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Điều khoản
liên quan
Điều 1 - khoản
5, 13
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Điều 3

2

Nội dung điều lệ hiện tại

Nội dung điều lệ sau sửa đổi

5. “Ngày thành lập” là ngày mà Công ty được cấp giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh
13.“Quyền chi phối của một công ty đối với công ty
khác” là quyền quyết định của một công ty này đối với
nhân sự chủ chốt, tổ chức quản lý thị trường và các
quyết định quản lý quan trọng khác do mình nắm giữ
toàn bộ vốn điều lệ hoặc sử dụng quyền biểu quyết của
mình với tư cách là một cổ đông góp vốn đa số để
quyết định.

Giải thích các từ ngữ trong Điều lệ
5. “Ngày thành lập” là ngày mà Công ty được cấp
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu
13.“Quyền chi phối của một công ty đối với công ty
khác” là quyền quyết định của một công ty này đối
với nhân sự chủ chốt, tổ chức quản lý thị trường và
các quyết định quản lý quan trọng khác của Công
ty khác do mình nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ hoặc
sử dụng quyền biểu quyết của mình với tư cách là
một cổ đông góp vốn đa số để quyết định.

Giải thích các từ ngữ trong Điều lệ

Lý do sửa
đổi
Bổ sung khái
niệm cho phù
hợp vì Cty
vừa được cấp
lại giấy
chứng nhận
đăng ký kinh
doanh do
thay đổi vốn
điều lệ

Bổ sung tên
đường do
Trụ sở giao dịch chính của Công ty: Khóm Tây Bắc – Trụ sở giao dịch chính của Công ty: Đường trước đây khu
Phường Vĩnh Hải – Thành phố Nha Trang - Tỉnh Nguyễn Xiển – Phường Vĩnh Hải – Thành phố Nha vực này chưa
có tên đường,
Khánh Hòa.
Trang - Tỉnh Khánh Hòa.
số điện thoại
Điện thoại: (84 – 058) 831610, 831613, 834348, Điện thoại: (84 – 058) 3831610, 3831613, bổ sung cho
phù hợp
831182, 836033, 837554
3834348, 3831182, 3836033, 3837554

Trụ sở giao dịch chính của Công ty

Trụ sở giao dịch chính của Công ty

Fax: (84 - 058) 831610, 831957

Fax: (84 - 058) 3831610, 3831957

Email: dopack@khatoco.com

Email: dopack@khatoco.com

Công ty có các xưởng sản xuất đặt tại:

Công ty có các xưởng sản xuất đặt tại:

• Khóm Tây Bắc – Phường Vĩnh Hải – Thành phố Nha • Đường Nguyễn Xiển– Phường Vĩnh Hải – Thành
Trang – Tỉnh Khánh Hòa
phố Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa
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Bổ sung khái
Điều 4 – khoản
Mục tiêu, ngành nghề kinh doanh và phạm vi hoạt Mục tiêu, ngành nghề kinh doanh và phạm vi niệm cho phù
3
hợp
động
hoạt động

Thời gian hoạt động của Công ty là 50 năm kể từ ngày
được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
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Điều 8 – khoản
Quyền Công ty
12

Được vay tín dụng của các cá nhân, tổ chức trong và
ngoài nước để phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư
phát triển. Được vay và cho vay các nguồn vốn vì mục
đích phát triển sản xuất kinh doanh theo Điều lệ và quy
chế tài chính của Công ty Mẹ.
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Điều 10 –
khoản 1
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Điều 12

Quyền Công ty
Được vay tín dụng của các cá nhân, tổ chức trong
và ngoài nước để phục vụ sản xuất kinh doanh và
đầu tư phát triển. Được vay và cho vay các nguồn
vốn vì mục đích phát triển sản xuất kinh doanh theo
Điều lệ và quy chế tài chính của Công ty.

Bổ sung khái
niệm cho phù
hợp

Theo nghị
Vốn điều lệ
Vốn điều lệ
quyết
ĐHĐCD số:
1.Vốn điều lệ của Công ty là: 12.000.000.000 đồng 1.Vốn điều lệ của Công ty là: 16.800.000.000 đồng 295
Việt Nam (Mười hai tỷ đồng) do các cổ đông đóng góp Việt Nam (Mười sáu tỷ, tám trăm triệu đồng) do các /NQÑHÑCÑ
dưới hình thức mua cổ phần. Vốn điều lệ góp bằng tiền cổ đông đóng góp dưới hình thức mua cổ phần. Vốn -ÑA ngày
Việt Nam đồng.
điều lệ góp bằng tiền Việt Nam đồng.
20/07/2010
Theo nghị
quyết
ĐHĐCD số:
1. Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập được chia làm 1.Vốn điều lệ được chia làm 1.680.000 cổ phần phổ 295
120.000 cổ phần phổ thông.
thông.
/NQÑHÑCÑ
-ÑA ngày
2. Giá trị một cổ phần (mệnh giá) là 100.000 đồng 2.Giá trị một cổ phần (mệnh giá) là 10.000 đồng 20/07/2010

Cổ phần
6

Thời gian hoạt động của Công ty là 50 năm kể từ
ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
lần đầu

Cổ phần

2

Việt Nam.

Việt Nam.

3. Tại thời điểm Công ty thành lập, số cổ phần được 3.Cơ cấu sở hữu cổ phần như sau:
bán ra là 120.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần
Cổ đông
Số cổ
Giá trị
Tỷ
chào bán. Cơ cấu sở hữu cổ phần tại thời điểm thành
phần
(ĐVN)
lệ
lập như sau:
Tổng Công ty
856.800
8.568.000.000 51%
Cổ đông
Số cổ
Giá trị
Tỷ
Khánh Việt
phần
(ĐVN)
lệ
Cổ đông khác
823.200
8.232.000.000 49%
Tổng Công ty
92.000
9.200.000.000 76,6
Khánh Việt
Vốn của Nhà nước tham gia thông qua pháp nhân
%
Người lao động
15.000
1.500.000.000 12,6 Tổng Công ty Khánh Việt có 856.800 cổ phần, với
giá trị 8.568.000.000 đồng Việt Nam, chiếm 51%
TCT
Khánh
%
Việt
vốn điều lệ, là pháp nhân có phần vốn chi phối và là
Người lao động
13.000
1.300.000.000 10,8 Công ty Mẹ của Công ty Cổ phần Đông Á, hoạt
Cty CP Đông Á
%
động theo mô hình Công ty Mẹ – Công ty Con.
Vốn của Nhà nước tham gia thông qua pháp nhân
Tổng Công ty Khánh Việt có 92.000 cổ phần, với giá
trị 9.200.000.000 đồng Việt Nam, chiếm 76,6% vốn
điều lệ, là pháp nhân có phần vốn chi phối và là Công
ty Mẹ của Công ty Cổ phần Đông Á, hoạt động theo
mô hình Công ty Mẹ – Công ty Con.
Điều 14 –
khoản 4

Cổ phiếu
4.Công ty phát hành 2 loại cổ phiếu:
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Sửa đổi cho
phù hợp điều
85, luật
4.Công ty phát hành 1 loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ doanh nghiệp

Cổ phiếu

thông
a) Cổ phiếu ghi danh:
- Cổ phiếu ghi danh là cổ phiếu có ghi rõ họ tên, địa
chỉ, của pháp nhân hay thể nhân sở hữu số cổ phần của
Công ty.
3

- Các đối tượng bắt buộc phải nắm cổ phiếu có ghi
danh bao gồm: Cổ đông thuộc vốn Nhà nước, cổ đông
là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm
soát của Công ty.
- Các cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần ưu
đãi, cổ phần phổ thông bán với giá ưu đãi hay cổ phần
phổ thông bán trả chậm cho CBCNV trong Công ty
đều là cổ phiếu có ghi danh.

- Ngoài những đối tượng này, các cổ đông khác cũng
có thể nắm cổ phiếu ghi danh nếu muốn, cổ phiếu ghi
danh được chuyển nhượng tự do.
b) Cổ phiếu không ghi danh:
- Cổ phiếu không ghi danh là loại cổ phiếu không ghi
tên pháp nhân hay thể nhân sở hữu số cổ phần của
Công ty.
- Cổ phiếu không ghi danh được phát hành cho các cổ
đông thuộc đối tượng ngoài các đối tượng được qui
định tại khoản a Điều này.

- Cổ phiếu không ghi danh được tự do chuyển
nhượng, sau khi chuyển nhượng phải làm thủ tục ghi
tên người sở hữu mới vào Sổ đăng ký cổ đông của
Công ty, khi đó việc chuyển nhượng mới có giá trị.

Người sở hữu chứng chỉ cổ phiếu không ghi danh phải
chịu trách nhiệm độc lập về việc bảo quản chứng chỉ và
Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp
những chứng chỉ này bị mất cắp hoặc sử dụng với mục
đích lừa đảo.
4

Điều 16

Các quy định khác của việc chuyển nhượng cổ Hủy bỏ điều 16
phiếu

Sửa đổi cho
phù hợp

Đối với các trường hợp đặc biệt khác ngoài các
điểm quy định tại Điều 15 của Điều lệ này sẽ do Hội
đồng quản trị quyết định. Người có nhu cầu chuyển
nhượng không được quyền biểu quyết về vấn đề này.

a) Trong vòng 30 ngày trước khi tổ chức Đại hội
đồng cổ đông và trong khoản thời gian từ 15 tháng 12
đến ngày 31 tháng 12 hàng năm không được quyền
chuyển nhượng cổ phần.
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Việc chuyển nhượng cổ phần phải được thực hiện bằng
hợp đồng chuyển nhượng giữa 02 bên và nộp vào Văn
phòng Công ty. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký sở
hữu cổ phần vào sổ lưu của Công ty thì được hưởng
các quyền và nghĩa vụ theo các Điều 20, 21 và 22 của
Điềâu lệ này.
Điều 17 –
khoản b
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Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông:

• Cổ đông không đồng ý quyết định về việc tổ
chức lại Công ty hoặc thay đổi quyền và nghĩa vụ của
cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty, có quyền yêu
cầu Công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải
được ghi bằng văn bản trong đó nêu rõ tên, địa chỉ, cổ
đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự tính bán, lý
do yêu cầu Công ty mua lại. Yêu cầu này phải được
gởi đến Công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại
hội đồng cổ đông thông qua quyết định các vấn đề nói

Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông:

• Cổ đông không đồng ý quyết định về việc tổ
chức lại Công ty hoặc thay đổi quyền và nghĩa vụ
của cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty, có quyền
yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu
phải được ghi bằng văn bản trong đó nêu rõ tên, địa
chỉ, số lượng cổ phần từng loại, giá dự tính bán, lý
do yêu cầu Công ty mua lại. Yêu cầu này phải được
gởi đến Công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày
Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định các vấn

Sửa đổi cho
phù hợp
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ở điều này.

đề nói ở điều này.

• Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của Cổ
đông tại khoản b điều này trong thời hạn 90 ngày kể từ
ngày nhận được yêu cầu. Giá mua tương ứng với giá thị
trường tại thời điểm mua lại hoặc giá thỏa thuận của 2
bên.

• Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của
Cổ đông tại khoản b điều này trong thời hạn 90 ngày
kể từ ngày nhận được yêu cầu. Giá mua tương ứng
với giá thị trường tại thời điểm mua lại hoặc giá thỏa
thuận của 2 bên.

Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì
Trường hợp không thỏa thuận được về giá
cổ đông đó có thể bán cổ phần cho người khác hoặc thì cổ đông đó tự do bán cổ phần cho người khác
các bên có thể yêu cầu 1 tổ chức định giá chuyên theo luật chứng khoán
nghiệp, Công ty giới thiệu ít nhất 3 tổ chức định giá
chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó
là quyết định cuối cùng
Điều 19 –
khoản 1, 3
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Cổ đông

Cổ đông

1.Cổ đông là những thể nhân hoặc pháp nhân sở hữu 1.Cổ đông là những thể nhân hoặc pháp nhân sở
một hoặc nhiều cổ phần của Công ty. Cổ đông sáng hữu một hoặc nhiều cổ phần của Công ty.
lập là những cổ đông có tham gia thông qua Điều lệ
lần đầu, cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% số cổ phần
phổ thông được quyền chào bán và mỗi cổ đông
sáng lập sở hữu ít nhất 0,4% số cổ phần được
quyền chào bán tại thời điểm thành lập.
3.Cổ đông đại diện cho một nhóm cổ đông phải có 3.Cổ đông đại diện cho một nhóm cổ đông phải có
biên bản của nhóm cổ đông đó đồng ý và phải ủy biên bản của nhóm cổ đông đó đồng ý và phải ủy
quyền toàn bộ quyền của cổ đông cho người đại diện. quyền toàn bộ quyền của cổ đông cho người đại
Mọi quyết định của cổ đông đại diện được xem như diện. Mọi quyết định của cổ đông đại diện được
xem như quyết định của nhóm cổ đông đó.
quyết định của nhóm cổ đông đó.

Sửa đổi cho
phù hợp

6

• Công ty sẽ giữ tại trụ sở chính một Sổ đăng ký
các Cổ đông. Cổ đông được công nhận chính thức khi
đã được ghi tên vào Sổ đăng ký cổ đông giữ tại Công
ty.
Điều 20 –
khoản 1 – mục
3 và khoản 3

Quyền của cổ đông phổ thông

Quyền của cổ đông phổ thông

1.3.Cổ đông được nhận cổ tức tại Công ty. Trong 1.3.Cổ đông được nhận cổ tức. Trong trường hợp
trường hợp vắng mặt phải có giấy ủy quyền hoặc văn vắng mặt phải có giấy ủy quyền hoặc văn tự thừa kế
tự thừa kế hợp pháp;
hợp pháp;

Sửa đổi cho
phù hợp

3.Cổ đông phổ thông có quyền chào bán cổ phần của 3.Cổ đông phổ thông có quyền tự do mua thêm
mình cho người không phải là cổ đông. Cổ phần đã hoặc bán cổ phần của mình theo luật chứng khoán.
được bán lại khi ghi đúng và đủ các thông tin: Tên
cổ đông, địa chỉ, số lượng cổ phần của mỗi cổ đông,
ngày đăng ký cổ phần vào sổ đăng ký cổ đông, kể từ
thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông
của Công ty, nếu người đó chấp thuận Điều lệ Công
ty.
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Trong suốt thời gian hoạt động, Công ty phải luôn có
tối thiểu 15 cổ đông.

Điều 23 –
khoản 1 –
khoản 2a, 2h,
2i

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền 1.Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có
biểu quyết và những người đại diện vốn của các quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền quyết
pháp nhân do pháp nhân đó đề cử theo thẩm định cao nhất của Công ty.
quyền, là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất

Theo điều 96,
luật doanh
nghiệp
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của Công ty.
2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau
đây:

a)Quyết định tổng số cổ phần được quyền chào bán, 2.Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ
sau đây:
quyết định mức cổ tức hàng năm;

h)Thông qua định hướng phát triển của Công ty, quyết
định bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn
30% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài
chính gần nhất của Công ty; điều chỉnh tăng giảm
vốn trên 30% vốn điều lệ như quy định tại Điều 11 của
Điều lệ này;

a)Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của
từng loại được quyền chào bán.

h)Thông qua định hướng phát triển của Công ty,
quyết định đẩu tư hoặc bán số tài sản có giá trị
bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi
trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; điều
chỉnh
tăng giảm vốn trên 30% vốn điều lệ như quy
i)Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và
công nghệ, thế chấp tài sản, thông qua hợp đồng kinh định tại Điều 11 của Điều lệ này.
tế: mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị
trên 60% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài i) Hủy bỏ khoản i
chính của Công ty. Trừ trường hợp qui định tại Điều
45 của Điều lệ này.

Điều 25 –
khoản 1
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Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội
cổ đông
đồng cổ đông
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. Khi có quyết định triệu tập, danh sách phải
lập xong chậm nhất mười ngày trước ngày khai mạc

1.Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng
cổ đông dựa trên danh sách chốt cổ đông do
Trung tâm lưu ký chứng khoán lập căn cứ trên
thông báo của tổ chức phát hành. Danh sách này
8

Điều 28 –
khoản 2

Đại hội đồng cổ đông.

được lập khi có quyết định triệu tập và phải hoàn
tất trước ngày khai mạc đại hội ít nhất mười ngày.

Biểu quyết

Biểu quyết

2.Trong những trường hợp cần thiết, quyết định những
vấn đề đơn giản nhưng cấp bách thì có thể lấy ý kiến
của các cổ đông theo hình thức trả lời bằng văn bản mà
không nhất thiết phải triệu tập Đại hội. Kết quả văn
bản trả lời của các cổ đông là kết quả biểu quyết của
vấn đề đã được đưa ra.

2.Trong những trường hợp cấp bách cần thiết, quyết
định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau
đây có thể được thông qua bằng hình thức lấy ý
kiến bằng văn bản mà không nhất thiết phải triệu
tập Đại hội:

Theo điều
104 – khoản
2 luật doanh
nghiệp

a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

b. Thông qua định hướng phát triển Công ty
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c. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần
của từng loại được quyền chào bán

d. Bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban
kiểm soát

e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá
trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản
được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất
của Công ty.

f. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm

g. Tổ chức lại, giải thể Công ty

kết quả văn bản trả lời của các cổ đông là kết quả
biểu quyết của vấn đề đã được đưa ra.
9

Điều 29 –
khoản 2 – mục
b

Điều kiện thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

cuộc họp khi:

tại cuộc họp khi:

a) Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số a)Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số
phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp
thuận.
b) Đối với quyết định về loại cổ phần và số lượng
cổ phần được quyền chào bán của từng loại; sửa đổi, b)Đối với quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ
bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; phần được quyền chào bán của từng loại; sửa đổi,
bán hơn 30% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể Công
kế toán của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc
ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ
dự họp chấp thuận.
kế toán của Công ty thì phải được số cổ đông đại
diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả
c) Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức cổ đông dự họp chấp thuận.
lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại Hội
đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông c) Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức
đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại Hội
thuận.
đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông
đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp
Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo thuận.
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Điều 32
16

Theo điều
104 – khoản
3 luật doanh
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua tại 2.Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua nghiệp

Điều kiện thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong
thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày quyết định được thông Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông
qua.
báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày quyết định
được thông qua.

Đại diện theo ủy quyền

Đại diện theo ủy quyền

5.Người đại diện theo ủy quyền không được đại diện Bỏ khoản 5

Chỉnh sữa
cho phù hợp
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vượt quá 5% số cổ phần theo vốn điều lệ. Nếu người
đại diện theo ủy quyền là thành viên đương chức của
Hội đồng quản trị thì không hạn chế theo tỷ lệ trên.

Điều 33 –
khoản 1, 2

Theo điều
108 – khoản
1 và điều 111
Cơ quan quản lý gồm:
Cơ quan quản lý gồm:
– khoản 1 luật doanh
1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của 1.Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có nghiệp

Cơ cấu quản lý và kiểm soát Công ty

Cơ cấu quản lý và kiểm soát Công ty

Công ty giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực
hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không
quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra.
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội
đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Chủ
tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu ra.
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2. Giám đốc Công ty: là người điều hành hoạt động
hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội
đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ
được giao. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm
nhiệm Giám đốc hoặc Giám đốc Công ty có thể được
thuê.

2.Giám đốc Công ty: là người đại diện theo pháp
luật của Công ty, điều hành hoạt động hàng ngày
của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng
quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ
được giao. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm
nhiệm Giám đốc hoặc Giám đốc Công ty có thể
được thuê.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải
thường trú ở Việt Nam; Trường hợp vắng mặt trên
30 ngày ở Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản
cho người khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ
của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

11

Điều 34 –
khoản 2

Điều 36 –
khoản 1 khoản 4 –
khoản 5 –
khoản 6
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Theo điều
104 – khoản
3 – mục c
2.Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra 2.Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị luật doanh
theo phương thức trực tiếp bằng phiếu kín và theo và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức nghiệp

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

nguyên tắc đa số tính từ nhiều phiếu nhất trở xuống bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số
cho đến khi đủ số thành viên mà đại hội đồng cổ đông phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở
đã quyết định.
hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng
quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền
dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc
một số ứng cử viên.

Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

1.Quyết định chiến lược phát triển của Công ty.

Theo điều
108 – khoản
2 – mục a, e,
Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau g, h, luật
đây:
doanh nghiệp

Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

1.Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung
4.Quyết định phương án, dự án đầu tư và phương án hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty.
tiền lương.
4.Quyết định phương án đầu tư, dự án đầu tư trong
thẩm quyền và giới hạn theo luật doanh nghiệp và
Điều lệ Công ty.
5.Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và
công nghệ, thông qua hợp đồng kinh tế: bán tài sản, 5.Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị
vay, cho vay, thế chấp, bảo lãnh có giá trị từ trên và công nghệ, thông qua hợp đồng mua, bán, vay,
30% đến bằng 60% tổng giá trị tài sản được ghi trong cho vay và hợp đồng khác (trừ các loại hợp đồng
báo cáo tài chính của Công ty. Trừ trường hợp qui định mua hoặc bán tài sản theo điều 23, khoản 2, mục h
tại Điều 45 của bản Điều lệ này.
quy định tại Điều lệ này) có giá trị bằng hoặc lớn
hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo
6.Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó tài chính gần nhất của Công ty. Trừ trường hợp qui
Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty, quyết định định tại Điều 45 của Điều lệ này.
mức lương và lợi ích khác của các cán bộ quản lý đó.
6.Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng,
chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng
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giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng,... của
Công ty, quyết định mức lương và lợi ích khác của
các cán bộ quản lý đó; cử người đại diện theo ủy
quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần
vốn góp ở Công ty khác, quyết định mức thù lao và
lợi ích khác của những người đó.

Điều 38 –
khoản 3

19
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Điều 42 –
khoản 10

Theo điều
112 – khoản
4, 8 luật
3. Khi cần thiết Hội đồng quản trị có thể họp bất 3. Khi cần thiết Hội đồng quản trị có thể họp bất doanh nghiệp

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hoạt động của Hội đồng quản trị

thường để giải quyết các công việc đột xuất của Công
ty do yêu cầu của: Ít nhất 50% thành viên của Hội
đồng quản trị, 60% thành viên Ban kiểm soát hoặc của
Giám đốc Công ty. Các yêu cầu phải lập thành văn bản
gửi cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội
đồng quản trị phải triệu tập Hội đồng quản trị trong
vòng 15 ngày. Trường hợp Chủ tịch không triệu tập
họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải
chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với
công ty; người đề nghị có quyền thay thế Hội đồng
quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

thường để giải quyết các công việc đột xuất của
Công ty do yêu cầu của: Ban kiểm soát hoặc Giám
đốc hoặc Tổng gíam đốc hoặc ít nhất năm người
quản lý khác hoặc ít nhất hai thành viên Hội đồng
quản trị. Các yêu cầu phải lập thành văn bản gửi
cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội
đồng quản trị phải triệu tập Hội đồng quản trị trong
vòng 15 ngày. Trường hợp Chủ tịch không triệu tập
họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải
chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với
công ty; người đề nghị có quyền thay thế Hội đồng
quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc:

Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc:

4.Cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi
có mặt trên 70% tổng số thành viên trở lên tham dự.
4.Cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành
khi có mặt từ 3/4 tổng số thành viên trở lên tham
dự.
1.Thay mặt Hội đồng quản trị ký kết các hợp đồng 1.Được ký kết các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay
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mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị
nhỏ hơn hoặc bằng 30% tổng giá trị tài sản được ghi
trong báo cáo tài chính của Công ty. Trừ trường hợp
qui định tại Điều 45 của Điều lệ này.
Điều 45

Theo điều

Phạm vi các hợp đồng phải được Đại hội đồng cổ Phạm vi các hợp đồng phải được Đại hội đồng cổ 120 luật
doanh nghiệp
đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận
đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận
1. Các hợp đồng kinh tế, dân sự của Công ty với thành
viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, thành viên Ban
kiểm soát, cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần có
quyền biểu quyết và với người có liên quan của họ chỉ
được ký kết theo các qui định sau đây:
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và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 30%
tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính
gần nhất của Công ty. Trừ trường hợp qui định tại
Điều 45 của Điều lệ này.

a) Đối với các hợp đồng mua bán, dịch vụ có giá trị
lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo
tài chính của Công ty thì phải được Đại hội đồng cổ
đông chấp nhận trước khi ký. Cổ đông hoặc cổ đông
có người liên quan là bên ký hợp đồng không có quyền
biểu quyết.

b) Đối với các hợp đồng có giá trị bằng hoặc nhỏ
hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài
chính của Công ty thì phải được Hội đồng quản trị
chấp thuận trước khi ký. Thành viên Hội đồng quản trị
hoặc thành viên Hội đồng quản trị có người có liên
quan là bên ký hợp đồng không có quyền biểu quyết.

1.Các hợp đồng kinh tế, dân sự của Công ty với
thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng
giám đốc, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông sở
hữu trên 35% tổng số cổ phần phổ thông của Công
ty và những người liên quan của họ chỉ được ký kết
theo các qui định sau đây:

c) Đối với các hợp đồng mua bán, dịch vụ có giá
trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản được
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì
phải được Đại hội đồng cổ đông chấp nhận trước
khi ký. Cổ đông hoặc cổ đông có người liên quan là
bên ký hợp đồng không có quyền biểu quyết.

d) Đối với các hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 50%
tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính
gần nhất của Công ty thì phải được Hội đồng quản
trị chấp thuận trước khi ký. Thành viên Hội đồng
quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị có người
có liên quan là bên ký hợp đồng không có quyền
biểu quyết.
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Điều 46 –
khoản 2, 3, 4,
5c, 5f

Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát:

2.Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên
thường trú tại Việt Nam, có ít nhất 3 thành viên và
không nhiều hơn 5 thành viên do Đại hội đồng cổ đông
bầu, trong đó phải có ít nhất một thành viên có chuyên
môn về kế toán. Ban kiểm soát bầu một thành viên làm
Trưởng ban. Trong trường hợp khuyết một chức danh
thì Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ
đông bất thường để bầu bổ sung.

2.Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên
thường trú tại Việt Nam, có ít nhất 3 thành viên và
không nhiều hơn 5 thành viên do Đại hội đồng cổ
đông bầu, trong đó phải có ít nhất một thành viên có
chuyên môn về kế toán. Ban kiểm soát bầu một
thành viên làm Trưởng ban.

3.Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm
soát:
- Thành viên ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều
kiện sau:
+ Là cổ đông hoặc là người đại diện hợp pháp cho
cổ đông pháp nhân, được đại diện cổ đông hoặc
nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần
phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng
giới thiệu
+ Có trình độ từ cao đẳng trở lên.
+ Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý.
+ Có đủ năng lực, hành vi dân sự 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, cha nuôi, mẹ,
mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của
thành viên HĐQT, Giám Đốc hoặc Tổng Giám
Đốc và người quản lý khác.
+ Thành viên ban kiểm soát không được giữ các
chức vụ quản lý công ty.

Điều 121 –
luật doanh
nghiệp

3.Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm
Điều 122 –
soát:
- Thành viên ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và luật doanh
nghiệp
điều kiện sau:
+ Là cổ đông hoặc là người đại diện hợp pháp
cho cổ đông pháp nhân, được đại diện cổ
đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10%
tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên
tục ít nhất 6 tháng giới thiệu
+ Có trình độ từ cao đẳng trở lên.
+ Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý.
+ Có đủ năng lực, hành vi dân sự 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, cha nuôi,
mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột
của thành viên HĐQT, Giám Đốc hoặc Tổng
Giám Đốc và người quản lý khác.
+ Thành viên ban kiểm soát không được giữ các
chức vụ quản lý công ty và không nhất thiết

4.Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của
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HĐQT, thành viên ban kiểm soát có thể được bầu lại
với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- Trong trường hợp vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ
mà ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì ban
kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền
và nhiệm vụ cho đến khi ban kiểm soát nhiệm kỳ mới
được bầu và nhận nhiệm vụ. Khi bầu thành viên ban
kiểm soát , công ty phải thực hiện mục tiêu có ít nhất
1/3 thành viên được bầu lại.
5.Ban kiểm soát có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

phải là cổ đông hoặc người lao động của
Công ty.
4.Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của
HĐQT, thành viên ban kiểm soát có thể được bầu
lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- Trong trường hợp vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ
mà ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì
ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực
hiện quyền và nhiệm vụ cho đến khi ban kiểm soát
nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

c)Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về
kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của Hội đồng
quản trị trước khi trình các báo cáo, kết luận và kiến 5.Ban kiểm soát có các quyền và nhiệm vụ sau đây:
nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
c) Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị
f)Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật về kết quả hoạt động, có thể tham khảo ý kiến của
Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận
doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
Để phục vụ cho công tác kiểm soát trong những
trường hợp cụ thể , ban kiểm soát có thể mời thêm f) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của
cán bộ giúp việc nhưng phải là người có cổ phần Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
của Công ty. Việc kiểm tra quy định tại các điểm a và
Để phục vụ cho công tác kiểm soát trong những
b khoản này không được cản trở hoạt động bình
thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn trường hợp cụ thể, ban kiểm soát có quyền sử dụng
trong điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Việc kiểm tra quy định tại các điểm a và b khoản
Công ty.
này không được cản trở hoạt động bình thường của
Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn trong điều
hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.
Điều 48

Cung cấp thông tin cho Ban kiểm soát.

Cung cấp thông tin cho Ban kiểm soát.

Điều 123 –
khoản 9 –
luật doanh
nghiệp

Điều 123 –
khoản 9 –
luật doanh
nghiệp

Điều 124 –
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luật doanh

1. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên nghiệp
Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo phải
được gởi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời
điểm và theo phương thức như đối với thành viên
Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trình
Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty
phát hành được gởi đến thành viên Ban kiểm soát
cùng thời điểm và theo phương thức như đối với
thành viên Hội đồng quản trị.

3.Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận các
hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính,
chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến các địa
a)Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, điểm nơi người quản lý và nhân viên của Công ty
Giám đốc, các cán bộ quản lý khác phải cung cấp đầy làm việc.
đủ và kịp thời thông tin, tài liệu về hoạt động kinh
doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát, trừ 4.Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị,
Giám đốc, các cán bộ quản lý khác phải cung cấp
trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
đầy đủ và kịp thời thông tin, tài liệu về hoạt động
b)Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát không kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm
được tiết lộ bí mật của Công ty.
soát.
5.Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát không
được tiết lộ bí mật của Công ty.
Điều 55 –
khoản 5
22

Chế độ Kế toán, Kiểm toán

Chế độ Kế toán, Kiểm toán

5.Quyết toán năm phải được trình Hội đồng quản trị 5.Quyết toán năm phải được trình Hội đồng quản trị
trong vòng 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính trong vòng 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài
và Hội đồng quản trị duyệt thông qua quyết toán sau chính và Hội đồng quản trị duyệt thông qua quyết

Sửa đổi cho
phù hợp
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50 ngày kể từ ngày được trình. Quyết toán tài chính toán sau 50 ngày kể từ ngày được trình. Quyết toán
năm được kiểm toán thuê ngoài hoặc kiểm toán nội tài chính năm phải được kiểm toán bởi Công ty
bộ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
kiểm toán độc lập.
Điều 56 –
khoản 2, 3, 4
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Phân phối lợi nhuận và lập quỹ

Phân phối lợi nhuận và lập quỹ

1.Quỹ dự trữ bắt buộc: được trích từ 5% lợi nhuận sau
thuế, nếu mức trích cao hơn phải do Đại hội đồng Cổ
đông quy định. Quỹ dự trữ của Công ty có thể được
dùng để duy trì tài sản của Công ty, để bổ sung vốn
điều lệ hoặc dự trữ các rủi ro tài chính cho năm tài
chính sau. Quỹ này dự trữ cho đến mức 10% vốn điều
lệ.

1.Quỹ dự trữ bắt buộc: được trích từ 5% lợi nhuận
sau thuế, nếu mức trích cao hơn phải do Đại hội
đồng Cổ đông quy định. Quỹ dự trữ của Công ty có
thể được dùng để duy trì tài sản của Công ty, để bổ
sung vốn điều lệ hoặc dự trữ các rủi ro tài chính cho
năm tài chính sau. Quỹ này dự trữ cho đến mức
10% vốn điều lệ.

Sửa đổi cho
phù hợp

2.Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh: 5% lợi nhuận 2. Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh: từ 10% 15% lợi nhuận sau thuế.
sau thuế.
3.Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế

3.Quỹ khen thưởng phúc lợi: từ 5%-10% lợi nhuận
sau thuế.

4.Chia cổ tức: 85% lợi nhuận sau thuế
3.Chia cổ tức: từ 75% - 80% lợi nhuận sau thuế

Điều 68 –
khoản 1
24

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Giám đốc Công
ty thực hiện phân phối lợi nhuận và lập quỹ theo
phương án trên.
Đăng ký Điều lệ

1.Điều lệ này bao gồm 11 chương và 68 Điều khoản
đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và thông
qua ngày 30 tháng 03 năm 2007

Đăng ký Điều lệ

1.Điều lệ này bao gồm 11 chương và 68 điều khoản.

Sửa đổi cho
phù hợp
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