
 CÔNG TY CP DỆT MAY ĐT – TM THÀNH CÔNG 
THANH CONG TEXTILE GARMENT – INVESTMENT – TRADING JSC 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2021 

THẺ BIỂU QUYẾT/ VOTING CARD1 
Mã cổ đông/Shareholder’s Code :  
Tên cổ đông/Name of shareholder :  

Số phiếu biểu quyết/Amount of voting shares :  
   

TT 
No. 

Nội dung biểu quyết 
Agenda 

Tán 
thành 
Agree 

Không 
tán 

thành 
Disagree 

Không có  
ý kiến 

Abstention 

1 Danh sách Ban kiểm phiếu/ Members of checking voting Board;    
2 Nội qui Đại hội/ GSM Regulation;    
3 Chương trình Đại hội/ GSM Agenda;    

4 
Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2020 và Kế hoạch năm 2021/ 
Report on performance of Company in 2020 & Target for 2021; 

   

5 Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020/ Report of the BOD in 2020;    
6 Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán/ Audited financial statement in 2020;    

7 
Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2020/ Report on operation of 
Audit Committee in 2020; 

   

8 

Báo cáo kết quả thực hiện thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu 2019 và Điều chỉnh 
phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021/ 
Report on result of dividend payment by shares in 2019; Adjustment of 2020 
profit distribution and 2021 profit distribution plan;; 

   

9 
Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, thu nhập Ban giám đốc năm 2020/ Report on 
payment of compensation for BOD, wages of Management Board in the year 
2020; 

   

10 Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2021/ Plan on compensation of BOD in 2021;    

11 
Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT (2021 – 2026)/ Regulations on electing 
members of BOD (2021 – 2026); 

   

12 
Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021/ Selection of  
independent auditors for financial statements in 2021; 

   

13 
Tăng vốn điều lệ do thưởng cổ phiếu năm 2020/ Increase of charter capital due 
to issuance of bonus share in 2020; 

   

14 Sửa đổi Điều lệ Công ty/Amendment of Company’s Charter     

15 
Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty/Amendment of Corporate 
governance regulations of Company 

   

16 
Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị/Amendment of regulations 
on operation of BOD; 

   

17 Thông qua Nghị quyết Đại hội số 02/ GSM’s Resolutions no. 2;    
18 Thông qua Nghị quyết Đại hội số 03/ GSM’s Resolutions no. 3;    

19 Thông qua Nghị quyết Đại hội số 04/ GSM’s Resolutions no. 4;    

20 Thông qua Biên bản Đại hội/ GSM Minutes    
 

 

 

 

 

 

                                              
1 Thẻ biểu quyết này sử dụng cho cổ đông không trực tiếp tham dự ĐHCĐ vào ngày 06/4/2021 và không ủy quyền cho cá nhân, tổ chức nào 
khác tham dự./ This Voting Card is only used for shareholders who cannot attend GSM on 06th April, 2021 and have no agent.   

Chữ ký đối với cá nhân, đóng dấu nếu cổ đông 
là tổ chức/Signature of individual, seal for 

institutional shareholder 



 Cách thức biểu quyết/ How to vote: 
- Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết. Trong đó: 

Each shareholder shall be provided a Voting Card. Indeed:  
 Mã cổ đông: do Công ty qui định: từ TCM-0001 đến TCM-7046. Mã cổ đông được in trên thẻ biểu 

quyết từ xa; trên Thông báo mời họp đã gởi đến cổ đông; hoặc cổ đông có thể tra cứu trên website Công 
ty (www.thanhcong.com.vn) tại mục Quan hệ cổ đông.  
Shareholder’s code: provided by Company: from TCM-0001 to TCM-7046. Shareholder’s code is 
showed on Voting card; on Announcement sent to each respective shareholder or shareholders shall find 
out on Company’s website (www.thanhcong.com.vn) at Investor Relations section.  

 Số phiếu biểu quyết = Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt ngày 09/3/2021. 
The amount of voting shares = the amount of owned shares based on Shareholders List closed on 09th 
March, 2021.  

- Cách biểu quyết/ Method of voting: 
 Đánh dấu  để chọn 1 trong 3 lựa chọn sau: 

Stick  to select 1 out of 3 below options:  
1. Tán thành/ Agree; hoặc/ or 
2. Không tán thành/ Disagree; hoặc/ or 
3. Không có ý kiến/ Abstention. 

 Ký và ghi rõ họ tên vào khung “Chữ ký”. Trường hợp cổ đông là tổ chức, vui lòng đóng dấu sau khi ký tên. 
Sign and write your full name at “Signature”. For organizations, please seal beside the signature.   

 Thẻ biểu quyết xin vui lòng gởi lại Công ty, hạn cuối là 17h ngày 02/4/2021 bằng một trong các cách thức 
sau/ Please send the Voting Card to our Company before 5pm April 02rd, 2021 by one of following options: 
- Trực tiếp gởi tại Lễ tân Công ty/Send to Company Reception; 
- Hoặc thư điện tử theo địa chỉ/or send to email: tcm@thanhcong.com.vn  
- Hoặc fax theo số (028) 38.152.757/ or Fax to  + 84 28 38 152 757; 
- Hoặc gởi bằng bưu điện theo địa chỉ/ or  post to the address:  

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG 
THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT TRADING JSC 
Số 36 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM. 
36 Tay Thanh Str., Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist., HCM City, Viet Nam. 

Ngoài bì thư vui lòng ghi rõ: THẺ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2021 
Please specify: “VOTING CARD OF GSM 2021” as the main title of the envelope 

 Kết quả biểu quyết: Được tính theo phần trăm (%) và được làm tròn đến 2 số thập phân.  
Result of voting: To be calculated as a percentage (%) and be rounded to 2 decimal 

 Ghi nhận kết quả biểu quyết: Ghi vào Biên bản Đại hội bao gồm số phiếu biểu quyết của các lượt biểu quyết 
và tỷ lệ % tương ứng 
Record of voting result: To be recorded in GSM’s Minutes including the number of voting of each voting time 
and percentage accordingly 

 Thẻ biểu quyết hợp lệ: Thẻ biểu quyết chỉ được xem là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các quy định trên.   
Accepted Voting Card: Voting Card shall be only accepted if it adapts fully all above regulations.  

  


