc, t0p hu6n

theoo quy dinh cta ctrc co quan qu6n l)i Nha nu6'c v0 an todn v€ sinh thuc phAm, an toirn v€ sinh lao

dQng, t4p hu6n phdng chay chU'a chiry, an todn bfc xa, tQp hu6n so c6p cri'u. Cil nhdn su'tham gia

lo'p ddo tao chuy€n m6n nhu'"Ngu'o'i quirn ly an todn bri'c x?", "Van hdnh thi6t bi 6p lUc".

a
J



Che d9 BHXH: dd ldm thu tuc chi trA cne OO 6m dau, thai sdn cho 532 [uo-t rrghi huong bAo
,.,t ,l .;.
hienr. so tiin do co rlualt bdo hi6m xd hoi chi tra la: 633 tri6u d6ng. Thuc hi€n cAp so BHXH vd cap

the BHYT day dri theo qui dinh rrhh nu'oc.

rrr.TiNH HiNH Tn irc HrEN DAU Tu NAtvl ZOZ|:

1. Efru tt, gtip vAn:
+ Cdng ty con

+ (;6ng ry liAn doanh, tiAn kdt

* Ddr.t ta g6p viin;

2. DAu nr x\y dfrg, nLng ciip, cai tgo:
Nim 2021, Tpp clodn kh6ng thuc hi0n dAu tu c6c hpng mqc khdng c6p'thi6t, chi thuc hiQn c6c

hang muc cdi tpo, sria ohfra nho d0 d6p rlrng sdn xu6t.

STT Cdng ty V6n tli6u tG Tj'lQ s& hiru

1
Cdng ty TNHH MTV Thuong mAi vd Dlch vU Bia
Sdi Gon Binh Tdy

200 ri vND 100%

2 C0ng ty TNHH MTV Bia Sdi Gdn - Ninh Thufln 193 ti VND I 00%

-) Cdng ty TNHH MTV Bia Sdi Gdn - Pht Ly t64,383 ti,VND 100%

STT Cdng ty Ti 16 s& hlru 36 c0 phfln tlng c6 tric

1 COng ty CP T{p clodn Bao Bi Sai Cdn 38.96% 2l .850.000

2 C6ng ty CP Bia Sdi Gdn - Long Kh6nh 20,20yo 4.000.000

J
C0ng ty CP Giao nhfln vd VQn tii Bia Sdi

Gdn
20,01o 2.956.000 15%

STT Cdng ty 56 cd phfln Girl tri dAu tu LIng c6 t*c

1 COng ty CP Bia Sdi Gdn - Hd NQi 900.0r B 9.000.180.000 1s%

2
Cdng ty CP Kinh doanh luo-ng thgc
thuc ph6m Trud'ng Sa

1 00 .000 1.500.000.000

J Cdng ty CP Bia Sdi Gdn - Quing Ngdi 1.166.667 11.666.670.000 t5%
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:
PHAN 2:

KE HOACH SAX XUAr KrNH DOANH XAnn 2022

Ndm 2022 ngdnh sAn xu6t kinh doanh bia v6n gflp nh0ng th6ch thric chung nhu gi5 nguy6n vQt

liQu ddu vdo tdng, khan hitim hdng ho6, cu6c vfln tii tdng, ... Trong khi doanh thu todn ngdnh dO

u6ng ndm 2O2l d6 gi6m 76Yo so v6'i ndm 2}lg, cudc xung dQt Nga - Ukraine khi6n ngdnh dO u6ng

th0m kh6 khdn do gi6 nguy6n li6u tang phi m5. Giri dAi mqch quy 212022 dd tdng tdi 40-50% so vdi
cirng kj, nam tru6c vd c6 xu hu6ng tiOp tpc tang vdo quy 312022 trong tinh hinh cung kh6ng dir cAu.

Gi6 houblon, v6 lon, v6 thirng, php liQu hoa chlrt,... tdngtrung binh tt l5-35o/o vit dd tdng chua c6
,L

ddu hiQu gi6m nhiqt.

BOn cpnh ilo mpt hdng bia ld mdt hdng kh6ng thi0t yt5u n6n trong tinh hinh kinh t6 chung 6m

d?m, m['c lpm ph6t t[ng cao, ngu'o'i ti€u dDng sE u'u ti6n clt gi6m c6c chi phi khdng cAn thi6t nay.

Cirng v6'i sr,r cpnh tranh th! truon g gay git gita c6c cdng ty cung ngdnh t4o sg suy tu vd d6n do rAt

l6n cho Ban cli0u hanh c6ng ty khi ra quytit dinh tang giabdn s6n phAm.

Tuy nhi0n cirng vdi da phpc h6i kinh t6 trong nu6'c, tinh hinh s6n xu5t vd kinh doanh grha T4p
doirn Sabibeco trong ndm 2022 du'o-c kj, vong sC h6i phpc vd tang trudng.

I. CHi TIEU SAN xUAT KINH DoANH NAM 2022

S6n luong

Lo-i nhuQn tru6c thu6

Thu6 TNDN

Lo-i nhuQn sau thu6

TriQu lit

TriQu VND

TriQu VND

TriQu \rND

235,3

35.487,0

7 .097,4

28.389,7

il. CAC GIAI PHAP THUC HIEN
1. Tdng sdn lwqng sdn xuiit/giao hdng:

Muc ti6u.chfnh trong giai do4n hi6n nay ld tang sdn lu'ong s6n xu6t, su' dpng cdng nhi0u
c6ng suAt thitlt kC cfia nha m6y.cdrng t6t,.til do gi6m chi phi sAn *u6t ,a kh6u hao, bu Aap ,gt phAn
cho vi€c t1nggi6 nguy€n liQu dAu vdo, d6ng thd'i gia t[ng lgi nhudn . Cdc biQn phrip thuc hiOn nhu:

- Tang cudng c6ng tdc phdt tri6n thi trudng, tdng sin luong tiOu thu trong nudc; TO chric cric
chu'ong trinh khuy6n mdi nhdm thfic dAy vi€c ti6u thp vd tdng dg nnan diQn thuong hi0u;

- Ddng thdi mong mu6n mdi co d6ng vd nguo'i th6n c0a minh ld nhfi'ng kh6ch hdng thdn thiOt
ti6u thu vd gio'i thi€u sdn phAm cia T4p clodn Oe Uao vQ lqi fch cta chfnh minh.

DAy manh c6ng t6c gi6i thiQu sin phAm v6'i thl trudng nu6'c ngodi, gia t6ng s6n luong xu6t
kh6u.

- T4n dung cric m6i quan hQ trong vd ngodi nu6'c nhlm tfln dpng cdng su6t cria nhd m6y th6ng
qua cdc hinh thri'c gia c6ng s6n xu6t c6c ddng nu'6'c giAi kh6t c6 c6n vd kh6ng c6n, gia c6ng *r6J
khAu,...

- Nghi6n c0'u thi truo'ng vd ph6t tri6n c6c sdn phAm bia dia phu'crng phu hgp.

2. Kidm sodt hogt itQng sdn xuiit, gidm chi phi sdn xuiit:
.- Titip tgc b6m sai H hqch giao hing cta TOng c6ng ty Sabeco d0 xdy dgng k6 hoach s6n

xu6t pht ho. p, nhim ti6t kigm n[ng.luo.ng, tr6nh khoi dQng day chuycn nnieu iAn. ory irt t<h6i
lu'o. ng CO2 thu h6i vd h4n chi5 mua b6 sun[, dim bdo lu'o. ng 

'r.n 
ih, hoi tai srJr dung phir h.op.

- Ki6m so6t chat chE ti6u hao nguyOn vQt li6u, nang lu'o-ng, hi6u su6t thu hdi du'o'i dinh m['c
nhu nhfr'ng ndm tru'6'c. Giir m['c hidu su6t thu hdi chung todn c6ng ty d4t > 94.5yo.
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- Ki0m sodt chflt che qud trinh sAn xu6t/v0 sinh theo dring tAn su6t qui clinh. Thyc hiQn
nghi0m cilc qui trinh/ hu6ng d6n da ban hdnh. D6c biQt tSng tAn su6t kiem so6t c6c diOm c6 nguy co'
nhi6m vi sinh cho sdn phAm, dac biQt ld trong tinh hinh s6n xu6t gi6n ctopn, kh6ng li6n tuc. Ddm
b6o l0O% s6n phAm dat y€u cAu k! thu4t vd vQ sinh an todn thr,r'c phAm tru6'c khi xu6t kho.

- Q"uAn ly t6n kho nguy0n u-at li6u, phu tung, b6n thanh phAm tr0n d6y chuyOn va thdnh phAm
hqp ly dti darn b6o lu6n c6 bia s8n sdng cho c6ng t6c tiOu thp vd gi6m t6i da chi phf v6n hdng vd
NVL t6n kho. Ki0m so6t ch[t chO ch6t lugng nguy0n vQt liQu nhap kho vd nguy0n vQt liQu dua vdo
su dung, trtmh thdt thoat E6m b6o vdt tu du phdng.

- Ddo t4o ndng cao ndng lu'c chuy0n m6n O5i vOi c6c vi tri vdn hdnh, bio tri thitit bi. Ti0p tuc
tdng cud'ng c6ng tde qubn ly thi0t bi, ph6n c6ng trdch nhiQrn cr,r th6 cl6n tung c6 nhdn trong vi0c
quin ly thiet bf . Thgc hiQn ttlt c6ng tdc btn tri, bAo du6ng, sila ch['a mdy m6c thi0t bi, nhd xu6ng,
ctAm b6o m6y m6c hopt dOng thdng su6t vA 6n dinh. ChuAn hoa lpi c6ng tdcbi,o tri, b6o du0ng thitit
bi, hu6ng t6i viOc ndng cao tfnh phong ngi'a ld chfnh.

3. Nghi\n cftu cdi ti1n quy triryh, cilng nghQ:
- ThCI' nghiQm c6i ti6n thiet bi, qui trinh, c6ng thri'c m6'i hopc sil dung nguyOn liQu thay th6

nhdm gihm gi6 thdnh s6n xu6t, tang hi6u su6t thu h6i nhu'ng v6n cfam b6o chAt luong s6n phAm, t6i
da hoa lo-i nhudn

.Tap trung c6i ti6n qu6 trinh, ctti titin thitlt bf nhim.n6ng cao ch6t ]uo.ng s6n phAm."Gi6m
thi6u t6i da c6c khi6u nai cua kh6ch hdng li6n quan dtin ch6t luo-ng s6n phAm. Dic biet chuAn h6a
lai circ quy trinh, thitit bi 6nh hu'o'ng d6n toc d0 oxy h6a trong bia; vdt 14 trong bia thdnh phAm.

-.4- Ti6p tuc khuy6n khich can bQ cdng nhdn vi6n nghiCn cf'u, tim giAi ph6p tiOt kiQm di€n,
nu'6c, hoi, ... vd c6c s6ng ki6n, cii ti6n kh6c mang lpi hiQu qu6 t6t hu^n vd ti6t kiOm hon trong san
xu6t.

4. Duy tri tfnh hi€u luc c[ra cdc hQ th5ng qudn l)i ISO 9001, ISO 22000,ISO 14001, ISO/IEC
17025 vd ISO 50001;

5. Gidm cLng nq vd hdng tin kho: Tich cu'c thu h6i vd cdn bang vdi c6c kho6n no ph6i thu, phii
tr6. Gi6m chi phi hdng t6n kho 6'mri'c th6p nh6t d€ dam b6o 6n dinh dong tien.

6. Thrgc hign ti€t kigm trong cing tdc qudn ff hdnh chfnh:
- Nghi6m tric thuc hiQn c6c bi0n phdp titit kiQm tlO gi6m c6c chi phf, han ctrti tOi da viOc ldng

phi trong c6ng t6c quin l! hanh chfnh vir trong sin xuAt. Qu6n l;i ngdy cdng ldm vi€c phu ho-p kC

hoach s6n xu6t, tr6nh 15ng phf vd n6ng cao ky lu6t lao dOng vd ndng su6t lao OOrg. Quin ly ch4t chE
chi phi hanh chfnh.

- Cai tao hodn thiQn tu'ng bu'o'c co s6'hp tAng; sap xOp lai kho bdi; gi6m tho'i gian l6y hang hoa
trong viec giao - nhdn, xu6t - nhQp vd ch6ng moi bi0u hi0n gian lQn hdng h6a, tdi sin trong viOc
giao - nhdn.

7. Tiep tqc thyc hi0n c6ngtdc hu6n luy0n, ddo tpo tai ch5, chuAn h6a quy trinh c6ng viOc vd trinh
dQ crJra c6n bQ quin ly; Chri trgng kh6u ddo tao lpi o'c6c vi tri cdn tri tr0, hay ph4rn 16i.

8. C6p nh4t qui dlnh moi cira Nhd Nu'6c vO ch6 clQ, chinh s6ch c0a nguo'i lao ddng OC fip tho'i di0u
chinh chfnh s6ch, cnO Og cho ngu'd'i lao cl6ng theo qui dinh crha ph6p luat.

9. C6i thiQn m6i trud'ng ldm vi0c; d6m b6o vQ sinh, an todn lao d6ng, phdng ch0ng chdy n6, an
ninh trQt tu, cinh quan m6i trud'ng "xanh - spch - dgp". DAm b6o tuyQt d6i an todn trong sdn
xu6t, an ninh vir an todn PCCC tai cdc nhd miiy trong TQp dodn.

BAN DIEU,HANH
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crcP TAP DoAN BrA sAr GoN siNH rAv ceNG HoA xA ugr clt0 Ncni.q. vrET NAM
EQc lflp * Tg do - Hpnh phric

fp.HO Ch{ Minh, ngdy 14 thdng 06 ndm 2022

BAo cAo cu,q,. HeI DoNG euAN TRI
cONc Ty cO pHAN TAp DoAN BIA sAI GoN niNH rAv

riynGrt: DAr Hor DoNG CO EdNG THUONG NrEN Nim 2022

Ndm 2021 ti6p tpc ld mQt ndm kh6 kh6n khi AOi pnO vdi c6c ldn s6ng bung phat
dich COVID-l9 md dinh cli€m td nhfrng dqt gi6n c6ch xd hQi kdo ddi trong Quy 2 vtt
Quy 3 trOn kh6p ci nu6c dA khi6n n6n kinh"tO Ui inh hu6rng nghi0m trgng. NhCrng

th6ng cu6i ndm c6c dia phuong dE dAn chuy6n sang trpng th6i < binh thucrng mdi >,

dAy m4nh c6c ho4t dQng sin xu6t kinh doanh. Tuy nhi0n eOi vOi ngdnh bia, dudi tirc
dQng kdp tu Nghi clinh s6 100 cua Chinh phu vO viQc quy clinh c6c ch6 tdi xtr phat
hdnh chinh d6i vdi ngucri su dr,rng rugu bia khi tham gia giao th6ng vd Nghf dinh 24

lrr'rrttr'v6 quingcfto ffigu, bia ti6p tuc c6 6nh hu6rng dai h4n dOn sdn lugng ti0u thp rugu, bia.

Vdi thAnh phdn HQi d6ng qu6n tri g6m 7 nguoi, trong ndm HQi <l6ng quin tri dd
tiiSn hdnh c6c ky hqp trgc ti6p, hqp online cfing nhu gi6n tiOp qua vi0c l6V i,kiOn bing
vdn bin. Thudng tryc HQi cl6ng qu6n tri cfing c6 nhiOu budi lam viQc vdi Ban di6u
hdnh tpi v[n phong COng ty,tqinhd m6y va hgp online, ban hdnh 06 Nghi.quy6t vd 18

Quy6t dinh li0n quan d6n c6c hopt dQng cria c6ng ty. C6ng viQc cua HQi d6ng quin trf
tflp trung vdo c6c nQi dung sau:

- Chi dpo viQc x6y dgng va cli0u chinh kr5 hopch s6n xu6t kinh doanh phu hgp voi
tinh hinh thi truong vd b6m s6t k6 ho4ch giao hdng ctra Bia Sai Gon; Duy tri lugng t6n
kho nguyOn v4t liQu vua dt dC phuc vg sin xu6t;

- Chi d4o viQc t6 chric HQ th6ng quin ly b6n hdng va HQ th6ng b6n hdng bia
Sagota; Chi dao viQc thgc lriQn c6c chuong trinh quing b6 hinh enh, n61g cao dQ nh4n
bi0t thucrng hiQu vd sin phAm bia Sago ta tqi trong nudc, t6ng cudrng xu6t khAu, . . .

- Gi6m s6t c6ng t6c ldnh d4o cira Ban t6ng gi6m d6c c6ng ty th6ng qua viQc d6nh
gi6 tinh hinh sdn xu6t kinh doanh hdng thtng, quy. Kip thcri chi d4o th6o gd nhtrng
kh6 kh[n, vudng mhc; dua ra c6c biQn ph6p khAc phUc nhim d6m b6o hodn thdnh k6
ho4ch lgi nhupn vd ph6n phOi c6 tuc cho c6 cl6ng.

- Ti6n hdnh cung c6p tdi li0u 1i0n quan vd ddm ph6n vdi Ban ili€u hdnh cua TOng
cQng ty Bia - Ryou - Nudc gini kh6t Sai Gon (Sabeco) d6 thpc hiEn chtr truong b6n
c6 phdn 65% vdn diOu lQ cho T6ng c6ng ty Sabeco nhu n6i dung dA dugc Oai frOi
d6ng cO d6ng thuong ni0n nlm 2021 th6ng qua. C6c nQi dung c6ng viQc dang dugc
thgc hiEn theo c6c trinh tg vd qui clfnh cua ph6p luQt.

Vi *U qud sdn xuiit kinh doanh rudm 2021:

- Sin lugng sin xu6t Bia Sai Gon n[m 2O2l giim 7,4yoso vdi cirng kj,n[m 2020,
dqt82,7Yo so voi k6 ho4ch. Sin lugngbdnhdng c6c dong s6n phAm Sagota ndm 2021
cfing gi6m 12,60A so vcyi cung kj,ndm 2020. 
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- Tap dodn tiOp tpc thgc hien cdc biQn ph6p giim chi phi. Chi phi b6n hdng giary
5l,3yo vd chi phi quin ly doanh nghiQp gi6m 22,4yo so vdi cung kj,n[m truoc. (SO

liqu BCTC hqp nh6t ndm 2021)

- Cfung tic xubt lhAu nilm 202) fibp tltc tr\n di pbtu tii)n vd shn )vsng dpt 4,74

triQu lit, tflng 15706 so v6i ctrng ky ndm 2020.

- Theo 86o c6o tdi chinh t6ng hgp n[m 2021cira C6ng ty: Doanh thu thuAn 859,9

tj,ddng giim 24,l2yo so v6i cirng kj,ndm trudc; Lqi nhufln sau thuO 24,67 ty, cao gOp

2,6ldnso v6i ctrng kj'ndm 2020.

- Anh hucrng b0i c6c dcr,t gi6n c6ch xd hQi {ich COVID-l9 ldm tinh hinh kinh
dganh tqi cac c6ng ty 1i6n t€t giam, anh hucrng d6n ti su6t dAu tu vdo c6c c6ng ty 1i0n

ktit. Doanh thu thuAn t4i 86o c6o tdi chinh hqrp nhAt n6m 2021 dat 1 .957,5 ti' \AtrE,
gi6m 2,530 so vdi cung kj,nam 2020 vd Lgi nhuQn sau thu6 IiL -79,86 ti \rND.

- Tap doan ti6p tpc thuc hiQn c5c biQn ph6p giim chi phi. Chi phi b6n hdng giim
51,30 vd chi phi qu6n ly doanh nghiQp gi6m 22,4yo so v6i etrng kj,ndm trudc.

vi cttt phf HEQT, BKS ndm 2021:

TOng chi phi thu lao vd thu&ng HDQT, BKS n[m 2021 Ld 642 triQu ddng, gi6m tir
mric 870 triQu d6ng n5m 2020.

D6nh gi6 c6ng t6c ndm 2021, Hgi d6ng quin tri COng ty dd thgc hiQn nghiOm tric
nhiQm vp, chric ndng va quy6n hpn ctra minh, c6 ghng hodn thdnh nhiQm vp md E4i
hQi cl6ng c0 d6ng giao ph6. Tuy nhiOn vi tinh hinh kinh t6 xd hQi n6m 2O2I c6 nhiOu

inh hucrng dinh trQ boi dai dich COVID-19 vd ngdnh bia g6p nhiOu kh6 khdn d6n d6n

chua hodn thinh c6c k6 ho4ch ma Dpi hQi cl6ng c6 d6ng ndm 2021 dd th6ng qua. HQi

d6ng quin tr! cfing dd rdt n6 lpc trong viQc duy tri viQc chi tri luong vd cO gang dO

Tpp dodn khdng 16 vd co lgi nhu4n.

HQi d6ng quin tri d0 nghi Eai hQi d6ng cO d6ng th6ng qua 86o c6o tdi chinh hqrp

nh6t dugc ki6m to6n, 86o c6o ktit qui h.oat dQng sin xu6t kinh doanh n5m 2021, vit
Phucrng hu6ng ho4t dQng n[m 2022 do Tdng gi6m d6c trinh bdy.

Tru6c tinh hinh dich COVID-I9 v6n con diSn bi6n phr.rc tqp cdtrOn th6 gioi vd t4i
Viet Nam, c6c dq b6o v6 nOn kinh tC th6 gioi ndm 2022 tuy s0 phuc h0i nhung sE kho
vC mric trudc clai dich trong n[m 2022. Trong tinh hinh trOn, sin xudt kinh doanh ctra
T4p dodn trong ndm 2022 sC ti6p tUc ddi mat nhi0u kh6 khdn va thSch thric nhu gi6
nguyOn vQt liqu dAu vdo tdltg, khan hi6m hang \oA - nguyOn liQu, cudc vQn.tii tdng,....
ctng vdi sg cAnh tranh ti6p tpc di6n ra gay gat gita c6c c6ng ty sin xu6t bia nhim
gianh thi phAn.

Chuong trinh ho4t dQng cria HQi tl6ng qufin tri nIm 20222

- Duy tri hop dinh ky it nhat 1 lAr/quy.

- Chi d4o viQc xdy dpg kC ho4ch, chuAn bf co so vf,t ch6t vd gi6m s6t thgc hiQn

kO ho4ch sin xu6t vd giao hdng c6c chtrng lo4i bia Sdi Gon voi t6ng sin lugng
ld t57 triQu lit bia. Dim b6o 1 00% c6c 16 hdng dat ch6t luqrng.

- Chi dpo viQc xdy dgng kC ho4ch vd di0u chinh k6 ho4ch sin xu6t kinh doanh

, cho phu hgp voi y6u cAu ti6u thp c6c lo4i bia Sdi Gon vd bia Sagota.
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TiOp tpc chi d4o ph6t tri6n hQ th6ng b6n hang cua COng ty Thuong mai Bia Sdi

Gon Binh Tdy; Thi0t lQp va mo rQng He thdng phdn.ph6i Bia Sagota; T[ng
cudng c6ng t6c xu6t khAu cho Bia Sagota vd c6c sin phAm kh6c cria Tfp dodn.

Khuy6n khich tht nghiQm c6i titin thiiSt bi, qui trinh, c6ng thr?c vd sri dUng nguy€n
liQu m6'i nhdm gitm cfti pt i sin xu6t, tlng hiQu su6t thu hOi nhtmg v6n cl6m b6o ch6t

lugng sin phAm.

Tdng cucmg nghi0n cuu ph6t tri0n sin phAm m6i, nhim da d4ng h6a s6n phAm,

ct6p 
-ring 

nhu cAu da d4ng cria ngudi tiOu dung cffng nhu tfln dung c6ng su6t san

xu6t cua nha miry, dim b6o th-u nhap cho nguoi lao dQng.
\\r-l

VO tntr tao HDQT vd BKS: d0 xu6t mirc thu lao HQi cl6ng quin tri va Ban kiOm

so6t nim 2022 ld 642 triQu d6ng, tuong duong mfc thu lao HQi cl6ng quAn tri
vd Ban kiOm so6t ndm 2021.

De nghi Dai hQi cl6ng c6 dOng PhO duyQt c6c chi ti6u hoat clQng sin xu6t - kinh
doanh n6m 2021mi T6ng giSm d6c trinh bdy.

TM. HOI E
a

UAN
c

Vin Thanh Li6m
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Cdng Ty C6 phAn T4p cloirn Bia Sii Gdn Binh Tfly
8 Nam I(i,Khdi Nghia, P Nguy6n Th6i Binh

QuQn I TP H6 Chi Minh

56: 0l I2O2ZITTI-HDQT

CQNG HO,A XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc L$p - Tg Do - H4nh Phtic

TP HO Chf Minh , ngdy t7 thdng 6 ndm 2022

TOTRINH
V€ vi€c trich lQp cdc qu! vd chia c6 tac ndm 202l

Kinh gii.i: D4i HQi tl6ng cii AOng C6ng ty Cii phffn T3p tloin Bia Shi Gdn Binh Tfly

- C[n cti Lupt Doanh nghi0p va didu lQ C6ng ty C6 phAn Tap Dodn Bia Sii Gdn Binh Tdy

- Cdn cri ktit qua san xr6t kinh doanh n1m 2021

HQi d6ng qutn tri kinh trinh Dai HQi <t6ng c6 <l6ng thdng qua k5 ho4ch ph6n ph6i lgi nhu$n vd trich l4p

c6c qu! nitm2021 nhu sau:

Trdn trgng kinh trinh.
gquan

Li0m

Di6n gini Tv l0
K6 ho4ch

ndm 2021

Thgc hiQn

ndm 2021

Thqc hiQn/k6

ho4ch

S6n lu'g'ng 243.445.351 L82.249.904 74,86

I Lg'i nhu$n tru'6'c thu6 thgc tti 22.546.152.792 (s8.3s2.e6s.t27) (258,82)

Loi nhuQn trudc thu6 tfnh thu6 rNoN 22.546.t52.792 (s8.352.96s.r27) (258,82)

) Thu6 thu nhflp Doanh nghiQp 12.404.888.962 21.507.998.240 173,38

thu6 txoN tinh theo thu6 su6t phti th6ng (25%) 20o/o 12.404.888.962 10.456.550.878 84,29

fhu6 TNDN tfnh theo thu6 suat uu ddi(15%) ts%

thue TNPN dugc mi6n giam s0%

Thu€ TN ho6n lai 1 1.051.447 .362

Thu6 TNDN phii nQp t2.404.888.962 21.507.998.240 173,38

3 Lg'i nhufln sau thu6 10.r41.263.830 (7e.860.963.367) (787,49)

4 Trich lap quy

Qu! ph6t tri6n sdn xuAt kinh doanh (10%) t0%

Qu! khen thuong phirc lo. i 10%

5 L-oi nhu4n cdn l4i sau trich quf/VDL r0.141.263.830 (79.860.e63.367) (787,49)

6 Lg'i nhuf n nlm tru'6'c chuy6n sang 352.151 .t77.975 352.151.177.975

7 V6n g6p c6 d6ng 87s.24s.360.000 875.245.360.000

8 Chia c6 t['c 43.762.268.000 43.762.268.000

QuI khen thu'o'ng

l0 Qu! phat tri6n san xu6t kinh cloanh

ll
Lq'i nhufln chu'a ph6n ph5i chuy6n sang nIm sau

362.292.441.805 228.527.946.608

CONG TY

I}IA SAI GON

CO PHA

TAP"DOA
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C6ng Ty C6 phAn T$p tloin Bia Siri Gdn Binh Tiy
8 Nam Ky l(hdi NghTa, P Nguy6n Th6i Binh

Qufln 1, TP F{O Ctri Minh

36 0212022/TTr-HDQT

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VTET NAM
DQc Lflp - Tr; Do - [I9nh Phtic

TP HO Chi Minh,ngdy t7 thdng 6 ndm 2022

TOTRiNH
Vi viAc ffich lQp cdc qt$ vd chia c6 fic ndm 2022

Kinh gfii: D4i HQi ddng c0 OOng Cdng ty C6 phAn T$p tloin Bia Shi Gdn Binh TAy

- C6n cri Lu6t Doanh nghiQp vd iliAu lQ C6ng ty CO phAn Tflp Dodn Bia Sii Gdn Binh TAy

- C[n cri ki5 hopch sin xu6t kinh doanh ndm 2022

H6i d6ng qu6n tr! kinh trinh Dai HQi cl6ng c6 d6ng th6ng qua kiS ho4ch ph6n phdi lgi nhuQn vi trich lpp

c6c qu! nim2022 nhu sau:

Trdn trgng kinh trinh
u6n trf

STT Di6n gi6i Tv le
Thgc hiQn

ndm 2021
ri lc

K6 hogch

ndm 2022
t<H20221

TIlz02l
T6ng cQng

Sin lug'ng 182.249.904 23s.295.824 129

1 Lg'i nhufln tru'6'c thu6 thg'c t6 (s8.3s2.96s.r27) 3s.487.088.768 160,81

Lgi nhu4n tru6c thuti tinh thuiS fNpN (s8.3s2.96s.r27) 35.487.088.768 160,81

) Thu5 thu nh$p Doanh nghiQp 21.507.998.240 7.097.417.754 33,00

Thu6 TNDN tinh theo thuti su6t ph6 th6ng (20%) 20% 10.456.550.878 20% 7.097.417.754 67,88

Thu6 TNDN tinh theo thui5 su6t uu ctai(15%) t5% t5%

Thu6 TNDN dugc mi6n gi6m 50% 50%

Thu6 TN hodn l4i 1 r.0s 1.447 .362

Thu6 TNDN phf,i nQp 21.507.998.240 7.097.417.751 33,00

3 Loi nhudn sau thu6 (7e.860.e63.367) 28.389.671.015 135,55

4 Trich l$p quy

B sung qu! ph6t tri6n SXKD th TNDN

dugc miSn gi6m)

Qu! ph6t tri6n sin xu6t kinh doanh

QuI du ong tdi chfnh (*) 5%

Qu! khen thuong phric lqi

5 Lgi nhufn cdn l4i sau trich quiA/DL (7e.860.963.367) 28.389.671.015 135,55

6 Lqi nhufln n5m tru'6'c chuy6n sang 352.151.177.975 228.527.946.608 6s

7 Vdn g6p cO d6ng 87s.245.360.000 875.245.360.000 100

8 Chia cO tric ZOZ| 43.762.268.000 srh 43.762.268.000

9
Lq'i nhu$n chua ph6n ptriii chuy6, sung n5m sau

228.527.946.608 213.1s5.349.623

ON{;sAtIAB
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CTCP T4p tlonn Bia Sii Gdn Binh TflY

8 Nam Ki, Kh6'i NghTa, P Nguy6n Th6i Binh

QuQn 1, TP H6 Chi Minh

56: 03/20221TTr-H:DQT

cgNG HOA XA HQI CHU NGHiA VlEr NAM

DQc Lqp - Tg Do - Hqnh Phtic

TP HO Chi Minh , ngey 17 thang 6 ndm 2022

Quy6t to6n
VA thi lao HOi dting quAn tr! vit Ban kiem sodf ndm 2021

Kinh qr,Pi: DAi Hgi dong cO dong Gong ty C6 phAn Bia Sdri Gon Binh Tay

- Cdn cu Luit Doanh nghiQp vd dir3u le C0ng ty C6 ph6n Bia Sdi Gdn Binh TAy

- Cdn cur nghi quy6t DHDCD nim 2021

HOi d6ng qudn tri kinh trinh Dai HOi d6ng c6 OOng thong qua quyOt to6n thu lao HQi dOng

qudn tri nim 2021 nhu sau:

Thu lao HOi dong qudn tri 528.000.000

Thu lao Ban ki6m so6t 114.000.000

-; ^--- 642.000.000! ong cgng

Kinh trinh Dai HOi dOng c6 OOng.

TrAn trQng.

UAN
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CTCP Tfp iloin Bia Shi Gdn Binh TfiY

8 Nam Ki' Kh6'i Nghia, P NguySn Thdi Binh

QuQn 1, TP HO Chi Minh

56: 04/20ZZ1TTr-HDQT

cQNG HoA xA HQI cHU NGHIA vlEr NAM

DQc Lqp - Tr,r Do - Hqnh Phtic

TP Ho Chl Minh, ngey 17 thang 6 ndm 2022

TO TRINH

VA thi tao HOi dOng qudn tr! vd Ban ki6m soet ndm 2022

Kinh grpi: Dqi Hgi d6ng cO dong Cong ty C6 phAn Bia Sii Gon Binh Tdy

- Cin cu LuQt Doanh nghiep vd di6u lQ COng ty C6 phOn Bia Sai Gon Binh Tay

- Cdn cu nghl quy6t DHDCD nim 2021

- Cin cu KO hoAch tii chinh nim 2022

HOi dong qudn tri kinh trinh Dai HOi dong c6 OOng thOng qua thu lao Hoi dong qudn tri nim 2022

nhu sau:

Thu lao HOi dong qudn tri 528.000'000

Thu lao Ban ki6m so6t 1 14.000'000

-: ^ 642.000.000I ong cgng

Kf nh trinh Dai HOi dong c6 dOng

Trin trgng.
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cONc rY co PHAN rap DoAN
BrA sAI GoN siNH rAv

ceNG HoA xA ugr cnu Ncnia vIET NAM
DQc l4p - Tu do - Hanh phric

so: oflz o22lTTr-HDQT
Tp. HCM, ngdy 14 thdng 06 ndm 2022

TOTRINH
(V/v: LWa chsn COng Q Ki€m todn)

Kinh gfri: DAI HQI EONG CO BONC

Cdn c* Luqt doanh nghiQp tii SgtZ020/QH14 dwqc QuiSc h\i Nhd nadc

C)ng Hda Xd H|i Chfi NghTa Vi€t Nam th6ng qua ngdy 17/06/2020, co hi€u

lwc thi hdnh t* 0l/01/2021;

Cdn cth Eiiu lQ C6ng ty C6 phAn TAp dodn Bia Sdi Gdn Binh Tdy.

Hgi d6ng quin tri kinh trinh Dai hQi CO d0ng th6ng qua viQc Dai hQi tlOng

,L -^ , t t . r i n  ' , I \ i l'
cO d6ng uy quy0n cho HQi d6ng quin tri lUa chgn COng ty kiOm to6n phu ho. p dC
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2) Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây 

3) Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty 
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5) Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 
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(V/v: Eiiu lQ C6ng ty, Quy chA hoqt dQng)

Kfnh sfri: EAI HQI EONG CO BOXC

Cdn c* Luqt doanh nghiQp sti SgtZ020/QHt4 dwqc Quiic h1i Nhd nwdc C1ng
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PHẦN MỞ ĐẦU 

Điều lệ này của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây (sau đây viết 
tắt là “SABIBECO”) là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của SABIBECO. 
Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp hiện hành. 

Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số ... ngày ... 
tháng ... năm …… (sau đây gọi là “Điều lệ)”. 

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 

Điều 1. Giải thích thuật ngữ 

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

a) Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành 
lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này; 

b) Vốn có quyền biểu quyết là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu 
quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội 
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 
2020; 

d) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội 
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 
2019; 

đ) Việt Nam là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

e) Ngày thành lập là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương 
đương) lần đầu; 

g) Người điều hành doanh nghiệp là Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc 
(Phó tổng giám đốc), Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của 
Điều lệ công ty; 

h) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội 
đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá 
nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty; 

i) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật 
Chứng khoán; 

k) Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần; 

l) Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên 
trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần; 

m) Cổ đông lớn là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng 
khoán; 

n) Thời hạn hoạt động là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 
2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công 
ty thông qua; 
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o) Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công 
ty con. 

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản 
khác bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế. 

3. Các tiêu đề (Mục, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho 
việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này. 

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI 
DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI 
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 
kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 

1. Tên Công ty 

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI 
GÒN BÌNH TÂY 

- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAIGON BINH TAY BEER GROUP 
JOINT STOCK COMPANY 

- Tên Công ty viết tắt: SABIBECO GROUP 

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện 
hành của Việt Nam. 

3. Trụ sở đăng ký của Công ty: 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

- Điện thoại: 028.38243586 

- Fax: 028.39151856 

- E-mail: info@sabibeco.com 

- Website: www.sabibeco.com 

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh 
doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định 
của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. 

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 59 hoặc 
gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 60 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của 
Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập. 

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 

Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật, là Chủ tịch Hội đồng quản trị 
và Giám đốc (Tổng giám đốc). 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 
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a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì 
và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 
quản trị; 

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

2. Giám đốc (Tổng giám đốc) có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của 
Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; 

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ 
các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể 
cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc (Tổng giám đốc); 

g) Tuyển dụng lao động; 

h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị 
quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 
CÔNG TY 

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: 

Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia (sản xuất rượu, bia); Sản xuất đồ uống 
không cồn, nước khoáng (sản xuất, chế biến nước giải khát); Sản xuất sản phẩm 
từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (sản xuất vật liệu xây 
dựng); Xây dựng nhà các loại (xây dựng công nghiệp, dân dụng); Bán buôn 
nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; Bán buôn thực 
phẩm; Bán buôn đồ uống (mua bán rượu bia, nước giải khát); Sản xuất thực 
phẩm khác chưa được phân vào đâu (sản xuất, chế biến lương thực thực phẩm); 
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (bán buôn phế liệu, phế 
thải kim loại, phi kim loại); Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (cho thuê kho bãi, nhà 
xưởng); Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (kinh doanh nhà 
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hàng); Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử 
dụng hoặc đi thuê (kinh doanh nhà ở); Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, 
đấu giá quyền sử dụng đất (môi giới bất động sản); Xây dựng công trình đường 
sắt và đường bộ (xây dựng cầu đường, giao thông thủy lợi)./. 

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty: 

Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc sản xuất kinh doanh nhằm thu 
lợi nhuận tối đa, tăng lợi tức cho các Cổ đông, tạo việc làm và thu nhập cho 
Người lao động và đóng góp cho ngân sách nhà nước, phát triển công ty ngày 
càng lớn mạnh. 

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty 

Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy 
định tại Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan 
đăng ký kinh doanh và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp 
quốc gia. 

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

1. Vốn điều lệ của Công ty là 875.245.360.000 đồng (bằng chữ: Tám trăm bảy 
mươi lăm tỷ hai trăm bốn mươi lăm triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng). 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 87.524.536 cổ phần với mệnh 
giá là 10.000 đồng/cổ phần. 

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua 
và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần 
phổ thông và cổ phần ưu đãi (nếu có). Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm 
giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này. 

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận 
của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

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, 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 cổ đông và người khác với điều kiện 
không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện 
hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác. 

6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách 
thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. 

7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp 
luật. 
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Điều 7. 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. 

2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở 
hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy 
đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp. 

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở 
hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 
thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ 
phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định), 
người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần 
không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu. 

4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác 
thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị 
của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức 
khác; 

b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ 
phiếu mới. 

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác 

Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát 
hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty. 

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần 

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật 
có quy định khác, cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng 
khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và 
thị trường chứng khoán. 

2. 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 
và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh 
nghiệp) 

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để 
mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó 
thanh toán số tiền còn lại và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ 
phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc 
không thanh toán đầy đủ. 
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2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là 
07 ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ 
trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết 
sẽ bị thu hồi. 

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

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định 
tại khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc 
ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng 
quản trị thấy là phù hợp. 

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những 
cổ phần đó, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ 
phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh vào thời 
điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến 
ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc 
cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi. 

6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời 
điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc 
bất cẩn trong việc gửi thông báo. 

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT 

Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 

1. Đại hội đồng cổ đông. 

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 

3. Giám đốc (Tổng giám đốc). 

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 12. Quyền của cổ đông 

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền 
biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức 
khác do Điều lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một 
phiếu biểu quyết; 

b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của 
từng cổ đông trong Công ty; 
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d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định 
khác của pháp luật có liên quan; 

đ) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh 
sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của 
mình; 

e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội 
đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

g) Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương 
ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty; 

h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 
Luật Doanh nghiệp; 

i) Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở 
hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại 
cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải 
được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông; 

k) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty 
công bố theo quy định của pháp luật; 

l) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ 
nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp; 

m) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần 
phổ thông trở lên có các quyền sau: 

a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 

b) Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng 
quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp 
đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên 
quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty; 

c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều 
hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và 
phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ 
pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số 
giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số 
lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần 
của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề 
cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; 

d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị 
phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc 
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trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ 
phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp; 

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần 
phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 
Trong trường hợp này, việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 
thực hiện như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị 
và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết 
trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; 

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc 
nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người 
theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và 
Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề 
cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 
các cổ đông khác đề cử. 

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. 

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi 
hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. 
Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với 
quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty 
phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của 
Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra. 

3. Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. 

4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản 
trị. 

5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty 
và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được 
Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác. 

6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông 
qua các hình thức sau: 

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc 
hình thức điện tử khác; 
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d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công 
ty. 

7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực 
hiện một trong các hành vi sau đây: 

a) Vi phạm pháp luật; 

b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của 
tổ chức, cá nhân khác; 

c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công 
ty. 

8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan 
quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm 
một lần và trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ 
trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia 
hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng 
không quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp 
thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội 
đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ 
Việt Nam. 

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn 
địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề 
theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài 
chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 
của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc 
từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện 
kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường 
niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham 
dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. 

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong 
các trường hợp sau: 

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng 
thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 
của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được 
thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký 
của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập 
hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; 
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d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 
(ba mươi) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập 
Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b 
khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 
Điều này; 

b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 
quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày tiếp 
theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 

c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại 
điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; 

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu 
tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho 
việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi 
phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

d) Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 
140 Luật Doanh nghiệp. 

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty; 

b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào 
bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; 

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 
kiểm soát; 

d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở 
lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; 

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 
kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty; 
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i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty; 

k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

l) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban 
kiểm soát; 

m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty 
kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn 
kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết; 

n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: 

a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; 

b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán; 

c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng 
quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; 

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt 
động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc); 

đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban 
kiểm soát; 

e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 

g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 
kiểm soát; 

i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với 
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

k) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty 
kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét 
thấy cần thiết; 

l) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty; 

m) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ 
phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm 
đầu tiên kể từ ngày thành lập; 

n) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 

o) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 

p) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở 
lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

q) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 
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r) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định 
tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng 
giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 
s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 
155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

t) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng 
quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 

u) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải 
được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp 
tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp 
hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 
Luật Doanh nghiệp. 

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo 
quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được 
lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, 
tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung 
ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên 
được ủy quyền. 

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền 
khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất 
trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền 
của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 

3. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy 
quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường 
hợp: 

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

b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; 

c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. 

Điều khoản này 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. 

Điều 17. Thay đổi các quyền 

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 đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên 
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của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội 
dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi 
chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% 
tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi 
cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong 
trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để 
thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông 
(hoặc đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá 
của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như 
nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày tiếp theo 
và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng 
người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền đều 
được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ 
cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực 
tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại 
có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên. 

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với 
các quy định tại Điều 19, 20 và 21 Điều lệ này. 

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt 
gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn 
đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay 
đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại. 

Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội 
đồng cổ đông 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất 
thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo 
các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ này. 

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau 
đây: 

a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 
được lập không quá 10 (mười) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội 
đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có 
quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 15 (mười lăm) ngày trước 
ngày đăng ký cuối cùng; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 

c) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; 

đ) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 
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e) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông 
có quyền dự họp; 

g) Các công việc khác phục vụ đại hội. 

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông 
bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời 
công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký 
giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp 
đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 15 
(mười lăm) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp tính từ ngày mà thông báo được 
gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các 
tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các 
cổ đông hoặc/và 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 đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp 
cận, bao gồm: 

a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 

b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành 
viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

c) Phiếu biểu quyết; 

d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có 
quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến 
nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày 
làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số 
lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định 
tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này; 

b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 
5% (năm phần trăm) cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 
12 Điều lệ này; 

c) Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông; 

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị 
quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, 
trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung 
vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp 
thuận. 
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Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại 
diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết. 

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định 
tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 
30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng 
cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% (ba 
mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên. 

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định 
tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời 
hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu 
quyết của các cổ đông dự họp. 

Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông 
và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt 
đăng ký hết theo trình tự sau: 

a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện 
theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ 
và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của 
cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong 
nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán 
thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa 
công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách 
nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành 
viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của 
Chủ tọa cuộc họp; 

b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người 
được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau 
đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa 
không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực 
của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau: 

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội 
đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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 Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ 
tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ 
tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc 
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họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa 
cuộc họp; 

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại 
hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và 
người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; 

d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề 
nghị của chủ tọa cuộc họp. 

3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua 
trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với 
từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. 

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều 
hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình 
đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp. 

a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; 

c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người 
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu 
trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là 
cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung 
chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không 
tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay 
trước khi bế mạc cuộc họp. 

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc 
vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong 
trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không 
thay đổi. 

7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau 
đây: 

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp 
pháp, hợp lý khác; 

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những 
người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản 
tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra 
an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng 
ký dự họp tối đa không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định 
khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường 
hợp sau đây: 
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a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 

b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp 
tham gia, thảo luận và biểu quyết; 

c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không 
được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với 
quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong 
số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết 
thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành. 

10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham 
dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo 
quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 
155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Chứng khoán. 

Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 
1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện 
từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ 
đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 
Luật Doanh nghiệp: 

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng 
giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. 

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định. 

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% (năm 
mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, 
trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 
Luật Doanh nghiệp. 

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% (một trăm 
phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay 
cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định 
của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 
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Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông 
qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ 
trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông 
có quyền biểu quyết chậm nhất 10 (mười) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu 
lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được 
thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Mục đích lấy ý kiến; 

c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ 
đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa 
chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc 
tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số 
lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

đ) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến 
đối với từng vấn đề lấy ý kiến; 

e) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi 
thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ 
đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp 
luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng 
trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

b) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải 
được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; 

c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung 
phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường 
hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về 
được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 
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5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến 
của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. 
Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân 
biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi 
phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn 
đề; 

đ) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người 
giám sát kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm 
phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản 
kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định 
được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời 
hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm 
phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử 
của Công ty trong thời hạn 48 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được 
thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được 
lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 
nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu 
quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị 
quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc 
ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có 
thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng 
cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 
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e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh 
sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu 
tương ứng; 

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ 
phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán 
thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ 
đông dự họp; 

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 

i) Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký 
biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của 
Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 
này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi 
kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên 
bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung 
biên bản. 

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý 
như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng 
Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được 
áp dụng. 

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông 
đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả 
các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông 
báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố 
thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của 
Công ty. 

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên 
bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại 
hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 
Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị 
quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường 
hợp sau đây: 

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi 
phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ 
trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này. 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này. 
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VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải 
công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước 
ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty 
để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử 
viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính 
xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ 
một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu 
làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng 
quản trị được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của 
công ty khác); 

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 

g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà 
ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh 
quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng 
quản trị (nếu có). 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười) tổng số cổ phần phổ thông 
trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề 
cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 
lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ 
phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% 
được đề cử hai (2) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử ba (3) ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử 
vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh 
nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức 
đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và 
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm 
giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ 
đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 
4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo 
quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 (bảy) người. 
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2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm và có thể 
được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm 
thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 (hai) nhiệm 
kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm 
kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có 
thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. 

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: 

Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng 
số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế 
tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty 
để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị 
trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo 
quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp. 

5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo 
quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công 
ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và 
nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

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

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh 
hằng năm của Công ty; 

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào 
bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 
Luật Doanh nghiệp; 

e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn 
theo quy định của pháp luật; 

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có 
giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong 
báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền 
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quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, 
khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; 

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc (Tổng giám đốc) 
và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền 
lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại 
diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở 
công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; 

k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác trong điều 
hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định 
thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ 
phần của doanh nghiệp khác; 

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu 
tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua 
nghị quyết; 

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ 
đông; 

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc 
xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về 
quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban 
hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy 
chế về công bố thông tin của công ty; 

s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 
khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty. 

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của 
Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-
CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Chứng khoán. 

Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết 
quả và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù 
lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của 
thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính 
mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và 
thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp 
thường niên. 
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3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh 
doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, 
được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và 
phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội 
đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện 
những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên 
Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công 
trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức 
khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi 
lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện 
trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát 
sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản 
trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm 
sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao 
gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan 
đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty. 

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 
trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc (Tổng giám đốc). 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì 
và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 
quản trị; 

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, 
bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 (mười) 
ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện 
được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên 
khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc 
quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc 
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Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt 
tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ 
sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi 
dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm 
chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại 
bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo 
nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của 
Hội đồng quản trị. 

Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng 
quản trị trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội 
đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ 
phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên 
có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên 
bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng 
quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp 
sau đây: 

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

b) Có đề nghị của Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

d) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó 
nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội 
đồng quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 
07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều 
này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch 
Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công 
ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội 
đồng quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi 
thông báo mời họp chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước ngày họp. Thông 
báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các 
vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử 
dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, 
phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo 
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đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng 
ký tại Công ty. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các 
tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên 
Hội đồng quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có 
quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở 
lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này 
không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong 
thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, 
cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự 
họp. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 
trong trường hợp sau đây: 

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 
Điều này; 

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc 
hình thức điện tử khác; 

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công 
ty. 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu 
quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội 
đồng quản trị chậm nhất là 01 (một) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ 
được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên 
được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên 
Hội đồng quản trị chấp thuận. 

12. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, nghị quyết, 
quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự 
họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về 
phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính 
sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng 
thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 (ba) 
người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các 
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thành viên Hội đồng quản trị không điều hành chiếm đa số trong tiểu ban và một 
trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định 
của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của 
Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành 
viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc 
Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định 
tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 

Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty 
1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản 
trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách 
quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 
Điều 156 Luật Doanh nghiệp. 

2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức 
kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của 
Công ty. 

3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo 
quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ 
đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d) Tham dự các cuộc họp; 

đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định 
của pháp luật; 

e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và 
các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; 

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của 
Công ty; 

h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; 

i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

VIII. GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý 

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm 
trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong 
công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Giám đốc (Tổng giám 
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đốc), các Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và các chức danh 
quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi 
nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định 
của Hội đồng quản trị. 

Điều 34. Người điều hành Công ty 

1. Người điều hành Công ty bao gồm Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc 
(Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng. 

2. Theo đề nghị của Giám đốc (Tổng giám đốc) và được sự chấp thuận của Hội 
đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và 
tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản 
trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công 
ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức. 

3. Giám đốc (Tổng giám đốc) được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng 
của Giám đốc (Tổng giám đốc) do Hội đồng quản trị quyết định. 

4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty 
theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành 
mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội 
đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc 
(Tổng giám đốc) 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người 
khác làm Giám đốc (Tổng giám đốc). 

2. Giám đốc (Tổng giám đốc) là người điều hành công việc kinh doanh hằng 
ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước 
Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được 
giao. 

3. Nhiệm kỳ của Giám đốc (Tổng giám đốc) không quá 05 (năm) năm và có thể 
được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Giám đốc (Tổng giám đốc) 
phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ 
công ty. 

4. Giám đốc (Tổng giám đốc) có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của 
Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; 

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ 
các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 
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e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể 
cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc (Tổng giám đốc); 

g) Tuyển dụng lao động; 

h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị 
quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) khi đa số 
thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm 
Giám đốc (Tổng giám đốc) mới thay thế. 

IX. BAN KIỂM SOÁT HOẶC ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) 

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định 
tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này. 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử 
không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng 
viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về 
quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát 
đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại 
hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 (ba) người. Nhiệm kỳ 
của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với 
số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy 
định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau: 

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm 
toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó. 

3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy 
định tại khoản 2 Điều này; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty. 

4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 
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a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 (sáu) tháng liên tục, trừ 
trường hợp bất khả kháng; 

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm 
soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát 

1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm 
soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải 
có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải 
có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài 
chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên 
quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát: 

a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành 
khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội 
đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 
Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh 
nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau: 

1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm 
toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết 
định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công 
ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết. 

2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt 
động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), người quản 
lý khác. 

4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám 
đốc) và cổ đông. 

5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty 
của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành 
khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội 
đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi 
phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 
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6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông 
thông qua. 

7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 
155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Chứng khoán. 

8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi 
nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và 
nhân viên của Công ty trong giờ làm việc. 

9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc 
(Tổng giám đốc) và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời 
thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của 
Công ty. 

10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 (hai) lần trong một năm, số lượng thành viên 
tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm 
soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm 
soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban 
kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban 
kiểm soát. 

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc 
(Tổng giám đốc) và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả 
lời các vấn đề cần được làm rõ. 

Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban 
kiểm soát 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác 
theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng 
mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm 
của Ban kiểm soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng 
dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không 
vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội 
đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định 
khác. 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh 
doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, 
quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong 
báo cáo tài chính hằng năm của Công ty. 
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X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) VÀ 
NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám 
đốc) và người điều hành 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, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty. 

Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng 
giám đốc) và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng 
giám đốc), người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên 
này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ 
lợi ích của Công ty. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng 
giám đốc) và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty 
khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với 
chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy 
định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc 
Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các 
nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang 
lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng 
giám đốc), người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng 
này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực 
hiện các giao dịch có liên quan. 

6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, 
thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác và 
các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong 
các trường hợp sau đây: 

a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 05% (năm phần trăm) tổng giá 
trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng 
của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên 
Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người 
điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị 
thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị 
không có lợi ích liên quan; 
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b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 05% (năm phần trăm) hoặc giao dịch dẫn 
đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch 
đầu tiên có giá trị từ 10% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài 
chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan 
hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám 
đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và 
được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông 
không có lợi ích liên quan. 

Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng 
giám đốc) và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và 
cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những 
thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên 
liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành 
chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó 
đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám 
đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công 
ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành 
động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và 
không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình. 

3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các 
khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải 
quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể 
mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu 
trên. 

XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 

Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau: 

a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và 
địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi 
thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp 
Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng 
cổ đông; 

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần 
phổ thông trở lên hoặc có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị 
quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng 
năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng 
quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh 
doanh của Công ty. 
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2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra 
cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ 
đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng 
giám đốc) và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của 
Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục 
đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được 
bảo mật. 

4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 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 năm, sổ sách kế toán và các tài 
liệu 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 tài liệu này. 

5. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 

Điều 45. Công nhân viên và công đoàn 

1. Giám đốc (Tổng giám đốc) phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua 
các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền 
lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động 
và người điều hành doanh nghiệp. 

2. Giám đốc (Tổng giám đốc) phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua 
các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các 
chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách 
quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện 
hành. 

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 

Điều 46. Phân phối lợi nhuận 

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức 
hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 

2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả 
liên quan tới một loại cổ phiếu. 

3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh 
toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan 
thực thi quyết định này. 



40 

 

4. 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 tài khoản 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 khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức 
đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có 
thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và 
bù trừ chứng khoán Việt Nam. 

5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua 
nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. 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 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận 
thông báo hoặc tài liệu khác. 

6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy 
định của pháp luật. 

XIV. XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ 
KẾ TOÁN 

Điều 47. Tài khoản ngân hàng 

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. 

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần 
thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của 
pháp luật. 

3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua 
các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài 
khoản. 

Điều 48. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hằng năm và kết thúc vào 
ngày 31 tháng 12 hằng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2005. 

Điều 49. Chế độ kế toán 

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ 
kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận. 

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy 
định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính 
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xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch 
của Công ty. 

3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp 
Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì 
được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa 
chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. 

XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH 
NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý 

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được 
kiểm toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã 
được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường 
chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh 
theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải 
phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty. 

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo 
cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường 
chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 51. Điều 56. Báo cáo thường niên 

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

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY 

Điều 52. Kiểm toán 

1. Đại hội đồng cổ đông 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 kiểm toán báo cáo tài 
chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều 
kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị. 

2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty. 

3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty 
được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông 
báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được 
phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo 
tài chính của Công ty. 
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XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP 

Điều 53. Dấu của doanh nghiệp 

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu và dấu dưới hình thức chữ ký số 
theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của 
Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có). 

3. Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) sử dụng và quản lý dấu theo quy 
định của pháp luật hiện hành. 

XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY 

Điều 54. Giải thể công ty 

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết 
định gia hạn; 

b) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản 
lý thuế có quy định khác; 

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội 
đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này 
phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền theo 
quy định. 

Điều 55. Gia hạn hoạt động 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất 7 (bảy) tháng 
trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia 
hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị. 

2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi 
lăm phần trăm) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại 
hội đồng cổ đông tán thành. 

Điều 56. Thanh lý 

1. Tối thiểu 06 (sáu) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty 
hoặc sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban 
thanh lý gồm 03 thành viên, trong đó 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ 
định và 01 thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ 01 công ty kiểm toán độc 
lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của 
Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên 
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gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh 
toán trước các khoản nợ khác của Công ty. 

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày 
thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt 
Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án 
và các cơ quan hành chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: 

a) Các chi phí thanh lý; 

b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác 
của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký 
kết; 

c) Nợ thuế; 

d) Các khoản nợ khác của Công ty; 

đ) Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên 
đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán 
trước. 

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công 
ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều 
lệ công ty, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa: 

a) Cổ đông với Công ty; 

b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) hay 
người điều hành khác; 

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và 
hòa giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch 
Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp 
và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 
03 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên 
quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng 
có thể yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định một chuyên gia độc lập làm 
trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp. 

2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng 06 (sáu) tuần từ 
khi bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không 
được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa 
án. 

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Việc 
thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án. 
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XIX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

Điều 58. Điều lệ công ty 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, 
quyết định. 

2. Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty chưa 
được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới 
khác với điều khoản trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để điều 
chỉnh hoạt động của Công ty. 

XX. NGÀY HIỆU LỰC 

Điều 59. Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm 20 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ 
phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây nhất trí thông qua ngày ..... tháng ...... năm 
........ tại …………………….. và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ 
này. 

2. Điều lệ được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ 
sở chính của Công ty. 

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch 
Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 
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QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại 
chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây. 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày... tháng... năm... 

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Bia Sài Gòn Bình Tây. 

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây bao 
gồm các nội dung sau: 

 

CHƯƠNG I - QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Ý nghĩa, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây 
được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các quy 
định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và Điều lệ Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây. 

2. Quy chế này đề ra những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức 
nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm 
soát và Người điều hành khác của Công ty. 

3. Quy chế này là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị doanh nghiệp của Công 
ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây. 

4. Quy chế này sẽ điều chỉnh các nội dung chủ yếu sau: 

a. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông; 

b. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị; 

c. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng Quản trị; 

d. Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có); 

đ. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty (nếu có); 
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e. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên; 

f. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người điều hành Công ty (nếu có); 

g. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc; 

h. Quy định về đánh giá hằng năm đối với hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối 
với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và 
những Người điều hành khác; 

i. Quy định báo cáo và công bố thông tin. 

5. Đối tượng áp dụng của quy chế này bao gồm: 

a. Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây; 

b. Cổ đông và tổ chức, cá nhân là người có liên quan của cổ đông; 

c. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người điều hành khác của Công ty 
và tổ chức, cá nhân là người có liên quan của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 
người điều hành Công ty; 

d. Tổ chức và cá nhân có quyền lợi liên quan đến Công ty. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau: 

a. “Quản trị công ty”: là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho Công ty được định 
hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông 
và những người liên quan đến Công ty. Các nguyên tắc quản trị công ty bao gồm: 

- Đảm bảo một cơ cấu quản trị hợp lý; 

- Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan; 

- Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông; 

- Công khai, minh bạch trong hoạt động của Công ty. 

b. “Công ty”: là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây. 

c. “Điều lệ”: là Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng Cổ 
đông thông qua. 

d. “Cổ đông”: là tổ chức hay cá nhân sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của 
Công ty, được ghi tên trong Sổ đăng ký cổ đông của Công ty. 

đ. “Đại hội đồng Cổ đông”: là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, gồm tất cả 
cổ đông có quyền biểu quyết. 

e. “Người có liên quan”: là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 
Luật Chứng khoán và khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp. 
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f. “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành”: là thành viên Hội đồng quản trị 
không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ 
quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. 

g. “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị”: là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng 
đủ các điều kiện quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật về chứng khoán hiện 
hành. 

h. "Người điều hành": là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và 
các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. 

2. Trong quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản 
pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản 
đó. 

CHƯƠNG II - TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT 
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 3. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp 

1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ 
đăng ký cổ đông của Công ty hoặc/và danh sách người sở hữu chứng khoán cuối 
cùng của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Công ty phải công bố thông tin 
về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 
15 (mười lăm) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Danh sách cổ đông có quyền dự 
họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 10 (mười) ngày trước ngày gửi 
giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. 

2. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp phải được đăng 
tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, trong đó nêu rõ các nội dung ngày chốt 
danh sách cổ đông để thực hiện các quyền, ngày giao dịch mà người mua không 
được hưởng quyền, lý do và mục đích họp cũng như thời gian, địa điểm và nội dung 
họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến. 

Điều 4. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông 

1. 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 của Công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít 
nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông. Chương trình họp 
Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại 
đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và 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. 

2. Công ty không được hạn chế cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông và tạo điều 
kiện cho cổ đông thực hiện việc ủy quyền đại diện tham gia Đại hội đồng cổ đông 
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hoặc bỏ phiếu bằng thư bảo đảm khi cổ đông có yêu cầu. Công ty phải hướng dẫn 
thủ tục ủy quyền và lập giấy ủy quyền cho các cổ đông theo quy định. 

Điều 5.  Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông 

1. Cổ đông có thể đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức đã ghi 
trong thông báo, bao gồm một trong các cách thức sau: đăng ký trực tiếp, qua ứng 
dụng trên điện thoại thông minh, fax, gửi thư hoặc gửi thư điện tử cho Công ty 
trước thời hạn ghi trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông. 

2. Nếu cổ đông không thể tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho đại diện của 
mình tham dự. Trường hợp cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% (mười phần trăm) 
tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 02 người tham dự Đại hội đồng 
cổ đông. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác 
định cụ thể số cổ phần và số phiếu biểu quyết của mỗi người đại diện, nếu không 
xác định sẽ được coi là chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền. Việc 
ủy quyền cho người đại diện họp phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty 
đã gửi kèm thư mời họp và phải đảm bảo các yêu cầu sau đây: 

- Trường hợp cổ đông cá nhân là Người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông và 
người được ủy quyền dự họp (trường hợp ủy quyền cho cá nhân)/Người đại diện 
theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho tổ chức); 

- Trường hợp cổ đông tổ chức là Người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại 
diện theo pháp luật và người được ủy quyền dự họp (trường hợp ủy quyền cho cá 
nhân)/Người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền (trường hợp ủy 
quyền cho tổ chức); 

- Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy chứng 
minh nhân dân/ thẻ CCCD hoặc hộ chiếu để kiểm tra và nộp lại văn bản bản gốc 
giấy ủy quyền trước khi vào họp. 

Điều 6. Cách thức bỏ phiếu, cách thức kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết 

1. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện 
được ủy quyền có quyền biểu quyết một mã số, chỗ ngồi và một thẻ biểu quyết, trên 
đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên người được ủy quyền và số 
phiếu biểu quyết của cổ đông đó tương ứng với cổ phần mà cổ đông đang nằm giữ. 
Thẻ biểu quyết này dùng để biểu quyết tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong Đại 
hội. 

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung 
chương trình. Khi tiến hành biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội phải tổng hợp số 
phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề. Tổng số 
phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến sẽ được Chủ tọa thông báo 
ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. 

3. Theo quyết định của ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần của 
các cổ đông và người đại diện của cổ đông dự họp, Chủ tọa phải mời tổ chức trung 
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lập thực hiện việc kiểm phiếu đối với các vấn đề nhạy cảm. Trong trường hợp này, 
việc kiểm phiếu phải có chứng kiến của ít nhất 02 (hai) cổ đông trong số những 
người yêu cầu phải có tổ chức trung lập kiểm phiếu. 

4. Tổ chức trung lập được mời kiểm phiếu là tổ chức trong nước bất kỳ do Chủ tọa 
lựa chọn với điều kiện là tổ chức này không phải là người có liên quan của những 
người có quyền và nghĩa vụ trong vấn đề nhạy cảm mà Đại hội đồng cổ đông đang 
thảo luận, không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban 
Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông 
có quyết định khác. 

5. Kết quả biểu quyết được thông báo ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau 
khi hoàn thành việc kiểm phiếu; trường hợp việc kiểm phiếu kéo dài sang ngày hôm 
sau thì Chủ tọa có trách nhiệm thông báo cho cổ đông dự họp kết quả kiểm phiếu 
thông qua website của Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định 
khác. 

6. Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% (một trăm phần trăm) số cổ phần có 
quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tại Đại 
hội đồng cổ đông, những quyết định được Đại hội đồng cổ đông thông qua đều 
được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp Đại hội cổ đông không được triệu tập 
theo đúng trình tự và thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này hoặc vấn 
đề được thông qua không có trong chương trình Đại hội. 

Điều 7. Cách thức phản đối, yêu cầu hủy bỏ biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng 
cổ đông 

1. Cổ đông có quyền phản đối biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng 
cách yêu cầu thư ký cuộc họp ghi ý kiến phản đối vào biên bản cuộc họp nếu nghị 
quyết công bố ngay tại cuộc họp, hoặc gửi văn bản đến Hội đồng Quản trị trong 
vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày biên bản, nghị quyết của Đại hội được gửi cho các 
cổ đông hoặc/và được công bố trên website của Công ty. 

2. Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc có quyền 
yêu cầu tòa án hoặc trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
theo quy định tại Điều 24 của Điều lệ. Các chi phí liên quan đến thủ tục yêu cầu hủy 
bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thực hiện theo quy định của pháp 
luật. 

3. Trong mọi trường hợp, cổ đông vẫn phải tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông cho đến khi có phán quyết có hiệu lực của tòa án hoặc trọng tài về việc hủy 
nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 8. Ghi và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông 

1. Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm ghi toàn bộ diễn biến 
Đại hội, lập biên bản và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp. 
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2. Biên bản được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có 
hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng 
Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 
Biên bản phải bao gồm các nội dung chủ yếu quy định tại Điều 23 của Điều lệ. 

3. Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải đọc dự thảo biên bản tại đại hội để 
các cổ đông dự họp kiểm tra nội dung trước khi trình Chủ tọa ký. 

4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải liên đới chịu trách nhiệm 
về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, kèm theo phụ lục danh sách đăng ký cổ 
đông, phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết toàn văn được thông qua 
tại đại hội, các tài liệu gửi kèm theo thư mời và các tài liệu phát tại Đại hội phải 
được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty tối thiểu 15 (mười lăm) năm kể từ ngày 
ban hành. 

Điều 9. Thông báo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho cổ đông và công bố ra 
công chúng 

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến các cổ đông trong 
thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày Nghị quyết được thông qua; việc gửi biên 
bản họp Đại hội đồng cổ đông có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin 
điện tử của Công ty. 

2. Công ty phải tổ chức công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông ra công chúng, 
tuân thủ theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng 
khoán. 

Điều 10.  

Việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng 
văn bản đã quy định trong Điều 22 của Điều lệ. Trường hợp lấy ý kiến bằng văn 
bản, Công ty phải đảm bảo gửi, công bố đầy đủ tài liệu và đảm bảo thời gian hợp lý 
cho các cổ đông xem xét tài liệu trước khi gửi phiếu biểu quyết như trường hợp tổ 
chức họp Đại hội đồng cổ đông. 

 

CHƯƠNG III - ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 11. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị. 

Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định 
tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty thì thành viên Hội đồng quản trị 
cần có các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

- Thành viên Hội đồng quản trị cần hạn chế nắm giữ kiêm nhiệm chức vụ trong bộ 
máy điều hành của công ty để đảm bảo có sự tách biệt giữa vai trò giám sát và điều 
hành công ty. 
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- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không 
được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá năm (05) công ty khác. 

- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của công ty. 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm Tổng giám đốc. 

Điều 12. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành 
viên Hội đồng quản trị 

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

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% 
(ba mươi phần trăm) được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên; từ 30% (ba mươi phần 
trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 
50% (năm mươi phần trăm) trở lên được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn 
không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng 
cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế đề cử được công bố rõ ràng và phải được 
Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật. 

4. Danh sách, lý lịch và các thông tin có liên quan của các ứng viên được đề cử hoặc 
ứng cử để bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát phải được gửi về cho Hội 
đồng Quản trị đương nhiệm. 

5. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng 
viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố 
tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên 
trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này 
trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về 
tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải 
cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội 
đồng quản trị. 

Điều 13. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị 

1. Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn 
phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở 
hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị và cổ đông có quyền 
dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc phân bố 
đồng đều. 

2. Phiếu bầu do Ban tổ chức in sẵn, có danh sách các ứng viên, sắp xếp theo thứ tự 
theo bảng chữ cái tiếng Việt, có ghi giá trị hoặc số cổ phiếu, có đóng dấu công ty. 

3. Cổ đông có quyền bầu cho chính mình nếu họ có tên trong danh sách ứng cử viên 
ghi trong phiếu bầu cử. 
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4. Phiếu bầu được phát tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông. Trên mỗi phiếu bầu có 
ghi tên những người ứng cử vào Hội đồng Quản trị, thông tin về cổ đông và tổng số 
cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Cổ đông phải kiểm tra số cổ phần ghi 
trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu. 

5. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc một hoặc nhiều trường hợp sau: 

- Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phát hành; 

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số 
quyền được biểu quyết của cổ đông đó (gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); 

- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung; 

- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội 
đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử; 

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông. 

6. Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo quy định của 
Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, tiêu chí quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ 
đông thông qua trước khi bầu cử. 

7. Kết quả bầu cử được công nhận sau khi biên bản bầu cử đã được Chủ tọa phê 
chuẩn và nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Điều 14. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Sau khi có kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông, 
Hội đồng Quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra 01 
(một) Chủ tịch. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của công 
ty. 

Điều 15. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp 
sau: 

- Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định 
Luật doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng 
quản trị; 

- Có đơn từ chức; 

- Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng 
chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; 

- Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu 06 (tháng) liên 
tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 
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- Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho công ty với tư cách là ứng viên Hội 
đồng quản trị; 

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

Điều 16. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. 
Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được 
công bố ra công chúng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị 
trường chứng khoán. 

 

CHƯƠNG IV - TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 17. Thông báo họp Hội đồng quản trị 

1. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng 
quản trị và các Kiểm soát viên ít nhất 03 (ba) ngày trước ngày họp. Thành viên Hội 
đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có 
thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. 
Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải 
thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình họp, nội dung các vấn đề 
thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết 
tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. 

2. Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, 
nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị 
và các Kiểm soát viên được đăng ký tại công ty. 

Điều 18. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ 
và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất 03 (ba) 
ngày trước ngày họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi 
quý phải họp ít nhất 01 (một) lần. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì 
hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề 
nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận: 

- Ban kiểm soát; 

- Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 (năm) người điều hành khác; 

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

- Ít nhất 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị; 

3. Các cuộc họp Hội đồng quản trị tại điểm 2 Điều này phải được tiến hành trong 
thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội 
đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu 
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trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; những người đề nghị tổ chức 
cuộc họp có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản 
trị. 

4. Trường hợp có yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo 
cáo tài chính của công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng 
quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình công ty. 

5. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất 2/3 (hai phần 
ba) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại 
diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp 
thuận. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải 
được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày dự định họp lần 
thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn 1/2 (một nửa) số 
thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

Điều 19. Cách thức biểu quyết 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông 
qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua 
thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ 
tịch Hội đồng quản trị chậm nhất 01 (một) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết 
chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp. 

2. Trừ quy định tại điểm 1 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người 
được ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị 
có 01 (một) phiếu biểu quyết; 

3. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao 
dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi 
ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của công ty. Thành 
viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có 
thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó 
không có quyền biểu quyết; 

4. Theo quy định tại điểm 5 Điều này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên 
quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành 
viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết 
định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội 
đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ; 

5. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại 
khoản 3 Điều 47 Điều lệ công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó; 

6. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận 
nhưng không được biểu quyết. 
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Điều 20. Cách thức thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số 
thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và 
phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 
phiếu quyết định. 

2. 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 thông qua tại cuộc họp. 

Điều 21. Ghi biên bản họp Hội đồng quản trị 

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi 
và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể 
lập thêm bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung chủ yếu sau đây: 

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

- Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

- Thời gian, địa điểm họp; 

- Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự 
họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

- Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

- Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của 
cuộc họp; 

- Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và 
không có ý kiến; 

- Các vấn đề đã được thông qua; 

- Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản. 

2. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được thông qua và biểu quyết nhất trí tại 
cuộc họp Hội đồng quản trị. 

3. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu 
giữ tại trụ sở chính của công ty. 

4. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài (nếu cần thiết) có hiệu lực 
ngang nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng 
nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới 
các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến 
hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn 
10 (mười) ngày kể từ ngày gửi. 
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Điều 22. Thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị: Công ty có trách nhiệm công bố 
thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong nội bộ công ty và cho các cơ 
quan hữu quan (nếu được yêu cầu), hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
trên trang website của công ty theo trình tự và quy định của pháp luật doanh nghiệp 
và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

 

CHƯƠNG V - ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM 
KIỂM SOÁT VIÊN 

Điều 23. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên. 

Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và 
quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, 
anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và 
người quản lý khác; 

- Không được giữ các chức vụ quản lý tại công ty; không nhất thiết phải là cổ đông 
hoặc người lao động của công ty; 

- Phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, 
tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên 
quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; 

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; 

- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm 
toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó; 

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và 
Điều lệ công ty. 

Điều 24. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm 
soát viên 

Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự đối với ứng cử đề cử 
thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Điều 13 Quy chế này. Tỷ lệ đề cử ứng 
viên Ban kiểm soát như sau: 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn 
liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số phiếu 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 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử tối đa 
01 (một) ứng viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần 
trăm) được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) trở lên 
được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên. 
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- Trường hợp số lượng các ứng viên Kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử 
không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng 
viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công bố rõ ràng và phải được Đại hội 
đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

Điều 25. Cách thức bầu Kiểm soát viên 

Việc bầu Kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và tiến 
hành theo cách thức tương tự đối với bầu thành viên Hội đồng quản trị quy định tại 
Điều 14 Quy chế này. 

Điều 26. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 

1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

- Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Luật 
doanh nghiệp; 

- Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 (sáu) tháng liên tục, trừ 
trường hợp bất khả kháng; 

- Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty. 

2. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

- Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

- Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy 
định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

- Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

Điều 27. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 

Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên phải được công bố ra 
công chúng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng 
khoán. 

 

CHƯƠNG VI - THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN 
THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 28. Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

1. Khi thấy cần thiết, Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ 
trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ… 

2. Số lượng và cơ cấu thành viên của các tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, 
nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và 
thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội 



18 

 

đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các 
thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng 
quản trị. 

3. Tiêu chuẩn Trưởng tiểu ban và các thành viên của tiểu ban cũng như trách nhiệm 
của các tiểu ban và từng thành viên do Hội đồng quản trị quy định. 

4. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị 
quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết 
thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị. 

5. Việc 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 phải 
phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty. 

6. Trường hợp công ty không thành lập các tiểu ban thì Hội đồng quản trị có thể cử 
người phụ trách riêng về từng vấn đề như kiểm toán, lương thưởng, nhân sự... 

 

CHƯƠNG VII - LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU 
HÀNH CÔNG TY 

Điều 29. Tiêu chuẩn Người điều hành công ty 

1. Tiêu chuẩn của Tổng giám đốc và điều kiện làm Tổng giám đốc tuân thủ theo 
quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

2. Tiêu chuẩn và điều kiện được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc: 

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh 
nghiệp. 

b. Là người có trình độ chuyên môn trong một hoặc các lĩnh vực quản lý kinh doanh 
của công ty, có năng lực tổ chức chỉ đạo và thực hiện các công việc được giao trong 
lĩnh vực được phân công. 

c. Trình độ, kinh nghiệm: 

- Phải có trình độ chuyên môn trong một hoặc các lĩnh vực quản lý kinh doanh của 
công ty. 

- Thời gian công tác thực tế trong một hoặc các lĩnh vực quản lý kinh doanh của 
công ty ít nhất 03 (ba) năm tính đến ngày được bổ nhiệm. 

3. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty. 

a. Kế toán trưởng công ty có tiêu chuẩn, điều kiện được quy định tại Luật Kế toán 
và các quy định khác của pháp luật. 

b. Về phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm 
khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ, các quy định về 
quản lý kinh tế, tài chính của pháp luật và của công ty. 

c. Về trình độ: 
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- Phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên. 

- Thời gian công tác thực tế là kế toán ít nhất 05 (năm) năm tính đến ngày được bổ 
nhiệm. 

- Phải có chứng chỉ kế toán trưởng theo quy định của pháp luật kế toán. 

4. Người điều hành khác: Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm như tiêu chuẩn và điều 
kiện bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc. 

Điều 30. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm Người điều hành của công ty 

1. Tổng giám đốc: Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 (một) thành viên trong Hội đồng 
quản trị làm Tổng Giám đốc hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc và ký hợp 
đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan. Thông 
tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc phải được báo cáo trong 
Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của công 
ty. Các thành viên Hội đồng quản trị có thể đề cử ứng cử viên hoặc tự ứng cử cho vị 
trí Tổng giám đốc. Trường hợp có nhiều ứng cử viên thì Hội đồng quản trị có thể 
xem xét, phỏng vấn và thực hiện các công việc khác (như tiến hành thăm dò ý kiến 
trong lãnh đạo chủ chốt công ty, ... ) để lựa chọn người được bổ nhiệm. Hồ sơ đề 
nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc do người đề cử ứng cử viên chuẩn 
bị, bao gồm: 

- Sơ yếu lí lịch do ứng cử viên tự kê khai nêu rõ nhân thân, học vấn, kinh nghiệm; 

- Chương trình hành động; 

- Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác; 

- Các bản sao văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng; 

- Các kết luận kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và các giấy tờ liên 
quan khác đối với nhân sự đề nghị bổ nhiệm (nếu có). Toàn bộ hồ sơ nêu trên phải 
được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị dự họp cùng với tài liệu mời họp, trừ 
trường hợp các thành viên Hội đồng quản trị không có ý kiến phản đối về thời gian 
gửi tài liệu. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết về việc bổ nhiệm để Chủ tịch 
Hội đồng quản trị ký quyết định bổ nhiệm. 

2. Việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Người điều hành khác do 
Hội đồng quản trị bổ nhiệm trên cơ sở đề xuất của Tổng giám đốc. Hồ sơ đề nghị bổ 
nhiệm thực hiện như hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Tổng giám đốc. 

Điều 31. Ký hợp đồng lao động đối với Người điều hành 

Sau khi có quyết định bổ nhiệm Người quản lý công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị 
ký hợp đồng lao động (hoặc phụ lục hợp đồng lao động) với Người điều hành. Nội 
dung hợp đồng lao động phải ghi rõ nguyên tắc trả thù lao, mức thu nhập, các quyền 
lợi được hưởng, trách nhiệm và quyền hạn. Nội dung của hợp đồng lao động phải 
tuân thủ các quy định của pháp luật lao động và Điều lệ công ty. 
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Điều 32. Các trường hợp miễn nhiệm, từ chức đối với Người điều hành 

1. Người điều hành xin từ chức phải làm đơn gửi cho Hội đồng quản trị. Trong thời 
hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đơn, Hội đồng quản trị công ty phải xem xét và quyết 
định. Trong thời gian chưa có ý kiến, quyết định của Hội đồng quản trị thì Người 
điều hành đó vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình ở vị trí đã được bổ 
nhiệm. 

2. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Người điều hành trong trường hợp sau: 

- Do nhu cầu công tác, điều chuyển, luân chuyển cán bộ; 

- Sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công tác; 

- Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm nội quy, quy chế của công ty, vi phạm 
pháp luật nhưng chưa đến mức cách chức hoặc buộc phải chấm dứt hợp đồng lao 
động; 

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

Điều 33. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người điều hành 

Công ty phải tổ chức thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người điều hành 
trong nội bộ công ty cũng như thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp 
luật chứng khoán, các quy định khác của pháp luật và điều lệ công ty. 

 

CHƯƠNG VIII - PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 
BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC 

MỤC 1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 34. Phân công, phân nhiệm giữa các thành viên Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị. Trường 
hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ 
được giao, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho một ủy viên Hội 
đồng quản trị thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 
Trường hợp không có người được ủy quyền thì các thành viên Hội đồng quản trị 
còn lại chọn một trong số họ tạm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phân công các thành viên phụ trách các lĩnh vực công việc của 
Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ của mình trên 
cơ sở được cung cấp đầy đủ thông tin và phải trung thành, mẫn cán, thận trọng vì 
lợi ích của công ty và các cổ đông. 

3. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định 
của pháp luật, Điều lệ công ty; phụ trách các lĩnh vực, công việc theo sự phân công 
của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm cá nhân về công việc được phân công. 
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Điều 35. Điều kiện làm việc của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị sử dụng bộ máy và con dấu của công ty để thực hiện chức năng 
quản trị công ty. 

2. Phòng hành chánh quản trị công ty có trách nhiệm nhận và chuyển thư từ, tài liệu 
của Hội đồng quản trị. Tất cả thư từ, tài liệu của Hội đồng quản trị phải được 
chuyển cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xử lý, trừ trường hợp văn bản hoặc phong bì 
gửi đích danh một thành viên Hội đồng quản trị. 

3. Các thành viên Hội đồng quản trị có quyền trực tiếp yêu cầu Tổng giám đốc, các 
Phó Tổng giám đốc, Người điều hành khác và các cán bộ quản lý trong công ty 
cung cấp các thông tin về các lĩnh vực công việc mà thành viên đó được Hội đồng 
quản trị phân công phụ trách. Các cán bộ quản lý khi được yêu cầu phải cung cấp 
kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội 
đồng quản trị. 

4. Thời hạn cung cấp hoặc trả lời thông tin không quá 03 (ba) ngày sau khi nhận 
được yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trường hợp chưa thể cung cấp kịp 
thời thì có thể trả lời chậm hơn, nhưng cũng không quá 05 (năm) ngày. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp giao việc cho nhân viên công ty mà 
không thông qua Tổng giám đốc hoặc trưởng đơn vị trực thuộc công ty, trừ trường 
hợp nhân viên công ty được phân công làm việc trực tiếp với thành viên Hội đồng 
quản trị đó. 

6. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị do chủ tịch Hội đồng quản trị xác nhận 
và được hạch toán vào chi phí của công ty. 

Điều 36. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 

Hội đồng quản trị chịu sự giám sát của Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ 
công ty và phải tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ. 

Điều 37. Trách nhiệm báo cáo cho Ban kiểm soát 

1. Hội đồng quản trị hoặc cá nhân thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm cung 
cấp tài liệu, giải trình cho Ban kiểm soát các vấn đề được Ban kiểm soát yêu cầu. 

2. Thư ký Hội đồng quản trị (nếu có) có trách nhiệm sao gửi các quyết định của Hội 
đồng quản trị cho Trưởng Ban kiểm soát để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của 
mình. 

Điều 38. Tham gia của Ban kiểm soát tại các cuộc họp Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm mời đại diện Ban kiểm soát tham gia 
và phát biểu ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 

2. Kiểm soát viên có quyền tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, có quyền 
thảo luận nhưng không được biểu quyết. 
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MỤC 2. TỔNG GIÁM ĐỐC 

Điều 39. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 

1. Tổng giám đốc công ty do Hội đồng Quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
cách chức. 

2. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty; 
chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản 
trị và trước pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của Tổng giám đốc được quy định tại Khoản 3 
Điều 162 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

Điều 40. Trách nhiệm của Tổng giám đốc trong việc chuẩn bị nội dung các cuộc 
họp Hội đồng Quản trị 

Tổng giám đốc chuẩn bị các vấn đề sẽ được trao đổi và quyết định tại cuộc họp Hội 
đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi thẩm quyền quản lý của 
mình hoặc theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Điều 41. Mối quan hệ công việc giữa Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc 

1. Tổng giám đốc là người quyết định cao nhất về mọi hoạt động điều hành kinh 
doanh của công ty, là người chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng các phương án 
hoạt động để trình Hội đồng quản trị; tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị 

2. Tổng giám đốc được quyền từ chối thi hành và bảo lưu các ý kiến đối với các 
quyết định của Hội đồng quản trị nếu thấy trái pháp luật, trái với quy định của Nhà 
nước và báo cáo giải trình ngay với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bằng văn 
bản. 

3. Hội đồng Quản trị có thể đình chỉ hoặc hủy bỏ việc thi hành các quyết định của 
Tổng giám đốc nếu xét thấy trái pháp luật, vi phạm Điều lệ, nghị quyết và các quyết 
định của Hội đồng quản trị. 

4. Tổng Giám đốc có quyền quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình 
trong trường hợp khẩn cấp (thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, sự cố bất ngờ,…) nhưng 
phải chịu trách nhiệm về những quyết định đó. Đồng thời phải báo cáo ngay với 
Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông trong thời gian gần nhất. 

5. Tổng Giám đốc phải giải trình về sự thua lỗ và kém hiệu quả từng thời kỳ và kế 
hoạch khắc phục trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp thua 
lỗ liên tục và không xây dựng được phương án tích cực thì Hội đồng Quản trị sẽ ra 
nghị quyết bãi nhiệm Tổng giám đốc. 
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MỤC 3. BAN KIỂM SOÁT 

Điều 42. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm soát. 

1. Ban Kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các Kiểm soát viên chịu trách 
nhiệm cá nhân về phần việc của mình và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ 
đông, trước pháp luật về các kết luận giám sát của mình đối với sự phát triển của 
công ty; 

2. Mục tiêu hoạt động của Ban Kiểm soát là bảo vệ lợi ích của cổ đông, của công ty, 
góp phần làm công ty phát triển bền vững, thúc đẩy sự đoàn kết nội bộ giữa các cổ 
đông và tạo sự cân bằng lợi ích giữa các bộ phận trong công ty; 

3. Đảm bảo hoạt động bình thường của công ty, của Hội đồng quản trị, không gây 
gián đoạn trong điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty; 

4. Tôn trọng pháp luật đồng thời đảm bảo tính hợp lý và thực tế; 

5. Lắng nghe, đấu tranh và ngăn chặn từ xa, phòng ngừa nguy cơ dẫn đến các hành 
vi làm xâm hại đến lợi ích của công ty và các cổ đông; 

6. Minh bạch hóa các quan hệ, công khai hóa các lợi ích; 

7. Mẫn cán và trung thực; 

Điều 43. Điều 43. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban 
Kiểm soát 

1. Ban Kiểm soát phải thường xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị, thông báo với 
Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát; tham khảo ý kiến của 
Hội đồng quản trị trước khi trình các báo cáo, kết quả và kiến nghị lên Đại hội đồng 
cổ đông; 

2. Đề xuất biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành 
hoạt động kinh doanh của công ty, kiến nghị Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng 
cổ đông trong kỳ họp gần nhất; 

3. Ban Kiểm soát có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực, 
chính xác, hợp lý, hợp pháp của việc ghi chép lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, 
báo cáo tài chính, và các báo cáo khác của công ty, tính trung thực, hợp pháp trong 
quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty; 

4. Ban Kiểm soát phải lưu giữ các tuyên bố công khai lợi ích của Người điều hành 
của công ty để giám sát các giao dịch kinh tế - dân sự của những người điều hành 
với những nơi họ có liên quan và những nơi họ có lợi ích nhằm phát hiện và giám 
sát những giao dịch này, ngăn ngừa những thiệt hại có thể xẩy ra đối với công ty và 
cổ đông của công ty; 

5. Ban Kiểm soát phải tiếp nhận các khiếu nại của cổ đông liên quan đến quản lý 
điều hành công ty, tổ chức thẩm tra xác minh các khiếu nại, tham vấn Hội đồng 
quản trị và thực hiện việc trả lời các khiếu nại của cổ đông; 
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6. Ban Kiểm soát được nhân danh công ty để tiếp các đoàn kiểm tra, thanh tra của 
các cơ quan nhà nước, trực tiếp làm việc và cung cấp tài liệu khi cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền yêu cầu, đồng thời có quyền từ chối làm việc với các đoàn thanh tra, 
kiểm tra nếu cho rằng việc kiểm tra, thanh tra của họ là không phù hợp với quy định 
của pháp luật về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; 

7. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám 
đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý điều hành khác phải cung cấp đầy đủ và 
kịp thời thông tin, tài liệu về hoạt động kinh doanh của công ty/đơn vị theo yêu cầu 
của Ban Kiểm soát, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

8. Ban Kiểm soát không được tiết lộ bí mật của công ty, phải chịu trách nhiệm cá 
nhân về việc sử dụng các thông tin được quy định là thông tin bí mật của công ty. 
Việc yêu cầu cung cấp thông tin cho Ban Kiểm soát và sử dụng thông tin không 
được gây ảnh hưởng đến hoạt động quản lý và điều hành của công ty. 

 

CHƯƠNG IX - QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG 
VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM 

SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC VÀ CÁN BỘ 
QUẢN LÝ 

Điều 44. Đánh giá hoạt động đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, 
Tổng giám đốc 

1. Hằng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, Hội đồng quản trị 
tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của từng thành viên Hội 
đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác. 

2. Trưởng Ban Kiểm soát tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công 
của từng thành viên Ban Kiểm soát. 

3. Tổng giám đốc chủ trì công tác đánh giá các cán bộ quản lý (do Tổng giám đốc 
ký quyết định bổ nhiệm), của công nhân viên trên cơ sở căn cứ vào các quy định 
của công ty và kết quả hoạt động hàng năm của từng đơn vị để phân loại đánh giá 
mức độ hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 45. Khen thưởng 

1. Hàng năm, căn cứ vào kết quả đánh giá của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 
Ban điều hành; Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị mức đề xuất khen thưởng 
đối với các cá nhân trong công ty. 

2. Chế độ khen thưởng: 

- Bằng tiền. 

- Bằng cổ phiếu hoặc hình thức khác (nếu có). 
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3. Nguồn kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ khen thưởng, quỹ thưởng của cổ 
đông khi lợi nhuận vượt. Mua cổ phiếu quỹ để khen thưởng. 

4. Mức khen thưởng: Căn cứ vào tình hình thực tế của từng năm để xây dựng mức 
khen thưởng cụ thể. 

Điều 46. Điều 46. Xử lý vi phạm và kỷ luật 

1. Hàng năm, căn cứ vào kết quả đánh giá hoạt động kinh doanh để xác định mức 
độ và hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật và của công ty. Thành viên Hội 
đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành khác và cán bộ quản lý không hoàn 
thành nhiệm vụ của mình với sự cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ 
phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do mình gây ra. 

2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành khác và cán bộ 
quản lý khi thực hiện nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm quy định pháp luật và quy 
định của công ty thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành 
chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp 
gây thiệt hại đến lợi ích của công ty, cổ đông hoặc người khác thì bồi thường theo 
quy định của pháp luật. 

 

CHƯƠNG X - LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƯỜI PHỤ 
TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Điều 47. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 

Hội đồng quản trị có thể chỉ định 01 (một) người làm Người phụ trách quản trị công 
ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm 
kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là 
05 (năm) năm. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm Thư ký công ty theo 
quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

Điều 48. Tiêu chuẩn Người phụ trách quản trị công ty 

Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

- Có hiểu biết về pháp luật, tài chính kế toán. 

- Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện 
kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. 

- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và quyết định của Hội đồng quản 
trị công ty. 

Điều 49. Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 

Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng 
không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. 
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Điều 50. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 

Công ty phải tổ chức thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách 
quản trị công ty cũng như thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật 
chứng khoán, các quy định khác của pháp luật và điều lệ công ty. 

 

CHƯƠNG XI - BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Điều 51. Nghĩa vụ công bố thông tin 

1. Công ty có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và 
bất thường về tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị công 
ty cho cổ đông và cho công chúng. Thông tin và cách thức công bố thông tin được 
thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế công bố thông 
tin của công ty. Ngoài ra công ty phải công bố kịp thời, đầy đủ và chính xác các 
thông tin khác nếu thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán và ảnh 
hưởng đến quyết định của cổ đông và nhà đầu tư. 

2. Việc công bố thông tin được thực hiện theo những phương thức nhằm đảm bảo 
cổ đông và công chúng đầu tư có thể tiếp cận một cách công bằng và đồng thời. 
Ngôn từ trong công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho cổ 
đông và nhà đầu tư. 

Điều 52. Công bố thông tin về quản trị công ty 

1. Công ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị công ty trong các kỳ Đại hội 
đồng cổ đông thường niên và trong báo cáo thường niên của công ty theo quy định 
của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, tối thiểu phải bao gồm 
những thông tin sau: 

- Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 

- Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 

- Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành; 

- Hoạt động của các tiểu ban của Hội đồng quản trị (nếu có); 

- Những kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty; 

- Thù lao và chi phí cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban giám đốc 
điều hành và thành viên Ban kiểm soát; 

- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của công ty của các thành viên Hội đồng quản 
trị, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát, cổ đông lớn và các giao dịch khác của 
thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những 
người liên quan tới các đối tượng nói trên; 

- Những điểm chưa thực hiện được theo kế hoạch, nguyên nhân và giải pháp. 
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2. Công ty có nghĩa vụ báo cáo định kỳ 06 (sáu) tháng và công bố thông tin tình 
hình quản trị công ty theo quy định của pháp luật cho Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước và Sở Giao dịch Chứng khoán. Đồng thời, có nghĩa vụ phải đăng tải các báo 
cáo tình hình quản trị công ty này trên website của công ty. 

Điều 53. Tổ chức công bố thông tin công ty 

Tổ chức công bố thông tin gồm một số nội dung chủ yếu sau: 

- Xây dựng ban hành các quy định về công bố thông tin theo quy định tại luật chứng 
khoán và các văn bản hướng dẫn. 

- Đề cử ít nhất một cán bộ chịu trách nhiệm là đầu mối công bố thông tin. Cán bộ 
chuyên chịu trách nhiệm là đầu mối công bố thông tin có thể là Thư ký Hội đồng 
quản trị hoặc một cán bộ quản lý kiêm nhiệm. Cán bộ chịu trách nhiệm là đầu mối 
công bố thông tin phải là người: 

- Có kiến thức luật, tài chính, kế toán. 

- Công khai tên, số điện thoại làm việc, email để Ủy ban Chứng khoán, Sở Giao 
dịch Chứng khoán, các cơ quan có thẩm quyền khác và các cổ đông có thể dễ dàng 
liên hệ. 

- Có đủ thời gian để thực hiện chức trách của mình, đặc biệt là liên hệ với các cổ 
đông, ghi nhận ý kiến của các cổ đông, định kỳ công bố trả lời ý kiến của các cổ 
đông và các vấn đề quản trị công ty theo quy định. 

- Chịu trách nhiệm vế công bố các thông tin của công ty với Ủy ban Chứng khoán, 
Sở Giao dịch Chứng khoán, các cơ quan có thẩm quyền khác và nhà đầu tư theo 
quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

 

CHƯƠNG XII - CHẾ ĐỘ BÁO CÁO GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 54. Báo cáo định kỳ hàng năm 

Công ty phải có nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin về việc thực hiện quản trị 
công ty theo quy định với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng 
khoán và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 55. Giám sát 

Các đơn vị, các cá nhân, tổ chức liên quan và các cổ đông công ty phải chịu sự giám 
sát về quản trị công ty của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng 
khoán và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 56. Xử lý vi phạm 

Trường hợp các đơn vị, các cá nhân và tổ chức liên quan vi phạm hoặc không thực 
hiện quy định tại quy chế này tùy theo tính chất và mức độ sẽ xử phạt vi phạm hành 
chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 
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CHƯƠNG XIII - SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ 

Điều 57. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

2. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề mới phát sinh mà xét thấy cần thiết 
phải sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị cho phù hợp với quy định của pháp luật và 
tình hình hoạt động thực tế của công ty, công ty có thể trình Hội đồng Quản trị họp 
xem xét, quyết định. 

3. Trong trường hợp có những quy định của Pháp luật có liên quan đến hoạt động 
của công ty chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có 
những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này 
thì những quy định pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động 
của công ty. 

 

CHƯƠNG XIV - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 58. Điều khoản thi hành 

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng đơn 
vị trực thuộc công ty, các cổ đông và cán bộ, công nhân viên của công ty có trách 
nhiệm tuân thủ Quy chế này. 

Điều 59. Hiệu lực 

Quy chế này bao gồm 14 (mười bốn) chương, 59 (năm mươi chín) điều và có hiệu 
lực thi hành kể từ ngày …… tháng …… năm 2022. 

 

   
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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CTY CP TẬP ĐOÀN 
BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY 

-------- 

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

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

 TP.HCM, ngày …… tháng …… năm 2022 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điêu của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với 
công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày ... tháng ... năm …...; 

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty 
Cổ phần tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây; 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Bia Sài Gòn 
Bình Tây bao gồm các nội dung sau: 

 

CHƯƠNG I - QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu 
tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản 
trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật 
Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các 
thành viên Hội đồng quản trị. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội 
đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách 
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nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định 
của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty. 

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Giám đốc (Tổng giám đốc) tổ chức 
điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

 

CHƯƠNG II - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật 
Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được 
cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của 
Công ty và của các đơn vị trong Công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và 
các nghĩa vụ sau: 

a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao 
nhất của cổ đông và của Công ty; 

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn 
đề được đưa ra thảo luận; 

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ 
các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác; 

d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, 
công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn 
điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành 
viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản 
trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 
năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; 

đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo 
quy định của pháp luật. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo 
đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc (Tổng giám đốc), 
Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), người quản lý khác trong Công ty cung cấp 
thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của 
đơn vị trong Công ty. 

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông 
tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu 
cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định. 
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Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có 07 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng 
thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được 
bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên 
Hội đồng quản trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. 

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các 
thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên 
mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có 
quy định khác. 

4. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức 
và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập. 

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau 
đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; 

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong 
lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ 
đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; 

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng 
quản trị của công ty khác; 

d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 
137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con 
của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc 
công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó; 

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ 
cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; 

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con 
đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người 
quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty; 

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ 
phần có quyền biểu quyết của Công ty; 

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 
của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm 
liên tục 02 nhiệm kỳ; 
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e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty. 

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về 
việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 
này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày 
không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo 
trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu 
chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp 
Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng 
quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên 
độc lập Hội đồng quản trị có liên quan. 

Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 
trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Giám đốc (Tổng giám 
đốc). 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì 
và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 
quản trị; 

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công 
ty. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội 
đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận 
đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt 
hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn 
bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng 
quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có 
người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm 
giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính 
tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn 
chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ 
hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ 
chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán 
thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị. 
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5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. 
Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép 
các biên bản họp; 

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ 
được giao; 

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công 
ty; 

d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông 
tin và thủ tục hành chính; 

đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty. 

Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng 
quản trị 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường 
hợp sau đây: 

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh 
nghiệp; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp 
sau đây: 

a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, 
trừ trường hợp bất khả kháng; 

b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên 
Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài 
trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung 
thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định 
tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một 
phần ba; 

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ 
lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp; 
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c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ 
đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, 
bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất. 

Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 
có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Trường hợp Điều lệ công ty không 
có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị 
phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc 
Đại hội đồng cổ đông; 

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông 
quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng 
cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ 
được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên 
còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử. 

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử 
vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh 
nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức 
đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và 
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm 
giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ 
đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương 
thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng 
với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản 
trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 
một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được 
xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số 
phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. 
Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho 
thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các 
ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu 
cử hoặc Điều lệ công ty. 

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội 
đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu. 

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng 
quản trị 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải 
công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày 
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khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để 
cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên 
Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của 
các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách 
trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành 
viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị 
được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của 
công ty khác); 

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 

g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà 
ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh 
quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng 
quản trị (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng 
quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

 

CHƯƠNG III - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công 
ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và 
nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

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

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh 
hằng năm của Công ty; 

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào 
bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 
Luật Doanh nghiệp; 
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e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn 
theo quy định của pháp luật; 

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có 
giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 
của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và 
hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo 
quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh 
nghiệp; 

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám 
đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định 
tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người 
đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông 
ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; 

k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong 
điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định 
thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ 
phần của doanh nghiệp khác; 

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp đại hội đồng cổ đông, triệu 
tập họp đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua 
nghị quyết; 

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ 
đông; 

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc 
xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về 
quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban 
hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy 
chế về công bố thông tin của Công ty; 

r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 
khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty. 

3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc 
họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. 
Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. 

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy 
định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt 
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hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó 
phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải 
đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết 
định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty 
có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định 
nói trên. 

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, 
ký kết hợp đồng giao dịch 

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% 
hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ 
ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi 
trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định 
tại Điều lệ công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau: 

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám 
đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; 

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ 
phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ; 

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 
Luật Doanh nghiệp. 

2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên 
Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối 
với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ 
yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao 
dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều 
lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích 
liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết. 

Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông bất thường 

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong 
các trường hợp sau: 

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng 
thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 
của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được 
thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký 
của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập 
hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; 
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d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị phải triệu 
tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành 
viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban 
Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ 
công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này; 

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau 
đây: 

a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; 

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; 

c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp; 

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 

đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc 
họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu 
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; 

e) Xác định thời gian và địa điểm họp; 

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật 
doanh nghiệp; 

h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 

Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị. 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính 
sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng 
thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người 
bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành 
viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành  
chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm 
làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu 
ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban 
chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc 
họp của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc 
Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định 
tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 
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CHƯƠNG IV - CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng 
quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng 
quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ 
phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên 
có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên 
bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng 
quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp 
sau đây: 

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý 
khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

d) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó 
nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội 
đồng quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. 
Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội 
đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; 
người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội 
đồng quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi 
thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ 
công ty không có quy định khác. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời 
gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông 
báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của 
thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, 
phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo 
đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng 
ký tại Công ty. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các 
tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên 
Hội đồng quản trị. 
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Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có 
quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở 
lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này 
không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong 
thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp 
được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 
trong trường hợp sau đây: 

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 
Điều này; 

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc 
hình thức điện tử khác; 

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công 
ty. 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu 
quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội 
đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được 
mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên 
được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên 
Hội đồng quản trị chấp thuận. 

12. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, nghị quyết, 
quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự 
họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về 
phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi 
và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có 
thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Thời gian, địa điểm họp; 

c) Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách 
thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 
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đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến 
của cuộc họp; 

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán 
thành và không có ý kiến; 

h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại 
khoản 2 Điều này. 

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu 
được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ 
nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì 
biên bản này có hiệu lực. 

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu 
trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng 
quản trị. 

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được 
lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như 
nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và 
bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

 

CHƯƠNG V - BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH 

Điều 17. Trình báo cáo hằng năm 

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo 
cáo sau đây: 

a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; 

b) Báo cáo tài chính; 

c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty; 

d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát. 

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến 
Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. 

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban 
kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty 
chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông 
sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng 
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với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem 
xét báo cáo quy định tại Điều này. 

Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết 
quả và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù 
lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của 
thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính 
mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và 
thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp 
thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh 
doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, 
được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và 
phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội 
đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện 
những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên 
Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công 
trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức 
khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi 
lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện 
trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát 
sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản 
trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm 
sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao 
gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan 
đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty. 

Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan 

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai 
lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi 
ích liên quan của mình, bao gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 
doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở 
hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 
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b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 
doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu 
riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 
07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung 
phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có 
sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác 
để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh 
của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội 
đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội 
đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự 
chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó 
thuộc về Công ty. 

 

CHƯƠNG VI - MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị 

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành 
viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan 
trong quá trình xử lý công việc được phân công. 

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công 
chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan 
đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp 
giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên 
chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định 
theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng 
quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này. 

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị 
thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên 
quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội 
đồng quản trị về việc bàn giao đó. 

Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành 

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám đốc 
(Giám đốc) và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm 
tra, giám sát thực hiện các nghị quyết. 

Điều 22. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán 

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán 
là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát 
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hoặc Ủy ban kiểm toán theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp 
chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát 
hoặc Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo 
các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời. 

 

CHƯƠNG VII - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 23. Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn 
Bình Tây bao gồm  07 (bảy) chương, 23 (hai mươi ba) điều và có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2022. 

 

   
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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CTY CP TẬP ĐOÀN 
BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY 

-------- 

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

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

  TP.HCM, ngày … tháng … năm 2022 

  

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 
 

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty 
đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày... tháng... năm ... 

Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây; 

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn 
Bình Tây bao gồm các nội dung sau: 

 

CHƯƠNG I - QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu tổ 
chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các 
thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và 
các quy định khác có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho 
Ban kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm soát 
chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước 

DỰ THẢO 
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Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban Kiểm 
soát. 

CHƯƠNG II - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN) 

Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát 

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và 
đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. 

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất 
nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty. 

3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ 
và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư 
lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt 
hại cho Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách 
nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà 
thành viên Ban Kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty. 

6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện 
quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, 
yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu 
quả. 

Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát có 03 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không 
quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. 

4. Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà 
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm 
soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành 
viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. 

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát 

1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh 
nghiệp; 

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm 
toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh 
doanh của Công ty; 
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c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, 
Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác; 

d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc 
người lao động của Công ty; 

đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận 
thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó; 

g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và 
Điều lệ công ty. 

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên Ban 
kiểm soát công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật 
Doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh 
nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, 
người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty. 

Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát 

1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong 
các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh 
hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm 
soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. 

3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. 

Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 
có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Trường hợp Điều lệ công ty không có 
quy định khác, việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải 
thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại 
hội đồng cổ đông; 

b) Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy 
định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của 
Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên 
được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được 
quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại 
do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. 

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn 
không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh 
nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề 
cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy 
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chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu 
thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu 
quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền 
của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành 
viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi 
cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân 
với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc 
một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người 
trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao 
xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số 
thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên 
đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ 
tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa 
chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp 
sau đây: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy 
định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau 
đây: 

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường 
hợp bất khả kháng; 

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm 
soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố 
thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp 
Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể 
tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm soát 
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phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá 
nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn 
trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm 
soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác; 

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 

g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên 
đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của 
ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm 
soát thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

 

CHƯƠNG III - BAN KIỂM SOÁT 

Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát 

1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám 
đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. 

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản 
lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công 
tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh 
doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá 
công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên 
quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ 
đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng 
quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông. 

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội 
bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty. 

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc 
quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông 
quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp. 
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6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 
Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc 
kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến 
Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của 
Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường 
của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của 
Công ty. 

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ 
sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh 
của Công ty. 

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc 
vi phạm quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn 
bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi 
phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội 
đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty. 

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện 
nhiệm vụ được giao. 

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình 
báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông. 

12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của 
Công ty theo đề nghị của cổ đông. 

13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông. 

14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 
30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp. 

15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh 
sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 
và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp. 

17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm 
toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức 
kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét 
thấy cần thiết. 

18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên 
Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc), người quản lý khác trong các hoạt 
động. 
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20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám 
đốc) và cổ đông. 

21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty 
của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người điều hành 
doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng 
quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm 
và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông 
thông qua. 

23. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu 
nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn 
bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

24. Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc 
họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc 
mà các thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. 
Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. 

25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, 
Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát 

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời 
điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: 

a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu 
kèm theo; 

b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 
quản trị; 

c) Báo cáo của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài 
liệu khác do Công ty phát hành. 

2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ 
tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của 
người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc. 

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám 
đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài 
liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu 
cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát. 
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Điều 13. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường 
Đại hội đồng cổ đông 

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không 
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo 
quy định của pháp luật; 

b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 
Luật Doanh nghiệp; 

c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban kiểm 
soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện. 

2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty. 

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 
1 Điều này sẽ được Công ty hoàn lại. 

 

CHƯƠNG IV - CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT 

Điều 14. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên 
tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát. 

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng 
Giám đốc) và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các 
vấn đề cần được làm rõ. 

Điều 15. Biên bản họp Ban kiểm soát 

Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và 
các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các 
biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của 
từng thành viên Ban kiểm soát. 

 

CHƯƠNG V - BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH 

Điều 16. Trình báo cáo hàng năm 

Các Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 
bao gồm các nội dung sau đây: 



9 

 

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng 
quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban 
kiểm soát. 

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành 
viên Ban kiểm soát. 

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban 
Kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty. 

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công 
ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với 
thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và những người có liên 
quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên 
Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong 
thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. 

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và 
những người điều hành doanh nghiệp khác. 

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản 
trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và các cổ đông. 

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm 
toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức 
kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét 
thấy cần thiết. 

Điều 17. Tiền lương và quyền lợi khác 

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, thì tiền lương, thù lao, 
thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định 
sau đây: 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác 
theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng 
mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm 
của Ban kiểm soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng 
dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không 
vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban Kiểm soát đã được Đại hội 
đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định 
khác. 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh 
doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, 
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quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong 
báo cáo tài chính hằng năm của Công ty. 

Điều 18. Công khai các lợi ích liên quan 

1. Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích 
liên quan của mình, bao gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 
doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời 
điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 
doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở 
hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời 
hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung 
phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có 
sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

3. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên Ban 
kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để 
phục vụ lợi ích của Công ty. 

4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng 
quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác 
do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều 
lệ với thành viên Ban kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành viên 
Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại 
hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công 
bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về 
công bố thông tin. 

5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này 
không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện 
các giao dịch có liên quan. 

 

CHƯƠNG VI - MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Điều 19. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát 

Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau 
nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt 
trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và 
Điều lệ công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của 
Ban kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban kiểm soát. 
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Điều 20. Mối quan hệ với ban điều hành 

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, là đơn vị thực 
hiện chức năng giám sát hoạt động của ban điều hành. 

Điều 21. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị 
thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị. 

 

CHƯƠNG VII - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 22. Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần tập đoàn Bia Sài Gòn Bình 
Tây bao gồm 07 (bảy) chương, 22 (hai mươi hai) điều và có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày ... tháng ... năm 2022. 

 

   
TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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