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Khuyến cáo
Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, là
tổ chức phát triển toàn cầu lớn nhất tập trung hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân
tại các nước đang phát triển. Chúng tôi tạo ra cơ hội cho mọi người dân thoát
khỏi đói nghèo và cải thiện cuộc sống. Chúng tôi thực hiện sứ mệnh đó thông
qua việc hỗ trợ tài chính giúp các doanh nghiệp tạo ra thêm nhiều việc làm và
cung cấp các dịch vụ thiết yếu, huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau, và
cung cấp các dịch vụ tư vấn nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững.
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (UBCKNN ) là một cơ quan trực
thuộc Bộ Tài chính, được thành lập với mục đích hỗ trợ phát triển thị trường
vốn, trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động chứng khoán, cấp phép cho các đối
tượng tham gia thị trường và đảm bảo việc thực thi pháp luật.
Cuốn “Cẩm nang Quản trị Công ty tại Việt Nam” được phối hợp xuất bản bởi
IFC và UBCKNN là một hoạt động của Dự án Quản trị công ty tại Việt Nam
do IFC triển khai kể từ năm 2008.
Với việc phát hành cuốn Cẩm nang này, các tác giả cũng như các tổ chức, quốc
gia mà họ đại diện và nhà xuất bản không có ý định đưa ra những ý kiến tư vấn
về tài chính hay luật pháp. Các nội dung trình bày trong cuốn Cẩm nang chỉ
nhằm mục đích cung cấp những chỉ dẫn chung và chúng tôi không chịu trách
nhiệm với bất cứ thiệt hại hoặc chi phí có thể xảy ra do việc dựa vào các thông
tin trong cuốn Cẩm nang này.
Cuốn Cẩm nang này không thể và không có khả năng đề cập được tất cả các
vấn đề có liên quan. Mặc dù chúng tôi đã hết sức nỗ lực trong việc hoàn thành
cuốn Cẩm nang này, nó không nên được xem là cơ sở cho việc đưa ra các quyết
định kinh doanh. Với các vấn đề về tài chính, cần có sự tham vấn từ các kế toán
viên, kiểm toán viên hoặc các chuyên gia tài chính khác. Các vấn đề về mặt luật
pháp nên được tham vấn từ phía luật sư. Do các bộ luật và các văn bản pháp lý
của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam còn đang được tiếp tục điều
chỉnh, các quy định pháp luật được tham chiếu trong cuốn Cẩm nang này có
thể hết hiệu lực hoặc được thay thế bởi các quy định khác tại thời điểm cuốn
Cẩm nang này được phát hành. Các văn bản pháp luật và các quy định khác
được tham chiếu trong cuốn Cẩm nang này là những văn bản đang có hiệu
Các kết luận và nhận định đưa ra trong cuốn Cẩm nang này không thể hiện
quan điểm của UBCKNN, của IFC và Hội đồng Quản trị của IFC, của Ngân
hàng Thế giới và các giám đốc điều hành của Ngân hàng Thế giới, cũng như
của các quốc gia mà các tổ chức này đại diện. UBCKNN, IFC và Ngân hàng
Thế giới không đảm bảo tính chính xác của các dữ liệu được sử dụng trong
cuốn Cẩm nang này và không chịu trách nhiệm đối với các hậu quả do việc sử
dụng các dữ liệu này gây ra.
Cuốn Cẩm nang này không được cho thuê, bán lại hoặc được phát hành cho
mục đích thương mại mà không được sự chấp thuận trước của IFC.
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LỜI TỰA
Dự án Quản trị công ty tại Việt Nam được thực hiện bởi Tổ chức Tài chính
Quốc tế (IFC) với sự hợp tác của Phần Lan, Ai len, Hà Lan, New Zealand và
Thụy Sỹ.
Các hoạt động của Dự án được bắt đầu thực hiện từ tháng 9 năm 2009 với mục
tiêu trợ giúp các công ty và các ngân hàng tại Việt Nam cải thiện chất lượng
Quản trị công ty.
Tại sao Quản trị công ty lại quan trọng? Quản trị công ty tốt sẽ giúp cho công
ty tạo được lợi nhuận vững chắc, tăng cường khả năng phát triển và huy động
tốt hơn các nguồn vốn từ bên ngoài, từ thị trường trong nước và quốc tế, từ
khu vực Nhà nước và tư nhân. Một yếu tố then chốt trong quyết định đầu tư
vào một doanh nghiệp là lòng tin. Lòng tin được phản ánh thông qua một hệ
thống Quản trị công ty tốt. Nếu không tạo dựng được lòng tin, sẽ rất khó thu
hút được các nhà đầu tư. Điều này ngày càng trở nên đúng hơn bao giờ hết,
đặc biệt là từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gần đây nhất năm 2008.
Bên cạnh đó, người lao động cũng muốn được đảm bảo chắc chắn rằng họ sẽ
được hưởng một phần lợi nhuận từ công sức lao động và năng lực mà họ bỏ
ra. Việc quản trị công ty tốt sẽ giúp các công ty tạo dựng uy tín, thu hút được
đội ngũ lao động tốt và gắn bó họ với công ty.
Dự án Quản trị công ty của IFC tại Việt Nam nhằm mục đích giúp các công ty
tăng cường lòng tin giữa công ty và các bên có liên quan trong công ty. Chúng
tôi trợ giúp các công ty và các bên có liên quan tạo ra một môi trường dựa trên
nền tảng của trách nhiệm và tính giải trình, cởi mở, minh bạch, dựa trên việc
đánh giá năng lực và các cam kết thực sự,và dựa trên cơ sở các chuẩn mực
Quản trị công ty đã được công nhận.
Dự án có mục tiêu trợ giúp cho các nhà lập pháp trong việc soạn thảo các văn
bản luật mới và sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật hiện hành. Mục đích
của Dự án cũng nhằm trợ giúp các cơ quan chức năng xây dựng các quy tắc
Quản trị công ty và giúp các trường đại học đưa bộ môn Quản trị công ty vào
chương trình giảng dạy của họ.
Với việc xuất bản cuốn Cẩm nang Quản trị Công ty này, IFC mong muốn
được đóng góp vào việc tăng cường và cải thiện chất lượng hoạt động Quản
trị công ty tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng cuốn Cẩm nang này không
chỉ được sử dụng bởi các học giả và sinh viên mà còn được sử dụng bởi các
cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban giám đốc điều hành
và các đối tượng quan tâm đến chủ đề này nhằm giúp họ hiểu được trách
nhiệm của mình và làm tốt công tác Quản trị công ty.
Juan Carlos Fernandez Zara
Giám đốc Dự án
Dự án Quản trị công ty của IFC tại Việt Nam
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LỜI TỰA
Qua 10 năm hoạt động, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có được những
bước tiến lớn, vững vàng với vai trò là một kênh huy động vốn trung và dài
hạn cho việc phát triển kinh tế đất nước. Tuy vậy, việc quản lý và điều tiết một
thị trường chứng khoán mới nổi đặt ra nhiều thách thức đối với UBCKNN với
tư cách là cơ quan quản lý về chứng khoán tại Việt Nam. Thị trường chứng
khoán Việt Nam được đánh giá là phát triển ổn định, hành lang pháp lý đang
dần được kiện toàn theo các tiêu chuẩn quản lý giám sát thị trường chứng
khoán tiên tiến trên thế giới. Tuy nhiên, tạo điều kiện huy động vốn cho doanh
nghiệp cần phải đi kèm với việc hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng và
đầy đủ các quy định pháp luật đảm bảo tính công khai, minh bạch giúp thị
trường đi vào hoạt động ổn định và có hiệu quả hơn.
Vấn đề rất được quan tâm trong công tác xây dựng và phát triển thị trường
chứng khoán đó là chất lượng hàng hóa trên thị trường. Nhờ có chính sách
về cổ phần hóa của Nhà nước cộng với sự phát triển của thị trường chứng
khoán trong vài năm qua, số lượng các công ty đại chúng và các công ty niêm
yết trên thị trường đã tăng rõ rệt. Nhưng số lượng các doanh nghiệp chuyển
đổi quá nhanh để theo kịp lộ trình cổ phần hóa, cộng với khối lượng cổ phần
phát hành thêm để huy động vốn cho phát triển doanh nghiệp qua thị trường
chứng khoán đang tăng mạnh khiến chất lượng Quản trị công ty tại các công
ty đại chúng, công ty niêm yết chưa được Ban lãnh đạo và Hội đồng quản trị
của các công ty chú trọng.
Trong vai trò là một cơ quan xây dựng và quản lý, giám sát thị trường chứng
khoán hướng tới các chuẩn quốc tế và các thông lệ tốt nhất về Quản trị công
ty, UBCKNN đã chủ động và tích cực hợp tác quốc tế nhằm có được sự tư vấn
và hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế cho vấn đề Quản trị công ty, giúp thị trường
chứng khoán hoạt động minh bạch và hiệu quả hơn nữa, nâng cao chất lượng
hàng hóa trên thị trường. Trong nỗ lực này, UBCKNN cùng với IFC xuất bản
cuốn Cẩm nang Quản trị Công ty với mục tiêu đưa ra những kiến thức, kinh
nghiệm quốc tế và các thông lệ tốt nhất về Quản trị công ty, so sánh với thực tế
ở Việt Nam giúp cho các công ty đại chúng có định hướng, nâng cao hiểu biết
và cải thiện tình hình Quản trị công ty của mình. Cuốn Cẩm nang Quản trị
Công ty này cũng là một sản phẩm chào mừng lễ kỷ niệm 10 năm thị trường
chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động.
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Cuốn Cẩm nang này cung cấp những kiến thức đầy đủ và cập nhật về cả lý
luận và thực tiễn điển hình được đúc rút từ kinh nghiệm khu vực và quốc tế.
Hy vọng cuốn Cẩm nang sẽ giúp ích cho các công ty cổ phần đại chúng, đặc
biệt là các công ty đại chúng niêm yết những kiến thức và kinh nghiệm nhằm
nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức, vận hành công ty và nâng cao giá
trị doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán. Nâng cao khả năng thực hiện
và áp dụng các nguyên tắc Quản trị công ty góp phần giúp cơ quản quản lý
Nhà nước về chứng khoán tăng cường áp dụng các chuẩn mực quốc tế và các
thông lệ tốt nhất về Quản trị công ty đảm bảo tính minh bạch, công bằng,
và công khai trên thị trường chứng khoán, từ đó nâng cao chất lượng chứng
khoán giao dịch trên thị trường và thu hút thêm các nguồn vốn đổ vào kênh
huy động vốn này.
UBCKNN ủng hộ sáng kiến xuất bản cuốn Cẩm nang Quản trị Công ty này
và hy vọng rằng cuốn Cẩm nang này sẽ được coi là tài liệu quý, như kim chỉ
nam về nguyên tắc điều hành quản lý cho các công ty để áp dụng vào thực tiễn
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tận dụng tối đa các nguồn lực trong điều
hành quản lý doanh nghiệp. Các công ty đại chúng và niêm yết nên tham khảo
những kiến thức và kinh nghiệm đúc kết trong cuốn Cẩm nang này là những
mô hình mẫu cho việc tổ chức và vận hành công ty.
Vũ Bằng
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
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LỜI TỰA
Kể từ năm 2000 đến nay, khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam đã phát triển hết
sức năng động. Số lượng các công ty, đặc biệt là các công ty cổ phần đại chúng
đã gia tăng nhanh chóng. Hàng trăm công ty đã mở rộng quy mô và phạm vi
kinh doanh, một số công ty đã phát triển và trở thành các công ty khu vực và
toàn cầu. Đồng thời, nền kinh tế Việt Nam cũng đã hội nhập toàn diện với
mức độ liên kết ngày càng sâu với kinh tế khu vực và thế giới.
Trong quá trình đó, áp lực cạnh tranh đối với các công ty ngày càng gay gắt hơn.
Yêu cầu hoàn thiện và nâng cao hiệu lực quản trị công ty, đảm bảo vừa phải
tuân thủ đúng các quy định của quốc gia, vừa phải phù hợp với các nguyên tắc,
tập quán và thông lệ tốt nhất của quốc tế, đã trở nên hết sức cấp thiết. Cuốn
Cẩm nang Quản trị Công ty có vai trò quan trọng trong việc định hướng cho
khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam hướng tới các chuẩn mực Quản trị công ty
tốt nhất. Tính hữu ích của cuốn Cẩm nang thể hiện trên một số điểm sau đây:
Một là, Cẩm nang đã tập hợp và phân tích một cách có hệ thống, đầy đủ và
toàn diện các quy định pháp luật hiện hành về Quản trị công ty ở nước ta
hiện nay (bao gồm các văn bản luật, Nghị định của Chính phủ và các Thông
tư hướng dẫn, Quyết định có liên quan của Bộ tài chính cũng như các cơ quan
ban nghành khác).
Hai là, Cẩm nang đã giới thiệu có chọn lọc các thực tiễn, thông lệ tốt trên thế
giới về Quản trị công ty; phân tích so sánh thực tiễn ở nước ta với thực tiễn tại
một số quốc gia có hoàn cảnh tương tự.
Ba là, Cẩm nang đã giới thiệu những giải pháp, thông lệ tốt nhất có thể áp dụng
để hoàn thiện công tác Quản trị công ty trong điều kiện và khuôn khổ pháp
luật hiện nay ở nước ta.
Ngoài ra, cuốn Cẩm nang này cũng sẽ tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ
quan Nhà nước có liên quan trong việc hoàn thiện khung pháp lý về Quản
trị công ty ở Việt Nam, vận dụng tốt các nguyên tắc và thông lệ quốc tế trong
việc giải quyết các vấn đề đặc thù của các công ty Việt Nam. Nó cũng là tài liệu
rất hữu ích đối với các nhà nghiên cứu, các nghiên cứu sinh, sinh viên mong
muốn mở rộng, nâng cao nhận thức và hiểu biết của mình về lĩnh vực Quản
trị công ty.
Sự ra đời đúng lúc của cuốn Cẩm nang này sẽ tạo thêm động lực cho cộng
đồng các doanh nghiệp trong nước trên con đường hướng tới các chuẩn mực
tốt nhất về Quản trị công ty.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung
Phó Viện trưởng
Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương
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VỀ IFC
IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, là tổ chức phát triển toàn cầu lớn
nhất tập trung hỗ trợ khu vực tư nhân tại các nước đang phát triển. Chúng tôi tạo
ra cơ hội cho mọi người dân thoát khỏi đói nghèo và cải thiện cuộc sống. Chúng
tôi thực hiện sứ mệnh đó thông qua việc hỗ trợ tài chính giúp các doanh nghiệp
tạo ra thêm nhiều việc làm và cung cấp các dịch vụ thiết yếu, huy động vốn từ
nhiều nguồn khác nhau, và cung cấp các dịch vụ tư vấn nhằm đảm bảo sự phát
triển bền vững. Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều bất ổn, tổng đầu tư mới
trong năm tài chính 2010 của chúng tôi vẫn tăng lên mức kỷ lục 18 tỷ đô la Mỹ. Để
biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập trang web: www.ifc.org
Chương trình Tư vấn của IFC tại Khu vực Mekong
Tại các nước Campuchia, Lào và Việt Nam thuộc khu vực Mekong, IFC tư vấn
cho các chính phủ, các doanh nghiệp tư nhân và các ngành công nghiệp các
giải pháp phát triển doanh nghiệp một cách bền vững và tạo ra môi trường
đầu tư lành mạnh. Các hoạt động tư vấn tập trung vào các biện pháp cải thiện
môi trường đầu tư, mở rộng khả năng tiếp cận tới các dịch vụ tài chính cho các
doanh nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng và nâng cao các tiêu chuẩn môi trường
và xã hội. Tại khu vực Mekong, chương trình tư vấn của chúng tôi được hỗ trợ
bởi Liên minh Châu Âu, Phần Lan, Ailen, Hà Lan, New Zealand và Thụy Sỹ.
Các chương trình tư vấn tập trung vào năm lĩnh vực:
Môi trường đầu tư: làm việc với các chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự và
các công ty tư nhân để cải thiện điều kiện phát triển khu vực kinh tế tư nhân.
Nâng cao khả năng tiếp cận tài chính: làm việc với các tổ chức tài chính và các
cơ quan quản lý nhà nước để mở rộng khả năng tiếp cận của họ tới các doanh
nghiệp nhỏ.
Tư vấn phát triển doanh nghiệp bền vững: IFC hỗ trợ phát triển doanh
nghiệp bền vững để tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế xã hội. IFC xây
dựng nên bộ tiêu chuẩn hoạt động về môi trường và xã hội, chúng tôi khuyến
khích các thông lệ kinh doanh mang tính phát triển bền vững tới mọi nghành
nghề như cơ sở hạ tầng, công nghiệp khai khoáng, sản xuất, nông nghiệp và
dịch vụ. Chương trình của IFC hỗ trợ đẩy mạnh việc áp dụng các thông lệ tốt
nhất trên thế giới trong quản trị công ty và tăng cường nhận thức của các đối
tượng có liên quan trong công ty cũng như trách nhiệm của ban lãnh đạo.
Tiếp cận cơ sở hạ tầng: làm việc với chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân
để phát triển hạ tầng cơ sở tốt hơn trong khu vực nhằm thúc đẩy tăng trưởng
Về Dự án Quản trị công ty:
Dự án nhằm trợ giúp các công ty và các quỹ đầu tư thực hiện các thông lệ tốt
về Quản trị công ty, hỗ trợ các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc xây dựng
các mô hình Quản trị công ty có hiệu quả, hỗ trợ tăng cường năng lực đào tạo
của các tổ chức đào tạo và nâng cao nhận thức của công chúng về các vấn đề
Quản trị công ty.
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Mục đích và Ðối tượng của Cẩm nang
Cuốn Cẩm nang này cung cấp cho các chủ thể quản trị, các cổ đông của các
công ty đại chúng Việt Nam những kiến thức đầy đủ về cơ cấu Quản trị công ty
và thực tiễn tại Việt Nam. Cuốn Cẩm nang cũng là một công cụ hữu hiệu nhằm
mục đích đưa các thông lệ tốt về Quản trị công ty vào thực tiễn. Cuốn Cẩm nang
mang đến cho độc giả:

t Tổng quan về các yêu cầu pháp lý có liên quan đến Quản trị công ty và
các nguyên tắc quản trị được chấp nhận rộng rãi trên thế giới.

t Các khuyến nghị trong việc thực hiện các nghĩa vụ về quản trị của các
công ty đại chúng và công ty niêm yết.

t Các ví dụ thực tiễn về việc thực hiện các chuẩn mực về Quản trị
công ty và các hướng dẫn cho Ban Giám đốc và thành viên Hội
đồng quản trị trong việc đáp ứng các nghĩa vụ có liên quan đến
công tác Quản trị công ty.

t Tổng quan về thẩm quyền, nghĩa vụ và thủ tục hoạt động của các chủ
thể quản trị trong các công ty đại chúng và các công ty niêm yết.
Cuốn Cẩm nang này cũng cung cấp cho các thành viên chính phủ, các luật
sư, thẩm phán, nhà đầu tư và các đối tượng khác một cơ sở nền tảng trong
việc đánh giá thực tiễn Quản trị công ty của các doanh nghiệp Việt Nam.
Cuối cùng, cuốn Cẩm nang có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho
các tổ chức đào tạo trong việc đào tạo các thế hệ các thành viên Hội đồng
quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các nhà đầu tư và các nhà lập pháp
của Việt Nam về các thông lệ tốt trong Quản trị công ty.
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Hướng dẫn sử dụng Cẩm nang
Cẩm nang Quản trị công ty bao gồm 14 chương:
Chương 1: Giới thiệu về Quản trị công ty
Chương 2: Cơ cấu chung trong Quản trị công ty
Chương 3: Tài liệu nội bộ về Quản trị công ty
Chương 4: Hội đồng quản trị
Chương 5: Bộ máy điều hành
Chương 6: Vai trò của Thư ký công ty
Chương 7: Giới thiệu về quyền của cổ đông
Chương 8: Đại hội đồng cổ đông
Chương 9: Ý nghĩa của vốn điều lệ trong Quản trị công ty
Chương 10: Cổ tức
Chương 11: Ý nghĩa của chứng khoán trong Quản trị công ty
Chương 12: Các giao dịch trọng yếu trong doanh nghiệp
Chương 13: Công bố thông tin
Chương 14: Các quy trình kiểm toán và kiểm soát
Mười bốn chương của cuốn Cẩm nang tập trung vào các vấn đề then chốt
trong Quản trị công ty. Tất cả các vấn đề được xem xét một cách chi tiết trên
cơ sở các quy định pháp luật của Việt Nam và trong từng trường hợp cụ thể,
trên cơ sở các thông lệ tốt được thừa nhận trên thế giới. Quý vị độc giả nên
đọc toàn bộ cuốn Cẩm nang này để có được sự hiểu biết đầy đủ về cơ cấu Quản
trị công ty ở Việt Nam. Tuy nhiên, quý vị độc giả cũng không nhất thiết phải
đọc tất cả các chương theo thứ tự. Quý vị độc giả nên bắt đầu từ chủ đề mà
quý vị yêu thích và đọc tới các chương khác trên cơ sở các đường dẫn và các
chú thích.
Các ví dụ minh họa và danh mục các vấn đề cần lưu ý được đưa ra giúp cho
cuốn Cẩm nang trở nên rõ ràng và hữu ích. Các nội dung dưới đây sẽ xuất hiện
ở nhiều chỗ khác nhau trong cuốn Cẩm nang này:

Các vấn đề Chủ tịch HĐQT cần lưu ý:
t%BOIN՜DDÈDWԼOÿՊ$I՝UՏDI)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏDԽOMԋVâOIՂNN՜DÿÓDI
giúp cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xác định được và hướng các cuộc thảo
luận của Hội đồng quản trị vào các vấn đề về Quản trị công ty mà các công
ty thường gặp phải
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Các thông lệ tốt:
t$ÈDUIÙOHMՍUՒUUØNUՁUDÈDOHVZÐOUՁD2VԻOUSՏDÙOHUZD՝B0&$%DʺOH
như các chuẩn mực Quản trị công ty hàng đầu từ các quốc gia khác

Thông lệ tại các quốc gia khác:
t Thông lệ tại các quốc gia khác cho thấy cách thức các quốc gia khác tiếp cận
với các vấn đề về Quản trị công ty liên quan như thế nào. Mục này nêu bật
các vấn đề có thể bị lạm dụng trong Quản trị công ty cũng như các thông lệ
tốt trong Quản trị công ty có thể được áp dụng.

Tình huống:
Tình huống 1
t Các tình huống minh họa cho các khái niệm trừu tượng và chỉ ra các vấn đề
mà các công ty có thể gặp phải trong thực tế.
t Các số liệu, bảng biểu và các minh họa khác được sử dụng để minh họa cho
các khái niệm quan trọng.
t Các dẫn chiếu chi tiết tới luật và các quy định khác nhằm giúp độc giả tham
chiếu tới các văn bản gốc.
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Danh mục tài liệu tham khảo
Bộ luật dân sự

Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra ngày
14/6/2005.

Bộ luật hình sự

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình
sự số 37/2009/QH12 được Quốc hội thông qua
ngày 19/6/2009.

Bộ luật lao động

Bộ luật lao động của Quốc hội thông qua ngày 23
tháng 6 năm 1994, sửa đổi ngày 2/4/2002; ngày
29/11/2006 và ngày 1/4/2007.

Dự thảo Luật Kiểm toán độc lập – tháng 3/2010.
Luật cạnh tranh

Luật cạnh tranh số 27/2004/QH11 được Quốc hội
thông qua ngày 3/12/2004.

Luật các tổ chức tín dụng

Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội thông
qua ngày 12/12/1997, được sửa đổi bổ sung ngày
15/6/2004 và được thay thế bởi Luật các tổ chức
tín dụng mới sổ 47/2010/QH12 được Quốc hội
thông qua ngày 16/6/2010, có hiệu lực kể từ ngày
1/1/2011.

Luật chứng khoán

Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc
hội thông qua ngày 29/6/2006.

Luật công ty

Luật công ty được Quốc hội thông qua ngày
21/12/1990.

Luật doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc
hội thông qua ngày 29/11/2005, được sửa đổi bổ
sung bởi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các
luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ra ngày
19/6/2009.

Luật doanh nghiệp Nhà nước

Luật doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông
qua ngày 20/4/1995.
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Luật doanh nghiệp tư nhân

Luật doanh nghiệp tư nhân được Quốc hội thông
qua ngày 21/12/1990.

Luật đầu tư

Luật đầu tư số 59/2005/QH11 được Quốc hội thông
qua ngày 29/11/2005.

Luật đầu tư nước ngoài

Luật đầu tư nước ngoài được Quốc hội thông qua
ngày 29/12/1987.

Luật kinh doanh bảo hiểm

Luật kinh doanh bảo hiểm được Quốc hội thông
qua ngày 9/12/2000.

Luật kinh doanh bất động sản

Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11
được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006.

Luật ngân hàng Nhà nước

Luật ngân hàng Nhà nước số 01/1997/QH10 được
Quốc hội thông qua ngày 12/12/1997, được sửa
đổi ngày 17/6/2003 và được thay thế bởi Luật ngân
hàng Nhà nước mới số 46/2010/QH12 được Quốc
hội thông qua ngày 16/6/2010, có hiệu lực kể từ
ngày 1/1/2011.

Luật phá sản

Luật phá sản số 21/2004/QH11 được Quốc hội
thông qua ngày 15/6/ 2004.

Nghị định số 01/2010/NĐ-CP

Nghị định số 01/2010/NĐ-CP ngày 4/1/2010 của
Chính phủ về chào bán cổ phần riêng lẻ.

Nghị định số 14/2007/NĐ-CP

Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/1/2007 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Chứng khoán.

Nghị định số 27/2007/NĐ-CP

Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của
Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài
chính.

Nghị định số 30/2009/NĐ-CP

Nghị định số 30/2009/NĐ-CP ngày 30/3/2009 của
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004
của Chính phủ về kiểm toán độc lập.

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của
Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (thay thế Nghị
dịnh số 88/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006).
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Nghị định số 45/2007/NĐ-CP

Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Nghị định số 46/2007/NĐ-CP

Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của
Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh
nghiệp bảo hiểm.

Nghị định số 52/2006/NĐ-CP

Nghị định số 52/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của
Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Nghị định số 53/2009/NĐ-CP

Nghị định số 53/2009/NĐ-CP ngày 4/6/2009 của
Chính phủ về phát hành trái phiếu quốc tế.

Nghị định số 59/2009/NĐ-CP

Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 của
Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng
thương mại.

Nghị định số 84/2010/NĐ-CP

Nghị định số 84/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm
2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Chứng khoán.

Nghị định số 85/2010/NĐ-CP

Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của
Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
(thay thế Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày
3/3/2007).

Nghị định số 105/2004/NĐ-CP

Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004
của Chính phủ về kiểm toán độc lập.

Nghị định số 109/2007/NĐ-CP

Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007
của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100%
vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Nghị định số 120/2005/NĐ-CP

Nghị định số 120/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005
của Chính phủ quy định về xử lí vi phạm pháp luật
trong lĩnh vực cạnh tranh.

Nghị định số 129/2004/NĐ-CP

Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của luật kế toán áp dụng trong
hoạt động kinh doanh.
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Nghị định số 102/2010/NĐ-CP

Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010
của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số
điều của Luật kinh doanh bảo hiểm (thay thế Nghị
định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007).

Nghị định số 146/2005/NĐ-CP

Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005
của Chính phủ về chế độ tài chính đối với các tổ
chức tín dụng.

Thông tư số 06/2010/TT-NHNN Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/2/2010
của NHNN hướng dẫn về tổ chức, quản lý, điều
hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ
sung, sửa đồi Giấy phép, Điều lệ của ngân hàng
thương mại (thay thế Quyết định số 383/2002/QĐNHNN và Quyết định số 1087/2001/QĐ-NHNN).
Thông tư số 09/2010/TT-BTC

Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin
trên thị trường chứng khoán (thay thế Thông tư số
38/2007/TT-BTC).

Thông tư số 17/2007/TT-BTC

Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của
Bộ Tài chính hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán
chứng khoán ra công chúng.

Thông tư số 18/2007/TT-BTC

Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của
Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu
và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của
công ty đại chúng.

Thông tư số 19/2003/TT-BTC

Thông tư số 19/2003/TT-BTC ngày 20/3/2003 của
Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh tăng giảm vốn
điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ
phần.

Thông tư số 50/2009/TT-BTC

Thông tư số 50/2009/TT-BTC ngày 16/3/2009 của
Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị
trường chứng khoán.

Thông tư số 60/2004/TT-BTC

Thông tư số 60/2004/TT-BTC ngày 18/6/2004 của
Bộ Tài chính hướng dẫn việc phát hành cổ phiếu ra
công chúng.

Thông tư số 62/2009/TT-BTC

Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông
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tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành
Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của
Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Thông tư số 64/2004/TT-BTC

Thông tư số 64/2004/TT-BTC ngày 29/6/2004 của
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của
Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004
của Chính phủ về kiểm toán độc lập.

Thông tư số 84/2008/TT-BTC

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của
Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành
Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của
Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Thông tư số 86/2009/TT-BTC

Thông tư số 86/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009 của
Bộ Tài chính ửa đổi, bổ sung một số điểm của
Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007
của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định
số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư
số 156/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 hướng dẫn
thực hiện Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27
tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ
tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh
nghiệp môi giới bảo hiểm.

Thông tư số 155/2007/TT-BTC

Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007
của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định
số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Kinh doanh bảo hiểm, được sửa đổi theo Thông tư
số 86/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009.

Thông tư số 156/2007/TT-BTC

Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2007/NĐCP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chế độ
tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh
nghiệp môi giới bảo hiểm.
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Thông tư số 194/2009/TT-BTC

Thông tư số 194/2009/TT-BTC ngày 2/10/2009 của
Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào mua công khai
cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của
quỹ đầu tư đại chúng dạng đóng.

Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 2/1/2009 của
Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở GDCK
Hà Nội.
Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007
của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Quản
trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở
Giao dịch Chứng khoán.
Quyết định số 13/2007/QĐ-BTC Quyết định số 13/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007
của Bộ Tài chính Ban hành Mẫu bản cáo bạch
trong Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công
chúng và Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại
Sở giao dịch chứng khoán.
Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC Quyết định số 13/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007
của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp
dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch
Chứng khoán.
Quyết định số 15/QĐ-TTLK

Quyết định số 15/QĐ-TTLK ngày 2/4/2008 về việc
ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở
hữu chứng khoán.

Quyết định số 24/2007/QĐ-NHNN Quyết định số 24/2007/QĐ-NHNN ngày 7/6/2007
của Ngân hàng Nhà nước Ban hành Quy chế cấp
giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương
mại cổ phần.
Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007
của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức
và hoạt động của công ty chứng khoán, được sửa
đổi theo Quyết định số 126/2008/QĐ-BTC ngày
26/12/2008.
Quyết định số 36/2006/QĐ-NHNN Quyết định số 36/2006/QĐ-NHNN ngày 1/8/2006
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ của tổ chức tín
dụng.
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Quyết định số 37/2006/QĐ-NHNN Quyết định số 37/2006/QĐ-NHNN ngày 1/8/2006
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban
hành Quy chế kiểm toán nội bộ của tổ chức tín
dụng.
Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007
của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng
ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.
Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11/9/2009
của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban
Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.
Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM ngày 7/12/2007
của Giám đốc SGDCK thành phố Hồ Chí Minh
về việc ban hành Quy chế niêm yết chứng khoán
tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí
Minh.
Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/9/2003
của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu
(06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3).
Quyết định số 324/QĐ-SGDHN Quyết định số 324/QĐ-SGDHN ngày 4/6/2010 của
Giám đốc SGDCK Hà Nội ban hành Quy chế niêm
yết chứng khoán tại Sở GDCK Hà Nội (thay thế
Quyết định số 420/QĐ-TTGDCKHN)
Quyết định số 832-TC/QĐ/CĐKT Quyết định số 832-TC/QĐ/CĐKT ngày
28/10/1997 về việc ban hành quy chế kiểm toán
nội bộ.
Các nguyên tắc Quản trị công ty của OECD (2004)
Cẩm nang Quản trị Công ty của Serbia do IFC tái bản lần thứ 2 năm 2008
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Danh sách các từ viết tắt
BGĐ

Ban giám đốc điều hành

CMKTVN (VAS)

Chuẩn mực kế toán Việt Nam

Điều lệ Mẫu

Điều lệ mẫu quy định đối với các công ty niêm yết ban
hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC.

EU

Cộng đồng Châu âu (European Union)

FIE

Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

GMS/ĐHĐCĐ

Đại hội đồng cổ đông (General Meeting of Shareholders)

HĐQT

Hội đồng quản trị

IAS

Chuẩn mực kế toán quốc tế (International Accounting
Standard)

IFRS

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (International
Financial Reporting Standards)

IPO

Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Initial Public
Offering)

LCK

Luật chứng khoán

LCT

Luật cạnh tranh

LDN

Luật doanh nghiệp

LĐT

Luật đầu tư

LHS

Luật hình sự

LKT

Luật kế toán

Luật NHNN

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Luật TCTD

Luật các tổ chức tín dụng

NGOs

Các tổ chức phi chính phủ

OECD

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)

QTCT

Quản trị công ty
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Quy chế Quản trị công ty Quyết định 12/2007/QĐ-BTC
SGDCK

Sở Giao dịch chứng khoán

SGDHCM

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

SGDHN

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

SEC

Ủy ban chứng khoán Mỹ (Securities Exchange
Commission)

TTLKCK

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

UBCKNN

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam

VAFI

Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam

VAS

Chuẩn mực kế toán Việt Nam

WTO

Tổ chức thương mại thế giới (World Trade Organization)
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Lời cảm ơn
Cuốn Cẩm nang Quản trị Công ty tại Việt Nam bằng tiếng Việt đã được dịch
từ bản tiếng Anh, the Corporate Governance Manual – Vietnam, được biên
soạn dựa trên cuốn Cẩm nang Quản trị Công ty do Chương trình Quản trị
công ty của IFC tại Nam Âu xuất bản cho Sebia.
Cuốn Cẩm nang Quản trị Công ty tại Việt Nam là một sản phẩm của Dự án
Quản trị công ty tại Việt Nam của IFC trong khuôn khổ hợp tác với Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (UBCKNN).
Bà Nguyễn Nguyệt Anh, Chuyên gia Chương trình là người chịu trách nhiệm
chính trong quá trình xây dựng, biên soạn và xuất bản cuốn Cẩm nang cùng
với UBCKNN, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ông Juan Carlos Fernandez Zara,
Giám đốc Dự án Quản trị công ty tại Việt Nam của IFC. Chúng tôi xin trân
trọng cám ơn các cá nhân sau đây đã tích cực đóng góp và hỗ trợ quá trình biên
soạn, thông dịch và xuất bản cuốn Cẩm nang này:
Tư vấn:
Bà Nguyễn Thanh Ngân
Bà Hoàng Thị Thanh Thùy
Ông Simon Drought
Ông Nguyễn Đình Cung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh
tế Trung Ương
UBCKNN:
Ông Vũ Bằng, Chủ tịch
Bà Vũ Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch
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Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế
IFC:
Ông Simon Andrews – Giám đốc Khu vực Mê kông
Bà Cerstin Sander – Giám đốc bộ phận tư vấn SBA của khu vực Đông Á – Thái
Bình Dương
Ông Charles Travis Canfield – Chuyên gia Quản trị công ty cao cấp
Ông Nguyễn Văn Làn – Giám đốc Dự án Môi trường đầu tư
Bà Phạm Liên Anh – Chuyên gia Chương trình
Bà Chu Vân Anh – Cán bộ truyền thông
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1.

Những vấn đề Chủ tịch HĐQT cần lưu ý

Những vấn đề Chủ tịch HĐQT cần lưu ý
Các thành viên Hội đồng quản trị và các cán bộ quản lý chủ
chốt có hiểu rõ về Quản trị công ty và tầm quan trọng của nó
đối với công ty và đối với các cổ đông hay không?
Hội đồng Quản trị đã xây dựng được một chính sách rõ ràng
về Quản trị công ty và đã có một kế hoạch cải thiện những
cách thức Quản trị công ty hay chưa? Công ty đã triển khai
các bước để thực hiện kế hoạch này hay chưa?
Công ty đã chính thức bổ nhiệm một cá nhân nào đó, chẳng
hạn Thư ký Công ty, hoặc thành lập một ủy ban trực thuộc
HĐQT, hay một bộ phận tương đương chịu trách nhiệm giám
sát việc thi hành chính sách và các biện pháp Quản trị công
ty hay chưa?
Các cán bộ chủ chốt trong công ty có hiểu rõ về Các Nguyên
tắc Quản trị công ty của OECD, khuôn khổ pháp lý về Quản trị
công ty tại Việt Nam và Quy chế Quản trị công ty1 áp dụng
cho các công ty niêm yết tại Việt Nam hay không? Công ty
có đáp ứng các yêu cầu trong Quy chế Quản trị công ty và
công bố đầy đủ thông tin theo quy định cho các cổ đông và
các bên có quyền lợi liên quan trong báo cáo thường niên
của mình hay không? Công ty đã xây dựng được các Quy tắc
Quản trị công ty riêng cho mình hay chưa? Trong các báo cáo
tài chính của mình, công ty có đề cập đến cơ cấu và các cách
thức Quản trị công ty hay không?
Liệu công ty có nắm rõ các tổ chức và thể chế nào đang hoạt
động trong lĩnh vực Quản trị công ty không? Công ty đã tham
khảo những nguồn lực bên ngoài nào cho việc áp dụng một
hệ thống Quản trị hiệu quả trong công ty chưa?

1 Quyết định 12/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ra ngày 13/03/2007 ban hành các Quy chế quản trị công
ty áp dụng cho các công ty niêm yết (Quy chế Quản trị công ty)
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2 Luật doanh nghiệp (LDN) được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 12/06/1999, được thay thế bằng
LDN do Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, và được sửa đổi bổ sung trong một số điều liên
quan tới cơ cấu vốn năm 2009.
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Quản trị công ty đã được biết đến như một thuật ngữ quen thuộc và
ngày càng trở nên thông dụng tại Việt Nam. Cùng với sự ra đời của Luật doanh
nghiệp2 vào năm 1999, vai trò của khu vực tư nhân trong sự phát triển kinh
tế và tạo công ăn việc làm bắt đầu được nâng cao. Trong suốt một thập niên
sau đó, sản xuất trong nước được đẩy mạnh, doanh nghiệp tư nhân phát triển
nhanh và năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế được cải thiện. Bên cạnh
sự phát triển đó, cũng xuất hiện một số vụ bê bối trong các tập đoàn, công
ty. Mặc dù một số tổ chức trong nước và quốc tế với nỗ lực của mình đã góp
phần nâng cao nhận thức và phổ biến khái niệm Quản trị công ty trong cộng
đồng kinh doanh, nhưng vẫn có rất ít các công ty của Việt Nam thực sự hiểu
rõ chiều sâu và tính phức tạp trong nội hàm của khái niệm này.
Trong thực tế, những bước cải cách trong Quản trị công ty thường
chỉ được thực hiện một cách hời hợt và được sử dụng như là một chiêu bài
quảng bá chứ không phải được sử dụng như là một công cụ để áp dụng các
cơ cấu và các quy trình nội bộ nhằm giúp công ty tạo dựng niềm tin của các
cổ đông, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn và giảm thiểu nguy cơ bị tác
động bởi các cuộc khủng hoảng tài chính. Nhưng để áp dụng thành công các
cơ cấu và quy trình này, các công ty cần phải tuân thủ một cách đầy đủ và liên
tục những nguyên tắc về sự công bằng, tính minh bạch, tính giải trình và tính
trách nhiệm.
Chương này sẽ làm rõ khái niệm Quản trị công ty, nêu bật vai trò của
Quản trị công ty, và điểm qua các khuôn khổ pháp lý và thể chế trong Quản trị
công ty tại Việt Nam hiện nay.
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A. Quản trị công ty là gì?
1. Định nghĩa về Quản trị công ty
Không có một định nghĩa duy nhất về Quản trị công ty (corporate
governance) có thể áp dụng cho mọi trường hợp và mọi thể chế. Những định
nghĩa khác nhau về Quản trị công ty hiện hữu phần nhiều phụ thuộc vào các
tác giả, thể chế cũng như quốc gia hay truyền thống pháp lý.
Theo IFC, Quản trị công ty là “những cơ cấu và những quá trình để
định hướng và kiểm soát công ty”. Vào năm 1999, Tổ chức Hợp tác và Phát triển
Kinh tế (OECD - Organization for Economic Cooperation and Development)
đã xuất bản một tài liệu mang tên “Các Nguyên tắc Quản trị Công ty ” (OECD
Principles of Corporate Governance), trong đó đưa ra một định nghĩa chi tiết
hơn về Quản trị công ty như sau:
“Quản trị công ty là những biện pháp nội bộ để điều hành và kiểm
soát công ty […], liên quan tới các mối quan hệ giữa Ban giám đốc,
Hội đồng quản trị và các cổ đông của một công ty với các bên có
quyền lợi liên quan. Quản trị công ty cũng tạo ra một cơ cấu để đề
ra các mục tiêu của công ty, và xác định các phương tiện để đạt được
những mục tiêu đó, cũng như để giám sát kết quả hoạt động của công
ty. Quản trị công ty chỉ được cho là có hiệu quả khi khích lệ được Ban
giám đốc và Hội đồng quản trị theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích của
công ty và của các cổ đông, cũng như phải tạo điều kiện thuận lợi cho
việc giám sát hoạt động của công ty một cách hiệu quả, từ đó khuyến
khích công ty sử dụng các nguồn lực một cách tốt hơn”.3
Nhìn chung, phần lớn các định nghĩa lấy bản thân công ty làm trung
tâm (góc nhìn từ bên trong) đều có một số điểm chung và có thể được tóm
lược lại như sau:
t Quản trị công ty là một hệ thống các mối quan hệ, được xác định
bởi các cơ cấu và các quy trình: Chẳng hạn, mối quan hệ giữa các cổ
đông và Ban giám đốc bao gồm việc các cổ đông cung cấp vốn cho Ban
3 Các Nguyên tắc Quản trị Công ty của OECD (xem thêm trang web: www.oecd.org).
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4 Vấn đề Ông chủ-Người làm thuê được từ điển Kinh tế học Oxford định nghĩa như sau: “Vấn đề liên quan
tới cách mà một cá nhân A khuyến khích một cá nhân B hành động vì lợi ích của cá nhân A chứ không phải
vì lợi ích của cá nhân B.” Trong môi trường công ty, cá nhân A ở đây là các cổ đông (Ông chủ) và cá nhân
B là các thành viên Ban giám đốc (Người làm thuê). Đôi khi các thành viên Ban giám đốc có thể theo đuổi
những mục tiêu khác với mục tiêu của các cổ đông (ví dụ để tạo nên những đế chế tài chính thay vì tạo ra
giá trị cho các cổ đông), hành động một cách thiếu trung thực, và thậm chí đôi khi thiếu năng lực. Điều này
sẽ tạo ra ba loại chi phí tác nhân: (i) các chi phí phân tán (tức là các cán bộ quản lý không tối đa hóa của cải
của các cổ đông); (ii) các chi phí giám sát (các cổ đông phải xây dựng và thực hiện những cơ cấu kiểm soát),
bao gồm cả các chi phí thay thế; và (iii) các chi phí khuyến khích (chi phí phát sinh khi công chúng đầu tư
phải trả tiền thưởng để khích lệ các cán bộ quản lý). Vai trò cốt lõi của một hệ thống quản trị công ty là phải
giảm thiểu tổng chi phí tác nhân, từ đó tối đa hóa giá trị của công ty cho các cổ đông.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

giám đốc để thu được lợi suất mong muốn từ khoản đầu tư (cổ phần)
của mình. Về phần mình, Ban giám đốc có trách nhiệm cung cấp cho
các cổ đông các báo cáo tài chính và các báo cáo hoạt động thường kỳ
một cách minh bạch. Các cổ đông cũng bầu ra một thể chế giám sát,
thường được gọi là Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát để đại diện
cho quyền lợi của mình. Trách nhiệm chính của thể chế này là đưa ra
định hướng chiến lược cho Ban giám đốc và giám sát họ. Ban giám đốc
chịu trách nhiệm trước thể chế này, và thể chế này lại chịu trách nhiệm
trước các cổ đông thông qua Đại hội đồng cổ đông (GMS – General
Meeting of Shareholders). Các cơ cấu và các quy trình xác định những
mối quan hệ này thường xoay quanh các cơ chế quản lý năng lực hoạt
động và các cơ chế báo cáo khác nhau.
t Những mối quan hệ này nhiều khi liên quan tới các bên có các lợi ích
khác nhau, đôi khi là những lợi ích xung đột: Sự khác biệt về lợi ích có
thể tồn tại ngay giữa các bộ phận quản trị chính của công ty, tức là giữa
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, và/hoặc Tổng giám đốc (hoặc
các bộ phận điều hành khác). Điển hình nhất là những xung đột lợi ích
giữa các chủ sở hữu và các thành viên Ban giám đốc, thường được gọi là
vấn đề Ông chủ-Người làm thuê4 (Principal-Agent Problem). Xung đột lợi
ích cũng có thể tồn tại ngay trong mỗi bộ phận quản trị, chẳng hạn giữa
các cổ đông (đa số và thiểu số, kiểm soát và không kiểm soát, cá nhân và
tổ chức) và các thành viên Hội đồng quản trị (điều hành và không điều
hành, bên trong và bên ngoài, độc lập và phụ thuộc). Các công ty cần phải
xem xét và đảm bảo sự cân bằng giữa những lợi ích xung đột này.
t5ԼU DԻ DÈD CÐO ÿՊV MJÐO RVBO UJ WJՍD ÿՏOI IԋOH WË LJՋNTPÈU
công ty: Đại hội đồng cổ đông, đại diện cho các cổ đông, đưa ra các
quyết định quan trọng, ví dụ về việc phân chia lãi lỗ. Hội đồng quản
trị chịu trách nhiệm chỉ đạo và giám sát chung, đề ra chiến lược và
giám sát Ban giám đốc. Cuối cùng, Ban giám đốc điều hành những
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hoạt động hàng ngày, chẳng hạn như thực hiện chiến lược đã đề ra,
lên các kế hoạch kinh doanh, quản trị nhân sự, xây dựng chiến lược
marketing, bán hàng và quản lý tài sản.
t 5ԼU DԻ OIաOH ÿJՊV OËZ ÿՊV OIՂN QIÉO DIJB RVZՊO M՛J WË USÈDI
OIJՍNNՖUDÈDIQIáI՛QWËRVBÿØMËNHJBUʅOHHJÈUSՏMÉVEËJ
của các cổ đông. Chẳng hạn như làm thế nào để các cổ đông nhỏ lẻ
bên ngoài có thể ngăn chặn việc một cổ đông kiểm soát nào đó tư
lợi thông qua các giao dịch với các bên liên quan, giao dịch ngầm
hay các thủ đoạn tương tự.5
Hệ thống quản trị công ty cơ bản và các mối quan hệ giữa những
thể chế quản trị trong công ty được mô tả trong Hình 1.
Hình 1: Hệ thống Quản trị công ty
Các cổ đông (Đại hội đồng cổ đông)
Đại diện và báo cáo

Các thành viên HĐQT (Hội đồng quản trị)
Bổ nhiệm, miễn nhiệm, chỉ đạo và giám sát
Báo cáo và trả lời

Báo cáo một cách minh bạch

Bổ nhiệm và miễn nhiệm
Cấp vốn

1.

Các thành viên BGĐ (Ban giám đốc )
Nguồn: IFC, tháng Ba năm 2004

Mặt khác, từ giác độ bên ngoài, Quản trị công ty tập trung vào những
mối quan hệ giữa công ty với các bên có quyền lợi liên quan. Các bên có quyền lợi
liên quan là những cá nhân hay tổ chức có các quyền lợi trong công ty; các quyền
lợi ấy có thể xuất phát từ những quy định của luật pháp, của hợp đồng, hay xuất
phát từ các mối quan hệ xã hội hay địa lý. Các bên có quyền lợi liên quan không
chỉ có các nhà đầu tư mà còn bao gồm các nhân viên, các chủ nợ, các nhà cung
cấp, các khách hàng, các cơ quan pháp luật, các cơ quan chức năng của nhà nước,
và các cộng đồng địa phương nơi công ty hoạt động. Một số người còn đưa cả vấn
đề môi trường vào danh sách các bên có quyền lợi liên quan quan trọng.
5 Quản trị công ty: Khuôn khổ thực hiện, Ngân hàng Thế giới (Corporate Governance: A Framework for
Implementation, the World Bank). Xem thêm: http://www-wds.worldbank.org/external/default/main?pag
ePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&menuPK=64187510&searchMenuPK=64187283&
siteName=WDS&entityID=000094946_00082605593465.
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3. Sơ lược về lịch sử Quản trị công ty
Các hệ thống Quản trị công ty đã phát triển qua nhiều thế kỷ, thường
là bắt nguồn từ những thất bại của các công ty hay những cuộc khủng hoảng
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Một khía cạnh quan trọng của quản trị công ty liên quan tới việc đảm bảo dòng chảy
của nguồn vốn từ bên ngoài vào công ty. Quản trị công ty cũng liên quan tới việc tìm ra
những cách thức để khuyến khích các bên có quyền lợi liên quan tham gia đầu tư vào
nguồn vốn con người và cơ sở vật chất của công ty ở các cấp độ có thể đem lại hiệu quả
về mặt xã hội. Năng lực cạnh tranh và thành công của một công ty là kết quả của việc
chung tay chung sức và sự đóng góp từ phía các đối tượng cung cấp nguồn lực bao
gồm các nhà đầu tư, người lao động, các chủ nợ và các nhà cung cấp. Các công ty cần
nhận thức rõ rằng sự đóng góp của các bên có quyền lợi liên quan tạo nên một nguồn
lực có giá trị để xây dựng nên những công ty có khả năng cạnh tranh và có khả năng
đem lại lợi nhuận. Do đó, để đảm bảo lợi ích lâu dài, các công ty cần phải khuyến khích
sự hợp tác làm-ra-của-cải giữa các bên có quyền lợi liên quan. Cơ cấu tổ chức Quản trị
công ty phải bảo đảm rằng lợi ích của công ty được thực hiện thông qua việc công nhận
quyền lợi của các bên liên quan và sự đóng góp của họ cho lợi ích lâu dài của công ty. Vì
vậy, công ty cần phải quan tâm tới việc khuyến khích sự hợp tác có lợi giữa các bên có
quyền lợi liên quan, và xây dựng một cơ cấu tổ chức quản trị công ty có tính đến những
quyền lợi đó, cũng như công nhận tầm quan trọng của những quyền lợi đó đối với sự
thành công lâu dài của công ty.

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Các thông lệ tốt:

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Nhiều bộ quy tắc về Quản trị quốc tế, kể cả Các Nguyên tắc Quản trị
công ty của OEDC, đã thảo luận về vai trò của các bên có quyền lợi liên quan
trong quy trình Quản trị công ty. Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan trong
Quản trị công ty đã được bàn đến nhiều từ trước tới nay. Một số người cho rằng
các bên có quyền lợi liên quan không có quyền đòi hỏi đối với công ty giống
như những đối tượng được quy định rõ trong luật hoặc trong hợp đồng. Một số
người khác lại cho rằng các công ty thực hiện một chức năng xã hội quan trọng,
có ảnh hưởng lớn đối với xã hội, và vì vậy phải hoạt động vì lợi ích chung của xã
hội. Quan điểm này thừa nhận rằng các công ty đôi khi cần phải đặt gạt lợi ích
của các cổ đông sang một bên. Điều thú vị là người ta đều nhất trí cho rằng các
công ty ngày nay không thể hoạt động một cách có hiệu quả nếu bỏ qua lợi ích
của các nhóm có quyền lợi liên quan. Tuy nhiên, người ta cũng nhất trí cho rằng
những công ty luôn đặt lợi ích của các bên có quyền lợi liên quan lên trên lợi ích
của các cổ đông không thể duy trì được khả năng cạnh tranh về lâu dài.
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2. Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan
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mang tính hệ thống. Thất bại đầu tiên trong Quản trị công ty được ghi lại
chính là Bong bóng Nam hải (South Sea Bubble) trong thế kỷ 18, một sự kiện
tạo nên cuộc cách mạng trong việc xây dựng luật doanh nghiệp và cách thức
kinh doanh ở Anh quốc. Tương tự, phần lớn những quy định về thị trường
chứng khoán ở Mỹ được đưa ra sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào
năm 1929. Đã từng có vô số các cuộc khủng hoảng từ trước tới nay, chẳng hạn
như cuộc khủng hoảng hệ thống ngân hàng thứ cấp ở Anh quốc vào những
năm 1970, cuộc khủng hoảng của các tổ chức cho vay và tiết kiệm ở Mỹ vào
những năm 1980, cuộc khủng hoảng tài chính ở Nga vào năm 1998, cuộc
khủng hoảng tài chính ở châu Á trong giai đoạn 1997-1998 (đặc biệt là ở Inđô-nê-xia, Hàn quốc và Thái lan,) và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu
hiện nay, bắt đầu từ năm 2008 và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc hoàn toàn khi
cuốn sách này được in ra.
Lịch sử Quản trị công ty cũng được điểm xuyết bằng một loạt những
thất bại mà ai cũng biết đến của nhiều công ty. Những năm đầu thập niên 1990
thế giới đã phải chứng kiến việc tập đoàn Maxwell chiếm quỹ lương hưu của
tập đoàn báo chí Mirror và sự sụp đổ của ngân hàng Barings. Tương tự, thế kỷ
mới này được mở đầu bằng sự sụp đổ ngoạn mục của công ty Enron của Mỹ,
việc đi tới bờ vực phá sản của công ty Vivendi Universal của Pháp, vụ bê bối tại
công ty Parmalat của Ý, vụ gian lận tại ngân hàng Société Générale, và gần đây
nhất là vụ lừa đảo hàng tỉ đô la của Madoff, một vụ lừa đảo khiến cho các vụ lừa
đảo khác từ trước tới nay trở nên mờ nhạt. Những thất bại này – thường là hậu
quả của sự thiếu năng lực hay sự lừa đảo trắng trợn – nhanh chóng dẫn đến sự
ra đời của những khuôn khổ và luật lệ Quản trị công ty mới, đáng chú ý nhất là
những đạo luật về Quản trị công ty của nhiều quốc gia, đạo luật Sarbanes-Oxley
và xu hướng hiện nay trong việc áp đặt các quy định chặt chẽ hơn trong việc
giám sát các hoạt động tài chính và ngân hàng ở nhiều quốc gia.
Có thể nói rằng, cho dù vẫn còn nhiều vấn đề cần phải được cải thiện,
khuôn khổ pháp lý về Quản trị công ty đã có nhiều thay đổi và đã được cải
thiện một cách đáng kể trong những năm gần đây ở Việt Nam. Việc thông
qua (i) Luật đầu tư nước ngoài6 năm 1987, những sửa đổi bổ sung của luật này
năm 2000 và sự hợp nhất của luật này với Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư
7
năm 2005, (ii) Luật doanh nghiệp năm 1999, và những sửa đổi bổ sung của
luật này năm 2005, (iii) Luật Ngân hàng Nhà nước8 năm 1997 và Luật các tổ
chức tín dụng9 năm 1997; cùng những chỉnh sửa bổ sung của hai bộ luật này
tương ứng vào các năm 2003 và 2004; và thay thế mới của cả hai bộ luật này
6 Luật về đầu tư nước ngoài được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 29/12/1987.
7 Luật đầu tư được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005(LĐT).
8 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 12/12/1997, được chỉnh sửa bổ sung
ngày 17/06/2003, và được thay thế bằng một bộ luật mới được Quốc hội thông qua ngày 16/06/2010, có hiệu
lực kể từ ngày 01/01/2011 (Luật NHNN).
9 Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội thông qua ngày 12/12/1997, được chỉnh sửa bổ sung ngày
15/06/2004, và được thay thế bằng một bộ luật mới được Quốc hội thông qua ngày 16/06/2010, có hiệu lực
kể từ ngày 01/01/2011 (Luật TCTD).
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10 Luật kinh doanh bảo hiểm được Quốc hội thông qua ngày 09/12/2000.
11 Luật cạnh tranh được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004 (LCT).
12 Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 (LCK).
13 Luật công ty được Quốc hội thông qua ngày 21/12/1990.
14 Luật các doanh nghiệp tư nhân được Quốc hội thông qua ngày 21/12/1990.
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Thế kỷ 17: Công ty Đông Ấn áp dụng mô hình Hội đồng quản trị, phân biệt giữa
quyền sở hữu với vai trò kiểm soát (Anh quốc, Hà Lan)
1776:
Adam Smith trong tác phẩm “Của cải của các Quốc gia - Wealth of
Nations” đã cảnh báo về sự kiểm soát yếu kém và đề xuất những biện
pháp khuyến khích đối với các cán bộ quản lý (Anh quốc)
1844:
Đạo luật đầu tiên về các công ty cổ phần (Anh quốc)
1931:
Berrle và Means xuất bản một tác phẩm có ảnh hưởng lớn mang tên
“Các công ty thời nay và của cải tư nhân - The Modern Corporation and
Private Property” (Mỹ)
1933/34: Đạo luật chứng khoán năm 1933 là đạo luật đầu tiên điều chỉnh thị
trường chứng khoán, đáng chú ý là việc công bố thông tin đăng ký.
Đạo luật năm 1934 giao trách nhiệm thực thi cho SEC ( Ủy ban chứng
khoán Mỹ)
1968:
EU thông qua hướng dẫn thi hành luật công ty đầu tiên của mình (EU)
1987:
Ủy ban Treadway báo cáo về những gian lận trong các báo cáo tài
chính, khẳng định vai trò và vị thế của các ban kiểm toán, và xây dựng
một khuôn khổ cho kiểm toán nội bộ, được gọi là COSO, xuất bản
năm 1992 (Mỹ)
1987:
Quốc hội Việt Nam thông qua Luật đầu tư nước ngoài
1990:
Quốc hội Việt Nam thông qua Luật công ty13 và Luật doanh nghiệp
tư nhân14
Đầu những năm 1990:
Các tập đoàn kinh tế lớn như Polly Peck (thua lỗ 1,3 tỉ bảng Anh),
BCCI và Maxwell (thua lỗ 480 triệu bảng Anh) sụp đổ, đòi hỏi phải có
những bước cải thiện trong các thông lệ quản trị công ty để bảo vệ
các nhà đầu tư (Anh quốc).

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Hình 2: Sơ lược về lịch sử quản trị công ty

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

vào năm 2010, (iv) Luật kinh doanh bảo hiểm10 vào năm 2000, (v) Luật cạnh
tranh11 vào năm 2004, và (vi) Luật chứng khoán12 vào năm 2006 là một vài ví
dụ về những thay đổi tích cực trong khuôn khổ pháp lý. Việc áp dụng bộ Quy
chế Quản trị công ty, dù không nặng về chi tiết, chắc chắn vẫn được xem như
là một bước tiến tích cực của Việt Nam trong lĩnh vực Quản trị công ty. Đây là
tập hợp những hướng dẫn đầu tiên về Quản trị công ty dành cho các công ty ở
Việt Nam nói chung và các công ty đại chúng niêm yết nói riêng.
Hình 2 minh họa một số sự kiện quan trọng trong lịch sử phát triển
của Quản trị công ty, chủ yếu ở các nước phương tây và Việt Nam.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

QUẢN TRỊ CÔNG TY LÀ GÌ

1.

Giới thiệu về Quản trị công ty

1992:

Ủy ban Cadbury cho xuất bản bộ quy tắc đầu tiên về quản trị
công ty; và vào năm 1993, các công ty niêm yết trên Sở giao dịch
chứng khoán của Anh quốc buộc phải công bố thông tin về quản
trị công ty trên cơ sở “tuân thủ hoặc giải trình” (Anh quốc)

1994:

Xuất bản báo cáo King Report (Nam Phi)

1994,1995: Các báo cáo Rutteman (về kiểm soát nội bộ và báo cáo tài chính),
Greenbury (về quy chế lương thưởng dành cho Ban giám đốc),
và Hampel (về quản trị công ty) được xuất bản (Anh quốc)
1995:

Xuất bản báo cáo Vienot Report (Pháp)

1995:

Quốc hội Việt Nam thông qua Luật doanh nghiệp nhà nước15

1996:

Xuất bản báo cáo Peters Report (Hà Lan)

1996:

Quốc hội Việt Nam thông qua Luật đầu tư nước ngoài mới, thay
thế cho cho Luật đầu tư nước ngoài năm 1987

1997:

Quốc hội Việt Nam thông qua Luật ngân hàng nhà nước và
Luật các tổ chức tín dụng

1998:

Xuất bản bộ Quy tắc tổng hợp (Anh quốc)

1999:

OECD xuất bản bộ quy chuẩn quốc tế đầu tiên mang tên Các
Nguyên tắc Quản trị công ty của OECD (Anh quốc)

1999:

Xuất bản tài liệu hướng dẫn mang tên Turnbull về kiểm soát nội
bộ (Anh quốc)

1999:

Quốc hội Việt Nam thông qua Luật doanh nghiệp, thay thế Luật
công ty và Luật các doanh nghiệp tư nhân

2000:

Quốc hội Việt Nam sửa đổi bổ sung Luật đầu tư nước ngoài
được thông qua năm 1996

2000:

Quốc hội Việt Nam thông qua Luật kinh doanh bảo hiểm

2001:

Tập đoàn Enron, một công ty niêm yết lớn thứ bảy trên thị trường
chứng khoán Mỹ thời bấy giờ, tuyên bố phá sản (Mỹ)

2001:

Báo cáo Lamfalussy về Các quy định đối với thị trường chứng
khoán châu Âu được xuất bản (EU)

2002:

Văn phòng Chính phủ Việt Nam ban hành bản Điều lệ mẫu đầu
tiên dành cho các công ty niêm yết16

2002:

Xuất bản bộ Quy tắc quản trị công ty của Đức (Đức)

2002:

Tập đoàn Enron sụp đổ và các vụ bê bối tại nhiều công ty khác dẫn
đến sự ra đời của Đạo luật Sarbanes-Oxley (Mỹ); báo cáo Winter
về vấn đề cải tổ luật công ty tại châu Âu được xuất bản (EU)

2003:

Báo cáo Higgs về các thành viên không điều hành của Hội đồng
quản trị được xuất bản (Anh quốc)

15 Luật các doanh nghiệp nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 20/04/1995.
16 Quyết định 07/2002/VPCP, áp dụng cho các công ty niêm yết, có hiệu lực từ ngày 01/01/2003.

13

2010:

Bộ Tài chính Việt Nam thông qua Thông tư 09/2010-TT-BTC Hướng dẫn
về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

2010:

Quốc hội Việt Nam thông qua hai bộ luật mới là Luật Ngân hàng Nhà
nước và Luật các tổ chức tín dụng

4. Phạm vi quốc tế của các mô hình tốt về Quản trị công ty
Hàng loạt những bộ quy tắc về các thông lệ và các nguyên tắc Quản
trị công ty tốt đã được xây dựng trong suốt một thập kỷ qua. Trên thế giới, có
hơn 200 bộ quy chế Quản trị công ty đã được xây dựng cho hơn 72 quốc gia và
vùng lãnh thổ.19 Phần lớn những bộ quy tắc này tập trung vào vai trò của Ban
kiểm soát hoặc Hội đồng Quản trị của công ty. Một số bộ quy chuẩn về các
thông lệ quản trị tốt có phạm vi áp dụng mang tính quốc tế.20
Trong số những bộ quy tắc này, chỉ có Các Nguyên tắc Quản trị công
ty của OECD là có hướng dẫn cho cả các nhà hoạch định chính sách lẫn các
doanh nghiệp, và đề cập một cách khá đầy đủ các lĩnh vực trong phạm vi Quản
trị công ty (quyền của các cổ đông, các bên có quyền lợi liên quan, việc công bố
17 Việc thay thế Luật doanh nghiệp Nhà nước bị hoãn lại cho tới ngày 01/07/2010 để có thời gian cổ phần hóa
tất cả các doanh nghiệp nhà nước. Xem thêm điều 166 của LDN.
18 Điều lệ Mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết được ban hành cùng Quyết định 15/2007/QĐ-BTC (Điều
lệ Mẫu) của Bộ Tài chính ra ngày 19/03/2007.
19 Để tìm hiểu đầy đủ về các bộ quy tắc về quản trị công ty của các quốc gia, xem trên trang web của Viện
Quản trị Công ty Châu Âu www.ecgi.org.
20 Những bộ quy chuẩn có phạm vi ứng dụng quốc tế bao gồm Các Nguyên tắc Quản trị công ty của OECD
(www.oecd.org), Tuyên bố về Nguyên tắc Quản trị công ty Toàn cầu của Mạng lưới Quản trị Công ty Quốc
tế (ICGN – www.icgn.org), và Hiệp hội Quản trị công ty của Khối thịnh vượng chung (CACG – www.
commonwealthfoundation.com)
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Bộ Tài chính Việt Nam thông qua bộ Quy chế quản trị công ty và Điều
lệ mẫu18
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Quốc hội Việt Nam thông qua Luật chứng khoán

2007:

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

2006:

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

Quốc hội Việt Nam thông qua Luật doanh nghiệp mới và Luật đầu tư,
thay thế cho (i) Luật đầu tư nước ngoài, (ii) Luật doanh nghiệp năm 1999,
và (iii) Luật doanh nghiệp nhà nước 17

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

2005:

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Quốc hội Việt Nam chỉnh sửa bổ sung Luật Ngân hàng Nhà nước năm
1997 và Luật các tổ chức tín dụng năm 1997

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

2004:

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Quốc hội Việt Nam thông qua Luật cạnh tranh

CỔ TỨC

2004:

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Vụ bê bối tại công ty Parmalat làm chấn động nước Ý, có nguy cơ gây ảnh
hưởng tới cả châu Âu (EU)

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

2004:

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Quốc hội Việt Nam thông qua Luật các doanh nghiệp nhà nước mới để
thay thế Luật các doanh nghiệp nhà nước năm 1995

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

2003:

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

QUẢN TRỊ CÔNG TY LÀ GÌ

1.

Giới thiệu về Quản trị công ty

thông tin và các thông lệ trong hoạt động của HĐQT). Các Nguyên tắc Quản
trị công ty của OECD đã được chấp nhận rộng rãi trên thế giới như là một
khuôn khổ chuẩn mực và một tài liệu tham khảo chuẩn trong lĩnh vực Quản
trị công ty. Được xuất bản lần đầu vào năm 1999 và được chỉnh sửa vào năm
2004, bộ quy chuẩn này được xây dựng nhằm mục đích đưa ra những chỉ dẫn
có tính nguyên tắc trong việc xây dựng các thông lệ Quản trị công ty tốt.
Khuôn khổ Quản trị công ty của OEDC được xây dựng dựa trên bốn giá trị
cốt lõi:
t 4բDÙOHCՂOH Khuôn khổ Quản trị công ty phải bảo vệ quyền lợi của các cổ
đông và đảm bảo sự đối xử công bằng đối với mọi cổ đông, kể cả các cổ đông
nhỏ lẻ và các cổ đông nước ngoài. Tất cả các cổ đông đều phải được đảm bảo
cơ hội bảo vệ quyền lợi của mình nếu quyền lợi của họ bị xâm phạm.
t Tính trách nhiệm: Khuôn khổ Quản trị công ty cần phải công nhận những
quyền lợi của các bên có quyền lợi liên quan theo quy định của pháp luật,
và khuyến khích sự hợp tác tích cực giữa các công ty và các bên có quyền lợi
liên quan trong việc tạo ra của cải, công ăn việc làm, và đảm bảo tính bền
vững về mặt tài chính của các công ty.
t Tính minh bạch: Khuôn khổ Quản trị công ty cần phải đảm bảo rằng việc
công khai thông tin về các vấn đề quan trọng liên quan tới công ty, bao gồm
tình hình tài chính, kết quả hoạt động, quyền sở hữu, và cơ cấu kiểm soát
luôn được thực hiện một cách kịp thời và chính xác.
t Trách nhiệm giải trình: Khuôn khổ Quản trị công ty cần phải đảm bảo việc
cung cấp định hướng chiến lược cho công ty, đảm bảo việc giám sát có hiệu
quả từ phía HĐQT, và đảm bảo trách nhiệm giải trình của HĐQT trước
công ty và các cổ đông.
Nhiều bộ quy tắc Quản trị công ty của các quốc gia đã được xây dựng
dựa trên Các Nguyên tắc Quản trị công ty của OECD. Bộ Quy chế Quản trị công
ty của Việt Nam cũng được xây dựng dựa trên các nguyên tắc này của OECD và
vận dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất về Quản trị công ty phù hợp với điều
kiện của Việt Nam. Chẳng hạn, Quy chế Quản trị công ty nêu rõ (i) Quy chế này
được xây dựng nhằm “…đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường chứng
khoán và góp phần lành mạnh hoá nền kinh tế”, (ii) “Quy chế (này) quy định
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 giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ
quản lý của các công ty niêm yết”, và (iii) “Quy chế này cũng là cơ sở để đánh giá
việc thực hiện Quản trị công ty của các công ty niêm yết”.
Mặc dù đây là một bước khởi đầu đúng hướng, Quy chế Quản trị công
ty vẫn còn tương đối đơn giản so với các bộ quy chế Quản trị công ty của các
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Quản trị chiến lược
Quản lý điều hành
Quyết định và Kiểm soát
Quản lý hoạt động

Quản lý công ty
Nguồn: Robert I. Tricker, Quản trị Công ty, 1984

Cũng không nên nhầm lẫn giữa Quản trị công ty với quản trị công, vốn là
một lĩnh vực liên quan tới các cơ cấu và các hệ thống quản trị thuộc khu vực công.
Cũng cần phân biệt Quản trị công ty với bổn phận đối với quốc gia của công ty,
trách nhiệm xã hội của công ty và đạo đức kinh doanh. Quản trị công ty hiệu quả
chắc chắn sẽ có tác động tích cực tới các lĩnh vực này. Nhưng cho dù những công
ty không gây ô nhiễm môi trường, đầu tư vào các dự án mang tính xã hội cao hay
đóng góp nhiều cho các quỹ từ thiện thường tạo dựng được danh tiếng và uy tín
cao trong con mắt công chúng và được hưởng lợi từ đó, Quản trị công ty vẫn là
một khái niệm tách rời với những khái niệm mà chúng ta vừa đề cập tới.
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Quản trị công ty
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Giải trình và
Giám sát
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Hình 3: So sánh các hoạt động trong Quản trị công ty với các hoạt động trong quản lý công ty

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Không nên nhầm lẫn giữa khái niệm Quản trị công ty với khái niệm
Quản lý công ty. Quản trị công ty tập trung vào các cơ cấu và các quy trình của
công ty nhằm đảm bảo sự công bằng, tính minh bạch, tính trách nhiệm và tính
giải trình. Trong khi đó, quản lý công ty tập trung vào các công cụ cần thiết để
điều hành doanh nghiệp. Quản trị công ty được đặt ở một tầm cao hơn nhằm
đảm bảo rằng công ty sẽ được quản lý theo một cách sao cho nó phục vụ lợi
ích của các cổ đông. Có một mảng chung giữa hai lĩnh vực này là mảng chiến
lược, một vấn đề được xem xét cả ở cấp độ Quản trị công ty lẫn cấp độ quản lý
công ty. Hình 3 minh họa sự khác biệt giữa Quản trị công ty và quản lý công ty.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

5. Phân biệt khái niệm Quản trị công ty

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

quốc gia khác. Quy chế Quản trị công ty có nhiều khả năng sẽ được bổ sung dần
dần trong tương lai khi các công ty Việt Nam ngày càng coi trọng vấn đề Quản
trị công ty hơn. Các Nguyên tắc Quản trị công ty của OECD có thể được xem
như là một tài liệu tham khảo hữu ích về các thông lệ Quản trị công ty quốc tế.
Những ai muốn tìm hiểu về những nguyên tắc quản trị để xây dựng các bộ quy
chế quốc gia nên tìm đọc tài liệu này.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

QUẢN TRỊ CÔNG TY LÀ GÌ
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B. Vai trò và lợi ích của Quản trị công ty hiệu quả
Quản trị công ty có hiệu quả đóng một vai trò quan trọng ở nhiều cấp
độ. Ở cấp độ công ty, những công ty thực hiện tốt việc Quản trị công ty thường
có khả năng tiếp cận dễ dàng hơn tới các nguồn vốn giá rẻ, và thường đạt được
hiệu quả hoạt động cao hơn so với các công ty khác. Những công ty kiên trì
theo đuổi các tiêu chuẩn cao trong Quản trị công ty sẽ giảm thiểu nhiều rủi ro
liên quan tới các khoản đầu tư trong công ty. Những công ty tích cực thực hiện
các biện pháp Quản trị công ty lành mạnh cần phải có một đội ngũ nhân viên
chủ chốt nhiệt tình và có năng lực để xây dựng và thực thi các chính sách Quản
trị công ty hiệu quả. Những công ty này thường đánh giá cao công sức của
những nhân viên đó và bù đắp xứng đáng cho họ, trái với nhiều công ty khác
thường không nhận thức rõ hoặc phớt lờ lợi ích của các chính sách và những
biện pháp Quản trị công ty. Các công ty thực hiện những biện pháp Quản trị
công ty hiệu quả như vậy thường hấp dẫn hơn trong con mắt của các nhà đầu
tư, những người sẵn sàng cung cấp vốn cho công ty với chi phí thấp hơn .
Nói chung, những công ty thực hiện tốt việc Quản trị công ty sẽ đóng
góp nhiều hơn cho nền kinh tế quốc dân và cho xã hội. Những công ty này
thường là những công ty vững mạnh có thể tạo ra của cải vật chất và các giá trị
khác cho các cổ đông, người lao động, cộng đồng và quốc gia; trái lại, những
công ty có hệ thống Quản trị công ty yếu kém sẽ dẫn đến việc người lao động
bị mất công ăn việc làm, mất tiền trợ cấp và thậm chí có thể còn làm giảm niềm
tin trên thị trường chứng khoán.
Một vài cấp độ và lợi ích cụ thể của Quản trị công ty hiệu quả được thể
hiện và sẽ được tiếp tục thảo luận chi tiết trong Hình 4 dưới đây.
Hình 4: Các cấp độ và lợi ích tiềm năng của Quản trị công ty hiệu quả
Bốn cấp độ trong Quản trị công ty

Cấp độ 4:
Xếp hạng tiên
phong về QTCT
Cấp độ 3: Hệ thống
QTCT tiên tiến
Cấp độ 2: Thực hiện các bước
khởi đầu trong cải tiến QTCT
Cấp độ 1: Tuân thủ pháp luật và các quy định dưới luật

Lợi ích tiềm năng
Nâng cao hiệu quả hoạt động
kinh doanh
Nâng cao khả năng tiếp cận
thị trường vốn
Giảm chi phí vốn
Nâng cao uy tín của công ty,
Ban giám đốc và Hội đồng quản trị
Nguồn: IFC, tháng Ba năm 2004
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21 Paul A.Gompers, Joy L. Ishii và Andrew Metrick, Quản trị Công ty và Chi phí vốn chủ sở hữu, Tài liệu
nghiên cứu số w8449 của NBER, tháng Tám năm 2001.
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Việc cải tiến các cách thức Quản trị công ty sẽ mang lại một hệ thống
giải trình tốt hơn, giảm thiểu rủi ro liên quan đến các vụ gian lận hoặc các
giao dịch nhằm mục đích vụ lợi của các cán bộ quản lý. Tinh thần trách nhiệm
cao kết hợp với việc quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ hiệu quả có thể giúp
cho công ty sớm phát hiện các vấn đề trước khi chúng phát sinh và dẫn đến
một cuộc khủng hoảng. Quản trị công ty sẽ giúp cải thiện hiệu quả công việc
quản lý và giám sát Ban giám đốc điều hành, chẳng hạn bằng cách xây dựng
hệ thống lương thưởng dựa trên các kết quả tài chính của công ty. Điều này sẽ
tạo điều kiện thuận lợi không chỉ cho việc xây dựng quy hoạch bổ nhiệm cán
bộ và kế thừa một cách hiệu quả, mà còn cho việc duy trì khả năng phát triển
về lâu dài của công ty.
Việc áp dụng những cách thức Quản trị công ty hiệu quả cũng sẽ góp
phần cải thiện quá trình ra quyết định. Chẳng hạn các thành viên Ban giám
đốc, các thành viên Hội đồng quản trị và các cổ đông sẽ có thể đưa ra những
quyết định chính xác, kịp thời và có đầy đủ thông tin hơn khi cơ cấu Quản trị
công ty cho phép họ hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình, cũng như khi các
quá trình liên lạc được điều chỉnh một cách hiệu quả. Điều này sẽ giúp hiệu
quả của các hoạt động tài chính và kinh doanh của công ty được nâng cao một
cách đáng kể ở mọi cấp độ. Quản trị công ty có hiệu quả sẽ giúp tổ chức tốt
hơn toàn bộ các quy trình kinh doanh của công ty, và điều này sẽ dẫn đến hiệu
suất hoạt động tăng cao hơn và chi phí vốn thấp hơn,21 và điều này lại sẽ góp
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VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Nguồn: IFC, tháng Ba năm 2004
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giảm xung đột lợi ích
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Nâng cao hiệu quả ra quyết định

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Thực hiện công việc giám sát và giải
trình tốt hơn
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Hình 5: Những lợi ích của Quản trị công ty

HỘI ĐỒNG
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Quản trị công ty hiệu quả có thể cải thiện nâng cao hiệu quả hoạt
động kinh doanh của công ty dưới nhiều góc độ, như được minh họa trong
Hình 5 dưới đây.
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phần nâng cao doanh số và lợi nhuận cùng với sự giảm thiểu trong chi phí và
nhu cầu về vốn.
Một hệ thống Quản trị công ty hiệu quả cần phải đảm bảo việc tuân
thủ pháp luật, các tiêu chuẩn, các quy chế, quyền lợi và nghĩa vụ của tất cả các
đối tượng liên quan. Hơn nữa, hệ thống quản trị hiệu quả cần giúp công ty
tránh phát sinh chi phí cao liên quan đến những khiếu kiện của các cổ đông và
những tranh chấp khác bắt nguồn từ sự gian lận, xung đột lợi ích, tham nhũng,
hối lộ và giao dịch nội bộ. Một hệ thống Quản trị công ty hiệu quả sẽ tạo điều
kiện thuận lợi trong việc giải quyết những xung đột liên quan tới công ty, ví dụ
xung đột giữa các cổ đông nhỏ lẻ với các cổ đông nắm quyền kiểm soát, giữa
các cán bộ quản lý với các cổ đông, và giữa các cổ đông với các bên có quyền
lợi liên quan. Đồng thời bản thân các cán bộ của công ty sẽ có thể giảm thiểu
được rủi ro liên quan đến trách nhiệm đền bù của từng cá nhân.

2. Nâng cao khả năng tiếp cận thị trường vốn
Các cách thức Quản trị công ty có thể quyết định việc công ty dễ dàng
tiếp cận các nguồn vốn nhiều hay ít. Những công ty được quản trị tốt thường
gây được cảm tình với các cổ đông và các nhà đầu tư, tạo dựng được niềm tin
lớn hơn của công chúng vào việc công ty có khả năng sinh lời mà không xâm
phạm tới quyền lợi của các cổ đông.
Việc Quản trị công ty một cách có hiệu quả phải dựa trên những
nguyên tắc về sự minh bạch, dễ tiếp cận, kịp thời, đầy đủ, và chính xác của
thông tin ở mọi cấp độ. Với việc nâng cao tính minh bạch trong công ty, các
nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi khi họ có cơ hội được cung cấp thông tin về
hoạt động kinh doanh và các số liệu tài chính của công ty. Thậm chí dù những
thông tin được công bố mang tính tiêu cực đi chăng nữa, các cổ đông cũng sẽ
được hưởng lợi do họ có cơ hội để giảm thiểu rủi ro.
Một xu thế mới xuất hiện gần đây mà ta có thể quan sát thấy ở các nhà
đầu tư là họ đã xem các biện pháp Quản trị công ty như là một tiêu chí quan
trọng trong việc đưa ra quyết định đầu tư. Cơ cấu và các cách thức Quản trị
công ty càng hiệu quả thì ta càng có thể tin chắc rằng các tài sản của công ty sẽ
được sử dụng để phục vụ cho lợi ích của các cổ đông chứ không phải để phục
vụ cho lợi ích riêng của các cán bộ quản lý. Hình 6 minh họa việc các cách thức
Quản trị công ty có thể đóng vai trò đặc biệt quan trọng tại các thị trường mới
nổi, nơi mà quyền lợi của các cổ đông không phải lúc nào cũng được bảo vệ
như ở các thị trường đã phát triển.
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Quản trị công ty được các nhà đầu tư đánh giá quan trọng như thế nào so với các vấn đề tài chính, ví dụ
kết quả lợi nhuận và tiềm năng tăng trưởng, trong việc lựa chọn công ty để đầu tư?
Tây Âu
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Hình 6: Tầm quan trọng của Quản trị công ty so với các báo cáo tài chính
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Những công ty cam kết áp dụng những tiêu chuẩn cao trong Quản trị
công ty thường huy động được những nguồn vốn giá rẻ khi cần nguồn tài chính
cho các hoạt động của mình. Chi phí vốn phụ thuộc vào mức độ rủi ro của công
ty theo cảm nhận của các nhà đầu tư: rủi ro càng cao thì chi phí vốn càng cao.
Những rủi ro này bao gồm cả rủi ro liên quan đến việc quyền lợi của nhà đầu
tư bị xâm phạm. Nếu quyền lợi của nhà đầu tư được bảo vệ một cách thích hợp,
cả chi phí vốn chủ sở hữu và chi phí vay đều sẽ giảm. Cần phải lưu ý rằng những
nhà đầu tư cung cấp các khoản vay, tức là các chủ nợ, gần đây có xu hướng xem
các cách thức Quản trị công ty (ví dụ việc minh bạch hóa cơ cấu chủ sở hữu và
báo cáo tài chính đầy đủ) như là một tiêu chí quan trọng trong quá trình đưa
ra quyết định đầu tư của mình. Chính vì vậy, việc áp dụng một hệ thống Quản
trị công ty hiệu quả cuối cùng sẽ giúp công ty trả lãi suất thấp hơn và có được
những khoản tín dụng có kỳ hạn dài hơn.

CỔ TỨC

3. Giảm chi phí vốn và tăng giá trị tài sản
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Cuối cùng, một loạt những yêu cầu mới đối với các công ty niêm yết
trên rất nhiều thị trường chứng khoán ở mọi nơi trên thế giới đòi hỏi các
công ty phải tuân thủ những tiêu chuẩn quản trị ngày càng nghiêm ngặt hơn.
Những công ty muốn tiếp cận các thị trường vốn cả trong nước và quốc tế thì
cần phải tuân thủ những tiêu chuẩn cao về Quản trị công ty và phải theo yêu
cầu cụ thể của từng thị trường.

CÁC GIAO DỊCH
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Nguồn: McKinsey & Company, Khảo sát quan điểm của các nhà đầu tư toàn cầu, 07/2002
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Tỉ lệ đánh giá của các nhà đầu tư

Quản trị công ty đóng một vai trò quan trọng so với các báo cáo tài chính, đặc biệt trong các thị trường mới nổi
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1.

Giới thiệu về Quản trị công ty

Mức độ rủi ro và chi phí vốn còn phụ thuộc vào tình hình kinh tế và
chính trị của mỗi quốc gia, khuôn khổ thể chế, và các cơ cấu thực thi pháp luật.
Việc quản trị ở mỗi một công ty có ảnh hưởng khá quan trọng đối với các nhà
đầu tư trong các thị trường mới nổi, bởi vì các thị trường này thường không có
được một hệ thống pháp lý đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư một cách có hiệu
quả như tại các quốc gia phát triển khác.
Điều này đặc biệt chính xác ở Việt Nam, nơi mà khuôn khổ pháp lý
cho vấn đề quản trị còn tương đối mới mẻ và vẫn còn đang trong giai đoạn thử
nghiệm, và nơi mà các tòa án thường không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ
được các nhà đầu tư khi quyền lợi của họ bị xâm phạm. Điều này có nghĩa là
ngay cả một sự cải thiện khiêm tốn nhất trong vấn đề quản trị mà công ty áp
dụng so với các đối thủ khác cũng có thể tạo nên một sự khác biệt to lớn đối với
các nhà đầu tư và nhờ đó giảm bớt chi phí vốn.22 Hình 7 dưới đây minh họa một
cách rõ ràng rằng một tỷ lệ lớn các nhà đầu tư sẵn sàng mua các công ty được
quản trị một cách hiệu quả với giá cao ưu đãi (chẳng hạn, giá ưu đãi có thể cao
hơn tới 25% đối với các công ty của Trung Quốc).
Hình 7: Giá mua cao ưu đãi dành cho việc Quản trị công ty hiệu quả
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Nguồn: McKinsey & Company, Khảo sát quan điểm các nhà đầu tư toàn cầu, 07/2002

Đồng thời, có một mối liên hệ mật thiết giữa các cách thức quản trị
với việc các nhà đầu tư cảm nhận về giá trị tài sản của công ty (chẳng hạn tài
sản cố định, lợi thế thương mại, nguồn nhân lực, danh mục sản phẩm, các
khoản phải thu, nghiên cứu và phát triển).
22 Leora F. Klapper, Inessa Love, Quản trị Công ty, Bảo vệ công chúng đầu tư và Hiệu quả hoạt động tại các
thị trường mới nổi, Tài liệu nghiên cứu chính sách của Ngân hàng thế giới, số hiệu 2818, tháng Tư năm
2002.
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3. Thực tiễn Quản trị công ty phải cho phép Hội đồng quản trị chỉ đạo và
giám sát Ban giám đốc, và đồng thời Hội đồng quản trị phải có trách
nhiệm giải trình trước các cổ đông
4. Thực tiễn Quản trị công ty phải cho phép Hội đồng quản trị chỉ đạo và
giám sát Ban giám đốc, và đồng thời Hội đồng quản trị phải có trách
nhiệm giải trình trước các cổ đông.
5. Thực tiễn Quản trị công ty phải đảm bảo việc cung cấp thông tin quan
trọng một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời (bao gồm những thông tin
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2. Thực tiễn Quản trị công ty phải đảm bảo việc đối xử công bằng đối với
tất cả các cổ đông. Các cổ đông phải được bảo vệ một cách có hiệu quả
trong trường hợp quyền lợi của họ bị xâm phạm.
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1. Thực tiễn Quản trị công ty phải thực sự đem lại cho các cổ đông cơ hội
thụ hưởng những quyền lợi của mình trong công ty.
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Những nguyên tắc sau đây là các hướng dẫn nền tảng quan trọng trong việc xây
dựng, quản lý và nâng cao chất lượng của hệ thống Quản trị công ty:
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Trong môi trường kinh doanh ngày nay, uy tín là một phần quan trọng
làm nên giá trị thương hiệu của một công ty. Uy tín và hình ảnh của một công ty
là một tài sản vô hình không thể tách rời của công ty. Những biện pháp quản trị
công ty hiệu quả sẽ góp phần làm nên và nâng cao uy tín của công ty. Như vậy,
những công ty tôn trọng quyền lợi của các cổ đông và các chủ nợ và đảm bảo
tính minh bạch về tài chính sẽ được xem như là một người phục vụ nhiệt thành
cho các lợi ích của công chúng đầu tư. Kết quả là những công ty đó dành được
niềm tin lớn hơn của công chúng và từ đó nâng cao được giá trị thương hiệu.
Niềm tin của công chúng và giá trị thương hiệu có thể khiến người ta
tin tưởng hơn vào các sản phẩm của công ty, và điều này sẽ dẫn đến việc nâng
cao doanh số, từ đó dẫn đến việc gia tăng lợi nhuận. Hình ảnh tích cực và uy
tín của một công ty đóng vai trò quan trọng trong việc định giá công ty. Giá trị
thương hiệu dưới góc độ kế toán là khoản tiền phải trả thêm bên cạnh giá trị
tài sản thực tế của công ty nếu công ty bị thâu tóm. Đó chính là một khoản phí
phụ trội mà một công ty này phải trả khi muốn mua một công ty khác.
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THƯ KÝ CÔNG TY

4. Nâng cao uy tín
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VAI TRÒ VÀ LỢI ÍCH CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY HIỆU QUẢ

1.

Giới thiệu về Quản trị công ty

liên quan tới tình hình tài chính, các chỉ số tài chính, cơ cấu sở hữu và cơ
cấu quản lý của công ty) nhằm giúp cho các cổ đông và các nhà đầu tư
đưa ra những quyết định chính xác.
6. Thực tiễn Quản trị công ty phải đảm bảo việc tuân thủ luật pháp liên
quan tới lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan. Thực tiễn Quản
trị công ty nói chung cần phải khuyến khích việc quan tâm đến lợi ích
của các bên có quyền lợi liên quan, bao gồm cả người lao động, cho dù
những quyền lợi ấy không được thể hiện một cách rõ ràng trong luật.
Thực tiễn Quản trị công ty cần ủng hộ sự hợp tác tích cực giữa công ty
với các bên có quyền lợi liên quan nhằm nâng cao giá trị tài sản của
công ty, đồng thời tạo thêm công ăn việc làm mới cho người lao động.
7. Thực tiễn Quản trị công ty phải đảm bảo việc kiểm soát một cách có
hiệu quả các hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty nhằm bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông
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Không phải khi nào cũng có thể nhìn thấy ngay sự cải thiện trong
các kết quả hoạt động của công ty sau khi áp dụng các biện pháp Quản trị
công ty. Tuy nhiên, dù đôi khi khó lượng hóa, lợi ích thu được thường lớn
hơn chi phí bỏ ra, đặc biệt là về lâu dài. Điều này hoàn toàn chính xác khi
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Quản trị công ty có thể được áp dụng và đem lại lợi ích cho mọi công ty, bất
chấp quy mô, loại hình tổ chức, số lượng cổ đông, cơ cấu sở hữu và các đặc
tính khác. Tất nhiên, không thể có một giải pháp phù hợp cho mọi công ty
và các công ty cần phải thận trọng trong việc áp dụng các tiêu chuẩn Quản
trị công ty. Chẳng hạn, các công ty nhỏ có thể không cần phải lập các ủy ban
thuộc Hội đồng quản trị hay một Thư ký công ty chuyên trách. Mặt khác, một
công ty dù nhỏ đến mấy cũng có thể được hưởng lợi nếu có một bộ phận tư
vấn riêng.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Quản trị công ty phần lớn được áp dụng phổ biến ở các công ty cổ phần (quy
mô tương đối lớn) được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Các công ty
này thường có đặc điểm là có số lượng cổ đông lớn và đa dạng, trong khi các
cổ đông kiểm soát và cán bộ điều hành chủ chốt có thể lạm dụng siêu quyền
lực để xâm phạm quyền lợi của các cổ đông khác. Hơn nữa, các công ty lớn
là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân và vì vậy cần phải được
chú ý và chịu sự giám sát chặt chẽ của công chúng.

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Các thông lệ tốt

CỔ TỨC

Quản trị công ty hiệu quả thực sự đòi hỏi công ty phải phát sinh
chi phí. Một số chi phí có thể kể ra bao gồm việc tuyển dụng các thành viên
chuyên trách trong bộ máy quản trị, chẳng hạn Thư ký công ty, các thành viên
Hội đồng quản trị độc lập và có kinh nghiệm, các kiểm toán viên nội bộ, và
các nhà chuyên gia Quản trị công ty khác. Ngoài ra công ty có thể cần phải trả
tiền thuê luật sư, tư vấn và kiểm toán độc lập. Chi phí cho việc minh bạch hóa
thông tin cũng khá cao. Hơn nữa, công việc này đòi hỏi Hội đồng quản trị và
Ban giám đốc phải tốn nhiều thời gian, đặc biệt là trong giai đoạn đầu. Do chi
phí cao nên các công ty lớn thường dễ triển khai các thực tiễn quản trị hiệu
quả hơn do họ có nhiều nguồn lực hơn so với các công ty nhỏ vốn có nguồn
lực eo hẹp.
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C. Chi phí cho quản trị công ty
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tính đến những rủi ro tiềm tàng trong việc mất công ăn việc làm, tiền lương
hưu, vốn đầu tư,v.v. mà cộng đồng phải hứng chịu khi công ty sụp đổ. Trong
một vài trường hợp, những tồn tại và bất cập mang tính hệ thống trong
Quản trị công ty có thể làm suy giảm niềm tin của công chúng đầu tư trên
thị trường chứng khoán và đe dọa sự ổn định của thị trường.
Cuối cùng, cần phải lưu ý rằng Quản trị công ty không phải là một
công việc có thể thực hiện xong trong một sớm một chiều mà là một quá
trình diễn ra liên tục. Dù áp dụng bao nhiêu cơ cấu và quy trình Quản trị
công ty đi chăng nữa, công ty cũng phải thường xuyên cập nhật và rà soát
lại các cơ cấu và các quy trình đó. Thị trường thường chỉ đền đáp cho những
cam kết dài hạn đối với các biện pháp Quản trị công ty hiệu quả chứ không
đền đáp cho những gì hời hợt và mang tính nhất thời.
.
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Mỗi một quốc gia đều có những đặc điểm lịch sử, văn hóa và khuôn
khổ pháp lý riêng. Những đặc điểm lịch sử, văn hóa và pháp lý đều có ảnh
hưởng tới khuôn khổ Quản trị công ty. Sau đây là những nét đặc trưng của
các công ty tại Việt Nam.
Vai trò của doanh nghiệp Nhà nước: Từ đầu những năm 1990, và đặc
biệt là trong 10 năm vừa qua, nhiều doanh nghiệp Nhà nước đã được cổ phần
hóa và được chuyển thành công ty cổ phần trong đó Nhà nước nắm giữ đa
số vốn. Dẫu vậy, trong nhiều lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế quốc dân,
Nhà nước vẫn hoặc là nắm vai trò độc quyền, hoặc là chi phối bằng các doanh
nghiệp 100% vốn Nhà nước như trong các lĩnh vực đóng tàu, khai thác mỏ, dầu
khí, điện lực, ngân hàng, bưu chính viễn thông, giáo dục, đường sắt, truyền
thông và xuất bản. Tại nhiều doanh nghiệp Nhà nước đã được cổ phần hóa,
Nhà nước vẫn nắm giữ 51% số vốn, và thực hiện vai trò kiểm soát của mình
thông qua Đại hội đồng cổ đông và các thành viên Hội đồng quản trị đại diện
cho nguồn vốn của Nhà nước trong Hội đồng quản trị của công ty.
Sở hữu tập trung: Nhiều doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam khi mới
thành lập vốn là các doanh nghiệp tư nhân nhỏ do một cá nhân đơn lẻ, các
thành viên trong một gia đình, hoặc một nhóm nhỏ các cổ đông nắm quyền
sở hữu. Cho dù nhiều công ty kiểu này đã lớn mạnh một cách đáng kể, các cổ
đông kiểm soát vẫn không có gì thay đổi. Cơ cấu sở hữu tập trung này thường
dẫn đến việc thiếu các tài liệu phù hợp (chẳng hạn điều lệ công ty, hoặc các quy
chế tài chính) và thiếu các hoạt động giám sát cũng như một hệ thống kế toán
phù hợp. Điều này khiến cho người ngoài khó có cơ hội trở thành cổ đông của
công ty, và khiến cho các cổ đông nhỏ lẻ dễ bị lạm dụng. Sự khống chế của
các thành viên bên trong và cơ cấu bảo vệ cổ đông bên ngoài yếu kém đã dẫn
đến sự kém phát triển của các thị trường vốn tại Việt Nam. Tuy nhiên, một xu
hướng mà ta có thể nhận thấy trong thời gian gần đây là việc rất nhiều công ty
đang chào bán cổ phiếu ra công chúng và từ đó sẽ dẫn đến một cơ cấu sở hữu
phân tán hơn. Dầu vậy, liệu các cổ đông nắm giữ đa số vốn này có thật sự sẵn
lòng giảm bớt hoặc thậm chí rời bỏ các khoản đầu tư của mình hay không vẫn
là một câu hỏi còn bỏ ngỏ.
Ít có sự phân chia giữa quyền sở hữu và quyền kiểm soát: Phần lớn các
cổ đông kiểm soát cũng đóng vai trò là Tổng giám đốc của công ty và là thành
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viên trong Hội đồng quản trị. Một số công ty chỉ thực hiện việc phân tách giữa
quyền sở hữu và quyền kiểm soát trên giấy tờ. Việc Tổng giám đốc điều hành
đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị không phải là chuyện hiếm gặp
tại các công ty cổ phần ở Việt Nam. Việc không phân tách giữa quyền sở hữu
và quyền kiểm soát sẽ dẫn đến sự thiếu trách nhiệm và những yếu kém trong
cơ cấu kiểm soát (các cổ đông kiểm soát/nắm giữ đa số vốn lại giám sát chính
bản thân mình khi họ đảm nhận các chức vụ là các thành viên Hội đồng Quản
trị và Ban giám đốc của công ty), sự lạm dụng các giao dịch với các bên liên
quan, và sự yếu kém trong việc cung cấp thông tin (người bên trong có thể tiếp
cận mọi thông tin và không muốn tiết lộ thông tin với người bên ngoài hoặc
các cổ đông nhỏ lẻ).
Cơ cấu phân cấp chồng chéo: Một số tập đoàn kinh tế lớn, đặc biệt là
các công ty Nhà nước, được thành lập theo mô hình công ty mẹ-công ty con.
Trong khi cơ cấu quản lý này có thể phục vụ các mục đích chính đáng, việc sở
hữu chồng chéo và thiếu minh bạch có xu hướng tạo ra những cơ cấu sở hữu
mập mờ. Điều này có thể khiến công ty trở nên khó hiểu trong con mắt các cổ
đông và công chúng đầu tư. Những cơ cấu như vậy có thể bị lợi dụng để gạt bỏ
quyền lợi của các cổ đông nhỏ lẻ. Việc thiếu một hệ thống kế toán lành mạnh
tại các công ty này cũng là một vấn đề nghiêm trọng cần sớm được giải quyết.
Các thể chế Quản trị công ty thiếu và yếu: Một vài yếu tố trong khái
niệm về Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các thể chế giám sát tại các công
ty của Việt Nam lần đầu tiên được đề cập đến trong Luật công ty năm 1990
và Luật doanh nghiệp nhà nước 1995. Tuy nhiên, những khái niệm này vẫn
không được xem xét một cách nghiêm túc cho mãi tới gần đây, khi các công
ty nhà nước bắt đầu soạn thảo những điều lệ chi tiết cùng với những quy định
và những nguyên tắc cụ thể. Dầu vậy, trong thực tế, Hội đồng quản trị vẫn
thường cố tình bỏ qua hoặc không thực thi đúng các cơ chế giám sát mà điều
lệ đã quy định (chẳng hạn như kiểm toán nội bộ hoặc Ban kiểm soát ), và hạn
chế tiếp xúc trực tiếp với các cổ đông kiểm soát. Vai trò của các thể chế giám
sát cũng như các ủy ban thuộc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Thư ký công
ty thường không rõ ràng trong các hoạt động hàng ngày của công ty. Các thành
viên của những thể chế này được cho là phải có kinh nghiệm và có năng lực,
nhưng trong thực tế họ vẫn không nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình
do thiếu những nền tảng và thực tiễn tốt trong lĩnh vực của họ. Việc thiếu kinh
nghiệm trong lĩnh vực Quản trị công ty là một trở lực lớn cho sự phát triển
kinh tế. Đáng tiếc là các thể chế Quản trị công ty độc lập và vững mạnh vẫn
còn hiếm thấy tại các công ty ở Việt Nam.
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Khuôn khổ pháp lý tại Việt Nam có một số nét đặc trưng riêng bắt
nguồn từ lịch sử và quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Trước năm
1987 với nền kinh tế “mệnh lệnh”, chỉ có các doanh nghiệp nhà nước mới được
quyền tồn tại theo mô hình công ty. Sự ra đời của Luật đầu tư nước ngoài năm
1987 lần đầu tiên đã đưa khái niệm Quản trị công ty đầu tiên vào Việt Nam, tuy
nhiên luật này chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
(FIE). Đến nay, các doanh nghiệp FIE đã lớn mạnh rất nhanh cả về số lượng lẫn
quy mô. Đa phần các FIE đều áp dụng một cơ cấu Quản trị công ty nào đó.
Như đã đề cập ở phần đầu của chương, bộ luật đầy đủ đầu tiên dành
cho các công ty trong nước được thông qua năm 1999 bắt đầu với Luật doanh
nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp chủ lực của nền kinh tế vẫn là các doanh
nghiệp nhà nước và không chịu sự điều chỉnh của luật này. Trong 10 năm sau
đó, khuôn khổ pháp lý của Việt Nam trong lĩnh vực Quản trị công ty đã được
cải thiện một cách rõ nét - nhưng việc áp dụng và tuân thủ các biện pháp Quản
trị công ty của các công ty Việt Nam vẫn đang ở trong giai đoạn khởi đầu.
Ảnh hưởng của những cam kết Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO):
Trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2006, Việt Nam đẩy mạnh nỗ lực nhằm
hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của mình để sẵn sàng cho việc gia nhập WTO.
Từ năm 2006 đến nay, Việt Nam luôn cố gắng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý
này để tuân thủ những cam kết của mình khi gia nhập WTO. Trong bối cảnh
đó, trong giai đoạn từ 01/01/2004 tới 01/12/2009, Quốc hội Việt Nam đã thông
qua khoảng 90 bộ luật mới. Những bộ luật này và lĩnh vực điều chỉnh của
những bộ luật này rất đa dạng, nhưng đáng chú ý là có những bộ luật mang
tính cột mốc hứa hẹn sẽ có những ảnh hưởng đáng kể tới các công ty và các cổ
đông, chẳng hạn như Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư (là bộ luật thống nhất
các khuôn khổ pháp lý riêng rẽ trước kia về đầu tư trong nước và đầu tư nước
ngoài), Luật nhà ở, Luật thuế thu nhập cá nhân, và Luật chứng khoán.
Sự phân tán: Với sự chuyển đổi kinh tế vào năm 1987 (từ nền kinh
tế “mệnh lệnh” sang nền kinh tế ‘định hướng thị trường’) và lịch sử xây dựng
luật như đã đề cập ở trên, các bộ luật và các quy định của Việt Nam thường
khá phân tán. Chẳng hạn, trước 01/07/2006, các doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài được điều chỉnh bằng Luật đầu tư nước ngoài, các công ty trong
nước được điều chỉnh bằng Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư trong nước, các
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép chuyển đổi thành
các công ty cổ phần và phát hành cổ phiếu. Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

2. Khuôn khổ pháp lý

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

KHUÔN KHỔ QUẢN TRỊ CÔNG TY TẠI VIỆT NAM

1.

Giới thiệu về Quản trị công ty

đã thống nhất các khuôn khổ pháp lý riêng rẽ trước kia, và được thông qua với
mục đích là để tạo ra một sân chơi công bằng cho công chúng đầu tư trong và
ngoài nước. Tuy nhiên, dù hai bộ luật này đã có hiệu lực kể từ năm 2006, vẫn
còn tồn tại nhiều điểm mập mờ và khó hiểu dẫn đến những khó khăn trong
việc thực thi.
Áp dụng những bộ luật và những quy định riêng cho từng ngành: Tại
Việt Nam, các công ty phải tuân thủ cả Luật doanh nghiệp lẫn các bộ luật và
các quy định khác điều chỉnh ngành nghề và các hoạt động cụ thể của công ty.
Ví dụ, một công ty trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm chịu sự điều chỉnh của
Luật doanh nghiệp và Luật kinh doanh bảo hiểm. Tương tự, một ngân hàng
chịu sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp và Luật các tổ chức tín dụng; ngoài
hai bộ luật này, một ngân hàng niêm yết còn chịu sự điều chỉnh của Luật chứng
khoán. Một công ty môi giới bất động sản chịu sự điều chỉnh của Luật doanh
nghiệp và Luật kinh doanh bất động sản,23 v.v.
Luật doanh nghiệp: Luật doanh nghiệp cho phép (i) Đại hội đồng cổ
đông của một công ty cổ phần lựa chọn các thành viên của Hội đồng quản
trị và Ban kiểm soát, và (ii) hoặc là Đại hội đồng cổ đông hoặc là Hội đồng
quản trị lựa chọn Chủ tịch Hội đồng quản trị.24 Tuy nhiên, các quy chế trong
hoạt động ngân hàng yêu cầu việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Tổng giám đốc,
Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, và các thành
viên Ban kiểm soát phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê
chuẩn.25 Tương tự, các quy định trong ngành bảo hiểm yêu cầu việc bổ nhiệm
và miễn nhiệm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội
đồng quản trị, và các thành viên Ban kiểm soát của một công ty bảo hiểm phải
được Bộ Tài chính phê chuẩn.26 Đây chỉ là một vài trong vô số ví dụ thể hiện sự
mâu thuẫn và chồng chéo trong các quy định về Quản trị công ty tại Việt Nam.
Điều 3.2 của Luật doanh nghiệp đã quy định một cách rõ ràng rằng
“Trường hợp đặc thù liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt
động của doanh nghiệp được quy định tại Luật khác thì áp dụng theo quy
định của Luật đó”. Dẫu vậy, trong thực tế có nhiều trường hợp không thể phân
định một cách rạch ròi, các bộ luật cũng như các quy định chồng chéo dẫn đến
sự mập mờ, khó hiểu và nhầm lẫn khi các công ty cố gắng tuân thủ pháp luật
23 Luật về kinh doanh bất động sản được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006.
24 Điều 104, Khoản 2(d) và Điều 111, Khoản 1, LDN.
25 Chương 2, Mục 3, Thông tư 06/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra ngày
26/02/2010 hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần bổ sung,
sửa đổi giấy phép, điều lệ của Ngân hàng thương mại.
26 Điều 13, Khoản 2, Nghị định 45/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện một số điều luật của Luật
kinh doanh bảo hiểm.
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Luật đầu tư

Tất cả các hoạt động đầu tư

Điều chỉnh việc thành lập, cấp phép, thực thi và
thanh lý các dự án được triển khai bởi tất cả các loại
hình doanh nghiệp (kể cả các FIE) và đầu tư trực tiếp
nước ngoài. Với các công ty mới thành lập, thủ tục
cấp phép cho dự án cũng là thủ tục thành lập công ty

Luật doanh nghiệp

Tất cả các công ty và hoạt
động của các công ty

Điều chỉnh việc thành lập, hoạt động, tái cơ cấu, và
thanh lý đối với tất cả các loại hình công ty (kể cả các
FIE), chẳng hạn các doanh nghiệp liên doanh, các
công ty trách nhiệm hữu hạn, và các công ty cổ phần

Luật chứng khoán

Các công ty cổ phần và các
nhà đầu tư

Điều chỉnh việc phát hành, chào bán, mua bán
chứng khoán, các dịch vụ liên quan tới chứng khoán,
và việc công bố thông tin
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và thực thi những biện pháp Quản trị công ty hiệu quả. Điều này cũng tạo ra
nguy cơ về sự thiếu nhất quán trong quá trình thực thi các bộ luật này từ phía
các bộ, ngành, tòa án và các cơ quan thực thi pháp luật khác.
Như vậy, trong khi các công ty nên sử dụng cuốn Cẩm nang này cho
mục đích tham khảo về cách thức Quản trị công ty, họ cũng cần phải rà soát
lại các bộ luật và các quy định có thể áp dụng trong lĩnh vực kinh doanh của
mình, và tuân thủ các bộ luật cùng các quy định ấy. Khi gặp phải những vấn đề
khó hiểu, mâu thuẫn, mập mờ và không nhất quán trong các quy định của luật
pháp, các công ty cần phải làm rõ vấn đề hoặc là bằng cách xây dựng một ban
pháp chế riêng của công ty, hoặc là nhờ đến tư vấn pháp lý từ bên ngoài khi
cần thiết, và đồng thời cũng cần yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật hoặc
các cơ quan ban hành luật giải thích rõ ràng để có thể tuân thủ đầy đủ các quy
định của pháp luật và áp dụng các thông lệ Quản trị công ty hiệu quả.
Các bộ luật áp dụng và khuôn khổ pháp lý: Tính đến thời điểm năm
2009, tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, cho dù
thuộc loại hình tổ chức nào, đều phải tuân thủ một tập hợp đầy đủ các bộ
luật, các quy định, các nghị định của Chính phủ như được minh họa ở Hình
8. Ngoài khuôn khổ pháp lý chung, còn có các sắc lệnh, nghị định, thông tư,
quyết định của Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành và các cơ quan thực thi
pháp luật khác với những quy định chi tiết hơn về các vấn đề cụ thể trong
Quản trị công ty tại các công ty cổ phần, các công ty trách nhiệm hữu hạn và
các loại hình công ty khác.
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Điều lệ Mẫu

Các công ty niêm yết

Bắt buộc áp dụng đối với các công ty niêm yết;
không bắt buộc nhưng nên áp dụng đối với các công
ty cổ phần không niêm yết

Quy chế Quản trị
công ty

Các công ty niêm yết

Bắt buộc áp dụng đối các công ty niêm yết; không
bắt buộc nhưng nên áp dụng đối với các công ty cổ
phần không niêm yết.

Các yêu cầu niêm yết
tại Sở giao dịch chứng
khoán thành phố Hồ
Chí Minh và Hà Nội

Các công ty cổ phần niêm yết tại
Sở giao dịch chứng khoán thành
phố Hồ Chí Minh và Hà Nội

Thông tư 09/2010/
TT-BTC

Các công ty đại chúng và công
ty niêm yết

Bắt buộc áp dụng đối với các công ty đại chúng
và công ty niêm yết về công bố thông tin trên thị
trường chứng khoán

Luật các tổ chức tín
dụng mới

Các tổ chức tín dụng hoạt
động trên lãnh thổ Việt Nam

Luật mới này được Quốc hội thông qua vào ngày
16/06/2010 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2011

Điều chỉnh việc tiếp cận giao dịch của công chúng
đầu tư và các tổ chức phát hành

Như đã thảo luận ở trên, Luật doanh nghiệp giờ đây áp dụng cho tất
cả các công ty ở Việt Nam,27 và ngoài những quy định chung này, các công ty
trong lĩnh vực ngân hàng, đầu tư, bảo hiểm…cần phải tuân thủ những quy
định của các bộ luật riêng. Luật chứng khoán và quy định của bộ luật này
áp dụng cho các hoạt động liên quan tới việc phát hành, chào bán, mua bán
chứng khoán, các dịch vụ liên quan tới chứng khoán, và việc cung cấp thông
tin từ phía các công ty, các cổ đông và nhà đầu tư.
Các công ty của Việt Nam cũng phải tuân thủ các bộ luật khác bao gồm
luật về thuế, thương mại, xây dựng, đấu thầu, chống tham nhũng, cạnh tranh,
lao động, phá sản, kế toán, và kiểm toán... Cuốn Cẩm nang này sẽ đề cập đến
những bộ luật ấy và các tài liệu pháp lý khác khi bàn đến các chủ đề có liên quan.
Danh sách các bộ luật trong Hình 8 chưa phải là đầy đủ. Hơn nữa, các
bộ luật của Việt Nam vẫn tiếp tục thay đổi trong quá trình xây dựng và hoàn
thiện. Chẳng hạn, như đã thảo luận ở trên, Luật doanh nghiệp đã được xây
dựng dựa trên rất nhiều các bộ luật khác, và đã được chỉnh sửa bổ sung nhiều
lần nhằm thống nhất các bộ luật riêng rẽ và loại bỏ sự thiếu nhất quán trong các
quy định điều chỉnh hoạt động của các thể chế giám sát, việc phát hành chứng
khoán, việc thực thi quyền của các cổ đông và các vấn đề khác. Đa phần những
bộ luật và những quy định có ảnh hưởng tới Quản trị công ty và được sử dụng
trong cuốn Cẩm nang này đều mới được thực thi trong mấy năm gần đây, cho
dù những bộ luật ấy đã được xây dựng từ các bộ luật được áp dụng trước đó.
27 Điều 1 & 3, LDN.
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3. Quy chế Quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết
tại Việt Nam
Quy chế Quản trị công ty được Bộ Tài chính thông qua vào tháng
3/2007 (xem ghi chú số 1, chương 1) đã đề cập đến những nguyên tắc cơ bản
được chấp nhận rộng rãi trong Quản trị công ty, bao gồm Các Nguyên tắc
2VԻOUSՏDÙOHUZD՝B0&$%

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Khuôn khổ Quản trị công ty thường bao gồm những yếu tố liên quan tới luật
pháp, quy định chung, quy định riêng, cam kết tự nguyện, và các thông lệ
bắt nguồn từ hoàn cảnh lịch sử và truyền thống cụ thể của một quốc gia. Sự
hòa trộn giữa các yếu tố luật pháp, quy định chung, sự tự điều chỉnh, các tiêu
chuẩn tự nguyện…trong lĩnh vực này sẽ tạo nên sự khác biệt giữa các quốc
gia. Khi những kinh nghiệm mới được tích lũy và môi trường kinh doanh thay
đổi, nội dung và cơ cấu của khuôn khổ này cũng cần được điều chỉnh theo.28
Các công ty cần phải giám sát sự điều chỉnh đó một cách cẩn thận và đều đặn
cập nhật các hệ thống Quản trị công ty của mình cho phù hợp.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Các thông lệ tốt:

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Cuối cùng, tất cả các công ty Việt Nam đều nên tuân thủ các quy định
về Quản trị công ty trong Quy chế Quản trị công ty do Bộ Tài chính ban hành
cho dù những quy định này chỉ mang tính bắt buộc đối với các công ty cổ phần
niêm yết trên thị trường chứng khoán .
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VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
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Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP
CÔNG BỐ
THÔNG TIN

28 Các Nguyên tắc Quản trị công ty của OECD,$IÞHJԻJ$ÈD/HVZÐOUՁD2VԻOUSՏDÙOHUZD՝B0&$% ÿԻN
bảo một khuôn khổ quản trị công ty hiệu quả. Xem thêm: www.oecd.org.
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Các biện pháp Quản trị công ty có hiệu quả tập trung vào việc đảm bảo lợi
ích hợp pháp của tất cả các bên có liên quan đến hoạt động của công ty. Các
biện pháp Quản trị công ty có thể cải thiện chất lượng và hiệu quả hoạt động
của một công ty thông qua việc nâng cao giá trị tài sản của công ty, tạo công
ăn việc làm, giữ vững sự ổn định về tài chính, nâng cao khả năng sinh lời của
công ty. Niềm tin của các bên liên quan tới hoạt động của công ty là nền
tảng cho sự hoạt động hiệu quả và khả năng thu hút vốn đầu tư của công ty.
Các Nguyên tắc Quản trị công ty của OECD được xây dựng nhằm mục đích
tạo dựng niềm tin trong các mối quan hệ liên quan tới việc Quản trị công ty.

CỔ TỨC

Các thông lệ tốt:

1.

Giới thiệu về Quản trị công ty

Quy chế Quản trị công ty bao gồm ba nhóm quy định sau đây:
1. Các quy định mang tính pháp lý: Những quy định liên quan tới các
yêu cầu pháp lý bắt buộc; đây là những quy định mang tính bắt buộc không
phải bởi vì những quy định này là một phần trong Quy chế Quản trị công ty,
mà bởi vì đây là những quy định của pháp luật được viết lại hoặc được đưa
nguyên vào Quy chế Quản trị công ty; những quy định của pháp luật trong
Quy chế Quản trị công ty có thể dễ dàng được nhận ra bằng những cụm từ
như “phải”, “có trách nhiệm”, “không được”, v.v;
2. Các quy định về việc tuân thủ hoặc giải trình: Những quy định
này cần phải được tuân thủ; các công ty niêm yết phải công bố và giải trình
tất cả sự khác biệt so với các quy định này trong tuyên bố về việc tuân thủ các
nguyên tắc Quản trị công ty; các quy định về việc tuân thủ hoặc giải thích cho
phép các công ty điều chỉnh một số quy định nào đó chỉ khi sự điều chỉnh ấy
là hợp lý; các quy định về việc tuân thủ hoặc giải trình của Quy chế Quản trị
công ty được đánh dấu bằng việc sử dụng từ “cần”.
3. Những đề xuất: Những quy định này về bản chất là các đề xuất; việc
không tuân thủ những quy định này không cần phải công bố hoặc giải thích;
với những quy định này, Quy chế Quản trị công ty sử dụng những cụm từ như
“nên” hoặc “có thể”.

4. Khuôn khổ thể chế
Có rất nhiều thiết chế hình thành nên khuôn khổ thể chế của Quản trị
công ty tại Việt Nam ngày nay. Các thiết chế sau đây đều có ít nhất một hoạt
động cơ bản tập trung vào lĩnh vực Quản trị công ty.
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http://www.toaan.gov.vn

Viện kiểm sát nhân dân tối cao của Việt Nam

http://www.vksndtc.gov.vn/

Tòa án kinh tế các tỉnh thành
Trung tâm trọng tài

www.mof.gov.vn

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

www.ssc.gov.vn/

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

www.mpi.gov.vn/

Sở Kế hoạch và Đầu tư của các tỉnh thành

xem các tỉnh thành cụ thể

Bộ Công an

N/A

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

www.vsd.org.vn/

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

www.sbv.gov.vn

Công báo chính thức của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam

N/A

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

www.vcci.com.vn

Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

http://www.hsx.vn/

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

http://hnx.vn/

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán

http://www.srtc.org.vn/

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

Bộ Tài chính

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

www.moj.gov.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Bộ Tư pháp

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

http://www.chinhphu.vn/

CỔ TỨC

Chính phủ Việt Nam

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

www.na.gov.vn/

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Các thể chế thuộc khu vực công

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

http://www.viac.org.vn

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Tòa án nhân dân tối cao của Việt Nam

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Tòa án

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

Hình 1: Các thiết chế liên quan tới Quản trị công ty tại Việt Nam
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Các tổ chức phi chính phủ
Hội luật sư Việt Nam
Các tổ chức quốc tế
Diễn đàn Quản trị công ty Toàn cầu (GCGF)

www.gcgf.org

Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)

www.ifc.org

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)

www.oecd.org

Ngân hàng Thế giới

www.worldbank.org
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TRỊ CÔNG TY

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Mục lục

2.

Những vấn đề Chủ tịch HĐQT cần lưu ý

Những vấn đề Chủ tịch HĐQT cần lưu ý
Thế nào là một công ty cổ phần?
Tại sao lại cần phải có các công ty cổ phần?
Đâu là những lợi thế cơ bản của công ty cổ phần so với các loại
hình công ty khác? Đâu là sự khác biệt giữa một công ty đại
chúng và một công ty cổ phần tư nhân?
Đâu là sự khác biệt cơ bản trong cơ cấu quản trị giữa một công
ty niêm yết và một công ty cổ phần không niêm yết?
Ngoài Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị ra, công ty
đã thành lập Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Ủy ban kiểm toán,
Ủy ban nhân sự, Ủy ban về chính sách phát triển, Ủy ban lương
thưởng, và bộ phận Kiểm toán nội bộ hay chưa?
Các chủ thể quản trị này có cơ cấu và nguồn lực phù hợp để
phát huy hiệu quả hay không?
Liệu công ty có cần thiết phải có bộ phận Thư ký công ty
(Corporate Secretary) hay không?

Luật doanh nghiệp đã định nghĩa thế nào là một công ty cổ phần và đưa ra
cơ cấu cho các chủ thể quản trị của công ty cổ phần. Quy chế Quản trị công ty và Điều
lệ Mẫu1 đã đưa ra những gợi ý về việc thành lập thêm một số chủ thể quản trị đối với
các công ty niêm yết,2 chẳng hạn các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị và Thư ký
công ty. Chương này sẽ thảo luận khái niệm và cơ cấu quản trị chung của công ty cổ
phần như được định nghĩa trong Luật doanh nghiệp và các gợi ý đề cập trong Quy
chế Quản trị công ty và Điều lệ Mẫu. Thẩm quyền, chức năng, và cơ cấu của các chủ
thể quản trị sẽ được trình bày chi tiết ở các chương khác trong cuốn Cẩm nang này.
1 Điều lệ Mẫu được ban hành cùng với Quyết định 15/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 19/03/2007. Tất
cả các công ty niêm yết cần phải xây dựng một bản điều lệ phù hợp với Điều lệ Mẫu.
2 Công ty niêm yết có nghĩa là bất kỳ công ty nào được chấp thuận cho niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán
hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam (Điều 2.1(b) của Quy chế quản
trị công ty).
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3 Khoản 1 & 2, Điều 78, LDN.
4 Điều 77, LDN.
5 Cổ đông sáng lập là cổ đông tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của công ty
cổ phần (Điều 4, mục 11 của LDN). Một người mua cổ phần của một cổ đông sáng lập trong vòng ba năm
kể từ ngày công ty được cấp phép hoạt động cũng được xem là cổ đông sáng lập.
6 Khoản 3, Điều 84, LDN
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Theo điều 77 của Luật doanh nghiệp, một công ty cổ phần có các đặc
trưng sau:
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Công ty cổ phần là các chủ thể pháp lý duy nhất được quyền phát hành
cổ phiếu. Cổ phần của một công ty cổ phần có thể bao gồm (i) cổ phần phổ
thông, (ii) cổ phần ưu đãi biểu quyết (iii) cổ phần ưu đãi hoàn lại, (iv) cổ phần
ưu đãi cổ tức và (v) cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.3
Các cổ đông của một công ty cổ phần thường chỉ chịu trách nhiệm về
các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn
đã góp vào doanh nghiệp. Tuy nhiên, Luật doanh nghiệp cũng quy định về các
trường hợp ngoại lệ đối với nguyên tắc giới hạn trách nhiệm này, bao gồm:
a) Theo Luật doanh nghiệp, tổng số cổ phần do cổ đông sáng lập5 nắm giữ
phải chiếm tối thiểu 20% tổng số cổ phần phổ thông, đồng thời cổ đông
sáng lập phải nộp đầy đủ tiền thanh toán cho số cổ phần đã đăng ký
trong vòng 30 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy phép kinh doanh.
Khi số cổ phần đăng ký của các cổ đông sáng lập chưa được góp đủ thì
các cổ đông sáng lập cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và
nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị số cổ phần chưa
góp đủ đó. Điều này được giải quyết bằng một trong các cách, hoặc là
các cổ đông sáng lập còn lại góp đủ số cổ phần đó theo tỷ lệ sở hữu cổ
phần của họ trong công ty, hoặc là huy động người khác không phải là
cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó.6

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

1. Định nghĩa về công ty cổ phần

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

A. Thế nào là một công ty cổ phần?

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

THẾ NÀO LÀ MỘT CÔNG TY CỔ PHẦN

2.

Cơ cấu chung trong Quản trị công ty

b) Các cổ đông phổ thông phải chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh
công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:7
(i) Vi phạm pháp luật
(ii) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục
vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác
(iii) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính
có thể xảy ra đối với công ty
c) Một công ty cổ phần chỉ có thể mua lại cổ phần của mình từ các cổ đông
trong một số trường hợp và phải tuân thủ rất nhiều điều kiện.8 Nếu việc
công ty mua lại cổ phần của mình trái với quy định của Luật doanh
nghiệp, cổ đông có cổ phần được mua lại và tất cả thành viên Hội đồng
quản trị 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 số tiền, tài sản đã trả
cho cổ đông mà chưa được hoàn lại.9

2. Công ty đại chúng và công ty cổ phần tư nhân
Nói chung, một công ty được xem là công ty cổ phần tư nhân khi nó là
một công ty cổ phần không có đủ các đặc trưng theo định nghĩa về một công
ty đại chúng.10 Công ty đại chúng đòi hỏi vốn điều lệ cao hơn, và phải tuân thủ
những quy định nghiêm ngặt và phức tạp hơn liên quan tới việc quản trị và
công bố thông tin. Công ty cổ phần tư nhân có thể là loại hình phù hợp hơn
đối với các doanh nghiệp cổ phần tư nhân nhỏ, chỉ cần một cơ cấu vốn tương
đối đơn giản. Công ty đại chúng là loại hình phù hợp với những công ty lớn và
đang tiếp tục phát triển, thường cũng là những công ty cần phải huy động vốn
điều lệ trên các thị trường vốn.

7 Khoản 5, Điều 80, LDN.
8 Điều 90, 91 & 92, LDN.
9 Điều 94, LDN.
10 Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây: (i) Công ty đã thực hiện
chào bán cổ phiếu ra công chúng; hoặc (ii) Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng
khoán hoặc (iii) Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư
chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên (Theo điều 25,
mục 1,LCK).
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10 tỷ Đồng13

Không bắt buộc, trừ những công ty
hoạt động trong một số lĩnh vực cụ
thể nào đó14

Phát hành công khai.
Phát hành nội bộ phải được UBCKNN phê
chuẩn15

Phát hành nội bộ (chỉ giới hạn trong
các cổ đông sáng lập và những nhóm
người được xác định trước). Không
được phát hành cổ phiếu một cách
công khai.

Phát hành cổ phiếu

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP
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THÔNG TIN
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KIỂM SOÁT

)JՍOOBZ7JՍU/BNDØIBJ4(%$,MË4(%$,UIËOIQIՒ)Փ$IÓ.JOI )04& WË4(%$,)Ë/ՖJ )/9 
12 Khoản 1, Điều 25, LCK.
13 Khoản 1(c), Điều 25, LCK và điều 8.1(a) và 9.1(a) của Nghị định 14 của Chính phủ ra ngày 19/09/2007 về
WJՍDUIJIËOI-VՀUDI՞OHLIPÈO7ՒOÿJՊVMՍUՒJUIJՋVÈQE՜OHDIPDÈDDÙOHUZOJÐNZՉUUԺJ)04&MËUդ
Đồng và tại HNX là 10 tỷ Đồng.
14 Chẳng hạn ngành ngân hàng, tài chính và bảo hiểm. Ví dụ, vốn điều lệ tối thiểu của một ngân hàng thương
mại cổ phần là 3.000 tỷ Đồng vào năm 2010. Vốn điều lệ tối thiểu của một công ty tài chính và một công
ty cho thuê tài chính tương ứng là 500 tỷ Đồng và 100 tỷ Đồng vào năm 2010 (theo Nghị định 141/2006/
NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/11/2006 về vốn pháp định của các tổ chức tín dụng). Vốn điều lệ tối thiểu
của một công ty bảo hiểm nhân thọ, một công ty bảo hiểm phi nhân thọ và một công ty môi giới bảo hiểm
tương ứng là 600 tỷ Đồng, 300 tỷ Đồng và 4 tỷ Đồng (Theo điều 4 của Nghị định 46/2007/ NĐ-CP của
Chính phủ ngày 27/03/2007 về chế độ tài chính của các công ty bảo hiểm và môi giới bảo hiểm).
15 Theo chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/06/2008 về việc quản lý thị trường chứng khoán và
công văn 14285 của Bộ Tài chính ngày 26/11/2008, việc phát hành cổ phiếu nội bộ của (i) một ngân hàng
thương mại cổ phần và một công ty tài chính cổ phần phải được sự phê chuẩn của Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam và (ii) một công ty bảo hiểm cổ phần phải được sự phê chuẩn của Bộ Tài chính.

CỔ TỨC

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Chuyển nhượng cổ
phần

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

- Không
- Không
- Có ít nhất ba cổ đông

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

- Chào bán cổ phần ra công chúng
- Niêm yết cổ phiếu trên SGDCK11
- Có ít nhất một trăm cổ đông và có vốn điều
lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên 12

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

Đặc Trưng

Công ty cổ phần tư nhân

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

Công ty đại chúng

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Bảng 1: So sánh công ty đại chúng và công ty cổ phần tư nhân

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

THẾ NÀO LÀ MỘT CÔNG TY CỔ PHẦN

2.

Cơ cấu chung trong Quản trị công ty

Không hạn chế (trừ cổ phần ưu đãi biểu
quyết16 và cổ phần của các cổ đông sáng
lập17). Không cần phải có sự đồng ý của các
cổ đông khác hoặc của công ty

Khả năng chuyển nhượng cổ phần
là không hạn chế, ngoại trừ cổ phần
ưu đãi biểu quyết, cổ phần của các cổ
đông sáng lập và một vài hạn chế cụ
thể khác được thể hiện trong Điều lệ
công ty.

Thư ký công ty

Bắt buộc phải có đối với các công ty niêm
yết18

Không bắt buộc

Công bố thông tin

Công ty phải công bố những thông tin liên
quan đến tình hình tài chính, hoạt động và
quản trị19

Không bắt buộc phải công bố thông
tin ra công chúng

Chuyển nhượng cổ
phần

Trong những hoàn cảnh cụ thể, chẳng hạn khi số lượng cổ đông của
công ty cổ phần lên tới 100 và vốn điều lệ lên tới 10 tỷ Đồng, công ty này có thể
đăng ký với UBCKNN để trở thành một công ty đại chúng.20 Một công ty cổ
phần tư nhân cũng có thể tự nguyện chuyển đổi thành một công ty đại chúng
và ngược lại bằng cách tuân thủ các yêu cầu pháp lý, phù hợp với Luật chứng
khoán (chẳng hạn, bằng cách nâng số lượng cổ đông lên 100 và vốn điều lệ lên
10 tỷ Đồng, hoặc bằng cách niêm yết cổ phiếu trên một sở giao dịch chứng
khoán). Về mặt thủ tục, công ty cần phải sửa đổi điều lệ và giấy phép kinh
doanh, những việc này không bị xem như là một sự chuyển đổi mô hình pháp
lý trong tổ chức doanh nghiệp.
Bởi vì cuốn Cẩm nang này tập trung thảo luận về các công ty đại chúng,
nên khi nói đến công ty, hoặc công ty đại chúng, ta hiểu là “công ty cổ
phần đại chúng”.
16 Khoản 3, Điều 81, LDN.
17 Theo LDN, cổ phần của các cổ đông sáng lập không được phép chuyển nhượng trong thời gian ba năm
kể từ ngày cấp giấy đăng ký kinh doanh trừ phi: (i) được chuyển nhượng cho các cổ đông sáng lập khác,
hoặc (ii) được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại
hội đồng cổ đông (Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu
quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ
đông sáng lập của công ty).
18 Khoản 1, Điều 16, Quy chế Quản trị công ty.
19 Chương 8 của LCK.
20 Khoản 2, Điều 25, LCK.
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21 Nghị định 151 của Chính phủ ngày 10/10/2007 về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.
22 Chương 8, Nghị định 88 của Chính phủ ngày 29/08/2006 về việc đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh
cá thể.
23 Niên giám thống kê 2008 của Việt Nam, trang 123.
24 Đây là tổng số các công ty đã đăng ký với UBCKNN. Trong thực tế, có khoảng 4000 công ty có đủ tiêu
chuẩn của một công ty đại chúng (http://www.taichinhdientu.vn/Home/Gan-1000-cong-ty-dai-chungda-dang-ky/20095/47295.dfis).
25 http://www.hastc.org.vn/Quymo_niemyet.asp?stocktype=2;
http://www.hsx.vn/hsx/Modules/Statistic/QMNY.aspx.

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

CỔ TỨC

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Công ty TNHH là loại hình phổ biến nhất của các chủ thể kinh doanh tại Việt
Nam, chiếm khoảng 50%, tiếp đến là doanh nghiệp tư nhân, chiếm khoảng
26% và công ty cổ phần tư nhân, chiếm khoảng 14% trong tổng số 156.000
công ty đang hoạt động vào thời điểm 31/12/2007.23 Có 964 công ty đại
chúng tính đến ngày 15/05/2009,24 trong đó có 421 công ty niêm yết.25

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

Thông lệ tại Việt Nam

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

a) Các loại hình pháp lý của chủ thể kinh doanh
Pháp luật Việt Nam cho phép thành lập các chủ thể kinh doanh sau đây:
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

3. Những lợi thế và bất lợi của công ty đại chúng so với các
loại hình công ty khác

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

THẾ NÀO LÀ MỘT CÔNG TY CỔ PHẦN

2.

Cơ cấu chung trong Quản trị công ty







b) Những lợi thế của công ty đại chúng so với công ty cổ phần tư
nhân và công ty TNHH
Công ty đại chúng có rất nhiều lợi thế, bao gồm:
t,IԻOʅOHUJՉQDՀOWJDÈDOIËÿԽVUԋCông ty đại chúng có nhiều cơ hội
để thu hút vốn đầu tư với giá rẻ hơn. So với các chủ thể kinh doanh khác,
công ty đại chúng minh bạch hơn trong con mắt công chúng đầu tư tiềm
năng do chúng bắt buộc phải tuân thủ các nghĩa vụ về công bố thông tin.
Vị thế thuận lợi trên thị trường cho phép các công ty này có khả năng thu
hút vốn với các điều kiện ưu đãi hơn. Hơn nữa, quy mô của các công ty
cần nhiều vốn như ngân hàng thì với các loại hình khác sẽ rất khó có thể
huy động đủ số vốn cần thiết từ các nhà đầu tư cá nhân.
tChuyển nhượng cổ phần tự do: Theo quy định của pháp luật, cổ
phần của một công ty đại chúng có thể được chuyển nhượng mà
không cần có sự đồng ý của các cổ đông khác, của công ty hay của các
cán bộ quản lý điều hành.
tHạn chế rủi ro đối với cổ đông: Rủi ro mà các cổ đông phải hứng
chịu chỉ giới hạn trong phạm vi giá trị đầu tư của họ và các nghĩa vụ
theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các cổ đông thường không
phải chịu trách nhiệm trả nợ cho các trách nhiệm về pháp lý và tài
chính của công ty.
tPhân tán rủi ro: Những rủi ro của một công ty đại chúng được dàn
trải cho một số lượng lớn các cổ đông.

c) Những bất lợi của một công ty đại chúng
Ưu điểm kinh tế lớn nhất của một công ty đại chúng là mức độ dễ
dàng của nó trong việc tiếp cận các thị trường tài chính. Tuy nhiên, khả năng
tiếp cận đặc biệt này không phải là không có những bất lợi. Công ty đại chúng
cần phải vượt qua một loạt những rào cản về tổ chức, pháp lý và các quy định
để có quyền chào bán chứng khoán ra công chúng. Yêu cầu đối với một công
ty đại chúng bao gồm:
t Tuân thủ các quy định về chứng khoán: Trong khi các công ty TNHH
nói chung đều không chịu sự điều chỉnh của những quy định này.
t Một cơ cấu tổ chức phức tạp: Được xây dựng để bảo vệ các cổ đông
trước rủi ro bị lạm dụng và cho phép các cán bộ quản lý chuyên
nghiệp điều hành công ty. Công ty đại chúng phải gánh chịu các chi
phí liên quan tới việc hỗ trợ những thể chế giám sát của công ty.
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CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
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TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
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Có một số khác biệt về quyền lợi của cổ đông dựa trên phần vốn sở
hữu của họ. Những sự khác biệt này là nhằm nâng cao khả năng bảo vệ các cổ
đông và tạo cơ chế quản lý dễ dàng hơn trong các công ty cổ phần.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

4. Những khác biệt mang tính pháp luật liên quan đến quyền
lợi và vốn sở hữu

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

t Tuân thủ các quy định về việc công bố thông tin và các quy định
khác: Một công ty đại chúng phải đảm bảo một mức độ minh bạch và
công khai phù hợp thông qua việc công bố những thông tin kịp thời,
chính xác và đầy đủ liên quan tới tất cả sự kiện quan trọng có ý nghĩa
lớn trong việc xác định tình hình tài chính và tuân thủ pháp lý của
công ty. Bổn phận công bố thông tin bao gồm báo cáo kinh doanh của
công ty, các báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán, cũng như những
báo cáo khác và những thông tin quan trọng về công ty, theo các quy
định đối với thị trường chứng khoán. Vì vậy, một công ty đại chúng
phải tuân thủ luật pháp và các quy định nghiêm ngặt, đồng thời phải
áp dụng các quy tắc và những tiêu chuẩn quản trị tốt để bảo vệ quyền
lợi cho các cổ đông. Công ty đại chúng phải đảm bảo việc đăng ký việc
phát hành cổ phiếu theo đúng quy định.
t Phát sinh thêm chi phí liên quan đến việc thu hút và duy trì quan
hệ nhà đầu tư: Công ty đại chúng phải có khả năng thu hút những cổ
đông sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong việc đầu tư vào công ty, và bên
cạnh đó phải duy trì được mối quan hệ tốt với các nhà đầu tư sau khi
cổ phiếu đã được lưu hành trên thị trường. Những hoạt động này đòi
hỏi công ty phải chi phí khá lớn. Một vài trong số những hoạt động này
liên quan tới việc chào bán cổ phần ra công chúng và duy trì liên lạc
thường xuyên với các cổ đông sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra
DÙOHDIÞOH *10 
t Nguồn nhân lực chuyên nghiệp về quản lý: Việc phân tách giữa
quyền sở hữu và quyền kiểm soát cho phép các nhà đầu tư đi thuê các
cán bộ quản lý chuyên nghiệp, những người sẽ cống hiến công sức và
khả năng cho việc điều hành công ty. Tuy nhiên, việc tìm kiếm, phát
triển và giữ chân các cán bộ quản lý chuyên nghiệp và đáng tin cậy là
một công việc khó khăn.
t Vốn điều lệ tối thiểu cao hơn: So với các mô hình pháp lý khác.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

THẾ NÀO LÀ MỘT CÔNG TY CỔ PHẦN
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Hình 2: Sự khác biệt về quyền lợi cổ đông dựa trên phần vốn sở hữu
STT

Sở hữu

Quyền lợi cụ thể

1

Dưới 10%26

 Tham dự và bỏ phiếu đối với tất cả mọi vấn đề trong thẩm quyền của ĐHĐCĐ,
với mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một phiếu bầu.
 Nhận cổ tức theo quyết định của ĐHĐCĐ
 Có quyền mua cổ phiếu mới phát hành của công ty theo tỉ lệ cổ phần đang
nắm giữ
 Chuyển nhượng cổ phần cho bên thứ ba hoặc các cổ đông khác
 Kiểm tra và nhận thông tin từ việc đăng ký cổ đông, kiểm tra và nhận thông
tin từ Điều lệ công ty, các biên bản và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
 Bán cổ phần của mình cho công ty trong trường hợp bỏ phiếu chống lại quyết
định của ĐHĐCĐ về những thay đổi liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các cổ
đông hoặc liên quan tới sự thay đổi trong cơ cấu của công ty
 Được nhận một phần tương xứng trong những tài sản còn lại của công ty khi
công ty giải thể hoặc phá sản.

2

Từ 10% tới dưới
25%27

t5˾UD˽DÈDRVŽOM̝JUSPOHN̞D  ̛USÐO
tå̒DWËOÎOC˽OUSÓDIDÈDCJÐOC˽OD̟BDÈDDV̘DI̒QWËDÈDOHȊRVZ̋UD̟B)̘J
đồng quản trị cùng các báo cáo bán niên và thường niên của Ban kiểm soát
t:ÐVD˿V#BOLJ̍NTPÈUUIBOIUSBDÈDW˾Oê̌RV˽OMâWËIP˼Uê̘OHD̞UI̍OËPêØ
nếu thấy cần thiết
t5SJ̏VÛQN̘UDV̘DI̒QD̟BDÈDD̖êÙOHUSPOHN̘UT̔USˍ̚OHI̝QD˿OUIJ̋UOËPêØ
t,J̍NUSBWËOÎON̘UC˽OTBPIṖDN̘UC˽OUSÓDIOHBOHU̡EBOITÈDIOỊOHD̖
đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại các cuộc họp cổ đông
t5áZUIV̘DWËPN̠Dê̘T̛ỊV ê̌D̢N̘UIṖDIBJ̠OHWJÐO28 vào Hội đồng quản
trị hoặc Ban kiểm soát của công ty (trừ phi được quy định khác đi trong điều lệ
hoặc theo quyết định của ĐHĐCĐ).29

26 Khoản 1, Điều 79, LDN .
27 Cổ đông phải duy trì tỷ lệ này trong 6 tháng liên tiếp (Điều 79, Khoản 2 của LDN).
28 2 ứng viên áp dụng cho những cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% cổ phần (Điều 29, Khoản 3b, Nghị
định 102/2010/NĐ-CP thay thế Nghị định 139/2007/NĐ-CP về việc thực thi một số điều luật trong Luật
doanh nghiệp).
29 Khoản 3, Điều 29, Nghị định 102/2010/NĐ-CP .
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CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

 Tất cả các quyền lợi trong mục (2) ở trên
 Quyết định tất cả các vấn đề bình thường theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ đòi hỏi
sự phê chuẩn của số đông cổ đông đại diện cho tối thiểu là 65% tổng số phiếu
bầu của tất cả các cổ đông tham dự đại hội cổ đôngự
 Tùy thuộc vào tỷ lệ sở hữu, được quyền bổ nhiệm từ sáu đến bảy ứng cử viên34
cho cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của công ty (trừ
phi được quy định khác đi trong điều lệ hoặc theo quyết định của ĐHĐCĐ).

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Từ 65% tới dưới
75%

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

 Tất cả các quyền lợi trong mục (2) ở trên
 Phủ quyết tất cả những quyết định của ĐHĐCĐ32
 Tùy thuộc vào tỷ lệ sở hữu, được quyền bổ nhiệm từ ba đến sáu ứng cử viên33
cho cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của công ty (trừ
phi được quy định khác đi trong điều lệ hoặc theo quyết định của ĐHĐCĐ).

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

Từ 35% tới dưới
65%

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

4

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

t Tất cả các quyền lợi trong mục (2) ở trên
t Phủ quyết những quyết định quan trọng của công ty đòi hỏi sự phê chuẩn của
số đông cổ đông đại diện cho tối thiểu là 75% tổng số phiếu bầu của tất cả các
cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ30
t Tùy thuộc vào tỷ lệ sở hữu, được quyền bổ nhiệm từ hai đến ba ứng cử viên31
cho cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của công ty (trừ
phi được quy định khác đi trong điều lệ hoặc theo quyết định của ĐHĐCĐ).

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Từ 25% tới dưới
35%

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP
CÔNG BỐ
THÔNG TIN
CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

30 Tức là những quyết định liên quan tới loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán 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 104, khoản
 C D՝B-%/ -ԋVâMËUIFPOIաOHDBNLՉUD՝B7JՍU/BNLIJHJBOIՀQ850 CԼUDIԼQOIաOHRVZÿՏOI
của Luật doanh nghiệp, điều lệ của một công ty cổ phần có thể quy định rằng tất cả những quyết định cần
sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông có thể được thông qua nếu giành được đa số là 51% số phiếu bầu.
31 Áp dụng đối với những cổ đông nắm giữ từ 30% tới dưới 40% tổng số cổ phần (Khoản 3, Điều 29, Nghị
định 102/2010/NĐ-CP).
32 Theo LDN, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông chỉ có thể được thông qua nếu được sự chấp thuận
của đa số cổ đông đại diện cho tối thiểu là 65% hoặc 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông
tham dự đại hội cổ đông.
33 3 ứng cử viên áp dụng cho các cổ đông nắm giữ từ 30 tới dưới 40% số cổ phần, 4 ứng cử viên áp dụng cho
các cổ đông nắm giữ từ 40 tới dưới 50% số cổ phần, 5 ứng cử viên áp dụng cho các cổ đông nắm giữ từ 50
tới dưới 60% số cổ phần, 6 ứng cử viên áp dụng cho các cổ đông nắm giữ từ 60 tới dưới 70% số cổ phần.
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6

Từ 75% trở lên

 Tất cả các quyền lợi trong mục (2) ở trên
 Quyết định tất cả các vấn đề theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ
 Tùy thuộc vào tỷ lệ sở hữu, được quyền bổ nhiệm từ bảy đến tám ứng cử viên35
cho cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của công ty (trừ
phi được quy định khác đi trong điều lệ hoặc theo quyết định của ĐHĐCĐ).

34 6 ứng cử viên áp dụng cho các cổ đông nắm giữ từ 60 tới dưới 70% số cổ phần, 7 ứng cử viên áp dụng cho
các cổ đông nắm giữ từ 70 tới dưới 80% số cổ phần.
35 7 ứng cử viên áp dụng cho các cổ đông nắm giữ từ 70 tới dưới 80% số cổ phần, 8 ứng cử viên áp dụng
cho các cổ đông nắm giữ từ 80 tới dưới 90% số cổ phần.
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Thêm vào đó công ty có thể thành lập các ủy ban trực thuộc Hội đồng
quản trị sau đây tùy theo nhu cầu và đặc điểm cụ thể của công ty:39
 Ủy ban kiểm toán
 Ủy ban chính sách phát triển
 Ủy ban nhân sự
 Ủy ban lương thưởng
 Các ủy ban khác trực thuộc Hội đồng quản trị
36 Điều 95, LDN.
37 Chỉ có các công ty cổ phần có trên mười một cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên
50% tổng số cổ phần của công ty mới phải thành lập Ban kiểm soát gồm từ ba đến năm thành viên do
Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, trừ phi được quy định khác đi trong điều lệ công ty (Điều 95 và 121 của
LDN).
38 Quy chế quản trị công ty và Điều lệ Mẫu.
39 Điều 15, Quy chế Quản trị công ty..
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Ngoài những chủ thể quản trị giống như yêu cầu đối với các công ty
cổ phần không niêm yết, các công ty niêm yết phải có:38
 Ban giám đốc điều hành
 Kiểm toán độc lập
 Thư ký công ty

CỔ TỨC

Các công ty niêm yết

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Một công ty cổ phần không niêm yết ít nhất phải có các chủ thể quản
trị sau đây:36
t ĐHĐCĐ
t Hội đồng quản trị
t Tổng giám đốc
t Ban kiểm soát.37

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
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Các công ty cổ phần không niêm yết

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Luật pháp cho phép các công ty được linh hoạt trong việc xây dựng
cơ cấu quản trị của mình. Các chủ thể kiểm soát theo yêu cầu của Luật doanh
nghiệp không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay giá trị vốn điều lệ của một
công ty. Sự khác biệt duy nhất có ý nghĩa pháp lý đối với cơ cấu quản trị của
công ty là sự khác biệt giữa các công ty cổ phần niêm yết và không niêm yết.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

B. Cơ cấu quản trị của một công ty cổ phần
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2.

Cơ cấu chung trong Quản trị công ty

Các chủ thể quản trị mang tính bắt buộc và tự nguyện của các công ty
niêm yết và trách nhiệm tương ứng của những chủ thể đó theo quy định của
Luật doanh nghiệp, Quy chế Quản trị công ty, và Điều lệ Mẫu được tóm tắt
trong Hình 1 dưới đây.
Hình 1: Các chủ thể quản trị mang tính bắt buộc và tự nguyện

Kiểm toán độc lập

Ủy ban kiểm
toán

Đại hội đồng cổ đông

Ủy ban chính sách
phát triển
Ủy ban nhân lực

Ban kiểm soát

Kiểm toán nội bộ
Hội đồng quản trị

Thư ký công ty

Ủy ban lương
thưởng
Các ủy ban khác
trực thuộc HĐQT

Tổng giám đốc và
Ban giám đốc điều
hành

Các chủ thể quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, Quy chế quản trị công ty và Điều lệ Mẫu
Các chủ thể quản trị theo khuyến nghị của Quy chế quản trị công ty các thông lệ tốt
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40 Trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được
quyền chào bán quy định tại Điều lệ công ty (Điều 96, Khoản 1(đ) của LDN).
41 ĐHĐCĐ sẽ phê chuẩn các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản
doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (Điều 120, Khoản 3 của LDN).
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CỔ TỨC

Hội đồng quản trị đóng vai trò trung tâm trong khuôn khổ Quản trị
công ty. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo và xây dựng chiến lược
của công ty cùng những ưu tiên trong kinh doanh, bao gồm cả kế hoạch kinh
doanh và tài chính thường niên, cũng như chỉ đạo và kiểm soát các hoạt động
của Ban giám đốc. Hội đồng quản trị hoạt động vì lợi ích của công ty, bảo vệ
quyền lợi của tất cả các cổ đông, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban
giám đốc điều hành, cũng như các hệ thống kiểm soát tài chính. Một Hội đồng
quản trị độc lập, chuyên nghiệp và có hiệu quả đóng một vai trò thiết yếu trong
việc thực thi những biện pháp Quản trị công ty hiệu quả.

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

2. Hội đồng quản trị

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

ĐHĐCĐ của một công ty cổ phần là chủ thể quản trị có quyền đưa ra
quyết định cao nhất trong công ty. Tất cả các cổ đông phổ thông đều có quyền
tham dự ĐHĐCĐ và có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần phổ thông mà
họ nắm giữ. ĐHĐCĐ thường chỉ đưa ra quyết định đối với những vấn đề quan
trọng có ảnh hưởng tới công ty. ĐHĐCĐ phê chuẩn sự đề cử nhân sự vào Hội
đồng quản trị và Ban kiểm soát. Thêm vào đó, ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo
thường niên, các báo cáo tài chính, phân chia lỗ lãi (bao gồm cả việc trả cổ
tức), thay đổi vốn điều lệ, chỉnh sửa bổ sung điều lệ,40 tái tổ chức và giải thể,
và các giao dịch đặc biệt.42
ÎXem Chương 8.
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1. Đại hội đồng cổ đông
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2.

Cơ cấu chung trong Quản trị công ty

Các thông lệ tốt:
Về cơ bản có hai mô hình Hội đồng quản trị khác nhau đã được xây dựng tại
Châu Âu: Hội đồng quản trị một cấp (hệ thống quản trị đơn cấp) và Hội đồng
quản trị hai cấp (hệ thống quản trị nhị cấp). Xu hướng tại Châu Âu là hướng tới
việc gia tăng tính linh hoạt, cho phép các công ty lựa chọn những hệ thống
khác nhau và áp dụng những hệ thống phù hợp tùy thuộc vào môi trường
kinh doanh khác nhau:


Hệ thống quản trị đơn cấp với đặc trưng là một Hội đồng quản trị đơn
cấp bao gồm các thành viên điều hành và không điều hành. Trong cơ cấu
này, bộ phận giám sát thường được gọi là Hội đồng quản trị. Cơ cấu quản
trị này có thể tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng những cơ cấu lãnh đạo
vững mạnh và nâng cao hiệu quả của quá trình ra quyết định. Tuy nhiên,
các thành viên Hội đồng quản trị điều hành và không điều hành đóng
một vai trò thiết yếu trong việc giám sát các thành viên của Ban giám đốc
điều hành và giảm thiểu các chi phí tác nhân. Hệ thống này thường phổ
biến tại những công ty có trụ sở ở những quốc gia theo truyền thống Luật
án lệ (Common Law), chẳng hạn như Mỹ và Anh quốc.



Hệ thống nhị cấp với đặc trưng là sự tồn tại của các bộ phận kiểm soát và
quản lý tách biệt. Bộ phận thứ nhất được gọi là Ban kiểm soát, và bộ phận
thứ hai được gọi là Ban giám đốc điều hành. Với hệ thống này, công việc
quản lý hàng ngày của công ty được giao cho Ban giám đốc điều hành,
và Ban giám đốc điều hành chịu sự kiểm soát của Ban kiểm soát (Ban
kiểm soát lại do Đại hội đồng cổ đông bầu ra). Hai thể chế này có thẩm
quyền riêng biệt và cơ cấu thành phần không được phép lẫn lộn, tức là
các thành viên của Ban giám đốc không thể là thành viên của Ban kiểm
soát và ngược lại. Ưu điểm của hệ thống nhị cấp là một cơ chế giám sát
rõ ràng, nhưng mô hình này thường bị chỉ trích vì sự thiếu hiệu quả trong
quá trình ra quyết định. Hệ thống này được áp dụng phổ biến ở Đức.



Ngoài hệ thống đơn cấp và nhị cấp, nhiều quốc gia còn công nhận một
cơ cấu quản trị thứ ba, hệ thống hỗn hợp, vốn là sự hòa trộn của hai mô
hình đã đề cập ở trên. Theo mô hình này, mọi công ty cổ phần đều phải
thành lập một Ban kiểm soát và một Hội đồng quản trị, đồng thời thành
lập một Ban giám đốc điều hành.

Cho dù là áp dụng hệ thống nào đi chăng nữa, cần phải nhớ rõ
những điều sau đây:

55

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG
CÔNG BỐ
THÔNG TIN
CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

42 Những sự khác biệt này được thể hiện trong truyền thống pháp lý, học thuyết tổ chức (yêu cầu về thành
phần và chức năng của các cơ quan có thẩm quyền) và văn hóa công ty, và sẽ ảnh hưởng tới thẩm quyền,
cơ cấu và hoạt động của thể chế kiểm soát. Cuốn Cẩm nang này sẽ không đi sâu so sánh sự khác biệt giữa
hai hệ thống đơn cấp và nhị cấp, bởi vì Việt Nam đã áp dụng hệ thống hỗn hợp (hybrid system).
43 Khoản 2, Điều 116, LDN.
44 Khoản 1, Điều 116, LDN.
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a) Tổng giám đốc
Mọi công ty đều cần phải có một Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) chịu
trách nhiệm điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty.43 Trường
hợp Điều lệ công ty không quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại
diện theo pháp luật thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo
pháp luật của công ty.44 Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản
trị. Luật pháp, điều lệ công ty, các quy định nội bộ, hợp đồng ký kết giữa Tổng
giám đốc với công ty sẽ điều chỉnh quyền hạn của Tổng giám đốc và việc lựa
chọn Tổng giám đốc, cũng như các mối quan hệ giữa Tổng giám đốc với các
chủ thể quản trị khác trong công ty
ÎVề quyền hạn của Tổng giám đốc, xem Chương 5, Mục A.1.
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2. Trong khi tất cả các hệ thống đều có những điểm chung, vẫn tồn tại
những sự khác biệt quan trọng và những sự khác biệt đó sẽ ảnh hưởng tới
thẩm quyền, cơ cấu, hoạt động, trách nhiệm và bổn phận của các thành
viên Hội đồng quản trị.42

CỔ TỨC

1. Luôn có sự bù trừ giữa tính hiệu quả và mức độ kiểm soát. Khi vấn đề tác
nhân và xung đột lợi ích được ưu tiên giải quyết, các cổ đông có thể lựa
chọn hệ thống nhị cấp, nhưng cần phải nhớ rằng một hệ thống quản trị
với sự giám sát chặt chẽ sẽ trói tay các cán bộ quản lý và khiến cho hoạt
động kinh doanh cũng như việc ra quyết định trở nên thiếu hiệu quả. Mặt
khác khi các cổ đông và các cán bộ quản lý tin cậy lẫn nhau và công ty cần
phải nâng cao hiệu quả để khai thác các cơ hội kinh doanh tốt hơn, công
ty có thể lựa chọn một hệ thống quản trị đơn cấp vốn thiên về mặt quản
lý hơn.
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2.

Cơ cấu chung trong Quản trị công ty

b) Ban giám đốc điều hành
Thành phần của Ban giám đốc điều hành bao gồm Tổng giám đốc và
các cán bộ điều hành cao cấp của công ty. Có nhiều thuật ngữ tiếng Anh dùng
để chỉ thể chế này, như “board of management”, “managerial board”, “executive
team”, “directorate”, “collective executive body”, v.v. Cuốn Cẩm nang này sử
E՜OHUIVՀUOHա#BOHJÈNÿՒDÿJՊVIËOIo&YFDVUJWF#PBSEćFPRVZÿՏOI 
một công ty cổ phần phải có Ban giám đốc điều hành.45 Ban giám đốc điều
hành chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động kinh doanh hàng ngày của công
ty, và triển khai các quyết định của Hội đồng quản trị
ÎĐể tìm hiểu thêm về Ban giám đốc điều hành, xem Chương 5, Mục A.

4. Các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị
Quy chế Quản trị công ty khuyến nghị việc thành lập các ủy ban trực
thuộc Hội đồng quản trị đối với các công ty niêm yết. Theo Quy chế Quản
trị công ty, một công ty niêm yết cần xem xét việc thành lập một số ủy ban
nào đó như Ủy ban kiểm toán, Ủy ban chính sách phát triển, Ủy ban nhân
lực, và Ủy ban lương thưởng. Nhiệm vụ chính của các ủy ban này là giúp
đỡ Hội đồng quản trị. Những thảo luận trong cuốn Cẩm nang này về quyền
hạn, thành phần, và chức năng của các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị
chủ yếu dựa trên những khuyến nghị trong Quy chế Quản trị công ty và các
thông lệ tốt.
ÎXem Chương 4, Mục C.

5. Kiểm toán độc lập
Luật kiểm toán và các quy định về kiểm toán ban hành rằng việc
kiểm toán thường niên và độc lập cần phải được một công ty kiểm toán độc
lập có giấy phép (công ty/tổ chức kiểm toán được cấp giấy phép và được
kiểm định) thực hiện. Việc kiểm toán hàng năm được quy định bắt buộc đối
với một trong những công ty có đặc điểm sau:
a) Công ty có trách nhiệm với công chúng, cổ đông và bắt buộc phải
tuân thủ các yêu cầu về kiểm toán (doanh nghiệp nhà nước, công ty
có vốn đầu tư nước ngoài, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng,
công ty bảo hiểm, và công ty niêm yết) hoặc

45 Điều 29, Điều lệ Mẫu.
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46 Xem: http://www.vacpa.org.vn.
47 Điều 48, Điều lệ Mẫu.
48 Supervisory Board (từ tiếng Anh).
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Theo các quy định hiện hành, ngoại trừ các ngân hàng, các công ty
đại chúng của Việt Nam không phải thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ. Tuy
nhiên, vai trò của Kiểm toán nội bộ ngày càng trở nên quan trọng trong việc
củng cố công tác Quản trị công ty tại các công ty đại chúng nói chung và các
công ty niêm yết nói riêng. Một bộ phận Kiểm toán nội bộ hiệu quả đóng một
vai trò thiết yếu trong việc giúp đỡ Ban Kiểm soát (hay Hội đồng quản trị) thực
thi các trách nhiệm quản trị của mình.
ÎXem Chương 14, Mục D.

CỔ TỨC

7. Kiểm toán nội bộ
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Các công ty cổ phần không niêm yết có trên 11 cổ đông hoặc một cổ
đông có tổ chức nắm giữ trên 50% cổ phần và các công ty niêm yết phải thành
lập Ban kiểm soát, với mục đích là thực hiện các thủ tục kiểm soát nội bộ hàng
ngày. Ban kiểm soát nên độc lập với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều
hành. Ban kiểm soát báo cáo trực tiếp lên ĐHĐCĐ.
ÎXem Chương 14, Mục D.
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6. Ban kiểm soát48

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Với các công ty niêm yết, Kiểm toán độc lập là một thể chế độc lập
với công ty, do ĐHĐCĐ lựa chọn trong số những công ty kiểm toán được Bộ
Tài chính cấp phép hoạt động để thực hiện công việc kiểm toán các báo cáo
tài chính của những công ty niêm yết,46 chuẩn bị báo cáo kiểm toán và nộp
lên Hội đồng quản trị. Kiểm toán độc lập được phép tham dự mọi cuộc họp
ĐHĐCĐ, nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan tới ĐHĐCĐ
mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các
vấn đề có liên quan đến kiểm toán.47
ÎXem Chương 14, Mục B.
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b) Công ty mẹ có báo cáo tài chính hợp nhất; hoặc
c) Công ty phát hành chứng khoán và các công cụ tài chính khác được
giao dịch trên một thị trường có tổ chức.
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2.

Cơ cấu chung trong Quản trị công ty

8. Thư ký công ty
Các công ty niêm yết phải bổ nhiệm một (hoặc nhiều) Thư ký công
ty.49 Nhiệm vụ chính của Thư ký công ty là tổ chức các cuộc họp của ĐHĐCĐ,
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và đảm bảo các Nghị quyết của Hội đồng
quản trị phù hợp với luật pháp. Thư ký công ty có trách nhiệm giữ sổ cổ đông,
chuẩn bị và làm biên bản các cuộc họp của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị, và
Ban kiểm soát, lưu giữ vĩnh viễn biên bản tất cả các cuộc họp của các thể chế
này và các tài liệu khác phù hợp với luật pháp và điều lệ của công ty. Thư ký
công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và
Điều lệ công ty.50
ÎXem Chương 6.

49 Điều 16, Quy chế quản trị công ty và Điều 32, Điều lệ Mẫu.
50 Điều 16, Quy chế quản trị công ty.
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Những vấn đề Chủ tịch HĐQT cần lưu ý
Công ty đã có một Điều lệ công ty hợp lệ, bao gồm những quy
định liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của các cổ đông, việc đối
xử bình đẳng giữa các cổ đông, việc phân quyền giữa các chủ thể
quản trị trong công ty và việc công bố thông tin hay chưa?
Điều lệ của công ty được thể hiện chi tiết và phù hợp đến mức
nào hay nó chỉ sao chép nguyên văn nội dung của các văn bản
pháp luật?
Các đối tượng quan tâm có thể dễ dàng tiếp cận bản điều lệ này
hay không? Có thể truy cập bản điều lệ này trên Internet hay
không?
Công ty đã thông qua các quy chế nội bộ hay chưa? Nếu đã có,
những quy chế nội bộ này đã được Hội đồng quản trị hay Đại hội
đồng cổ đông phê chuẩn chưa? Việc áp dụng các quy chế nội bộ
có phải là nghĩa vụ pháp lý của công ty hay không? Liệu có thể
thành lập công ty mà không cần phải có các quy chế nội bộ hay
không? Công ty có thường xuyên tham chiếu và tuân thủ các quy
chế nội bộ hay không?
Công ty đã thông qua một bộ quy tắc Quản trị công ty riêng của
mình hay chưa? Nếu công ty đã có một bộ quy tắc Quản trị công
ty, bộ quy tắc ấy có đề cập đến các nguyên tắc công bằng, trách
nhiệm, minh bạch và giải trình hay không? Bộ quy tắc đó có đưa
ra những khuyến nghị liên quan tới các mối quan hệ giữa các
chủ thể quản trị trong công ty, đặc biệt là mối quan hệ giữa Hội
đồng quản trị và Tổng giám đốc hoặc Ban giám đốc điều hành
hay không?
Công ty đã định ra các giá trị cốt lõi của công ty chưa? Công ty
đã có một bộ quy tắc đạo đức kinh doanh dựa trên các giá trị
đó chưa?
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1 Điều 19 &26, LDN.
2 Khoản 2, Điều 4, Quy chế Quản trị công ty.
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Điều lệ công ty là tài liệu thành lập của một công ty. Không một công
ty nào có thể thành lập mà không có điều lệ công ty. Bản điều lệ chứng tỏ sư
hiện hữu của công ty, xác định cơ cấu và mục đích của công ty. Tài liệu này là
nền tảng của hệ thống Quản trị công ty, đảm bảo việc bảo vệ và đối xử công
bằng với các cổ đông, phân quyền giữa các chủ thể quản trị trong công ty, sự
minh bạch và công khai trong các hoạt động của công ty. Điều lệ công ty cũng
đóng một vai trò là văn bản công bố quan trọng đối với các bên thứ ba bởi vì
tài liệu này cung cấp các thông tin về công ty, đặc biệt là về hệ thống quản trị
của công ty. Công ty phải đăng ký điều lệ và những sửa đổi bổ sung trong điều
lệ với một cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.1
Ngoài bản điều lệ, công ty còn cần phải áp dụng các quy chế nội bộ
cho nhiều mục đích khác nhau. Có một số quy chế nội bộ mang tính bắt buộc
đối với một số loại hình doanh nghiệp. Chẳng hạn, một tổ chức tín dụng hay
một công ty bảo hiểm phải áp dụng các quy chế tài chính nội bộ để thiết lập
khuôn khổ cho việc quản lý tài chính trong công ty và để đảm bảo tính liêm
chính của hệ thống tài chính của mình. Các công ty niêm yết (bao gồm cả các
ngân hàng niêm yết và các công ty bảo hiểm niêm yết) có trách nhiệm xây
dựng và ban hành một bộ quy tắc Quản trị công ty nhằm đảm bảo rằng công
ty sẽ được vận hành và kiểm soát một cách có hiệu quả và phục vụ cho lợi ích
của các cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan.2 Bộ quy tắc Quản trị công
ty đóng một vai trò hữu ích trong việc xây dựng những quy trình chi tiết đối
với các chủ thể quản trị trong công ty và có thể giúp cho công ty xây dựng một
bản điều lệ dễ sử dụng và dễ hiểu. Tuy nhiên, những quy chế nội bộ này phải
được ban hành một cách nhất quán với điều lệ công ty.
Bộ quy tắc Quản trị công ty và quy tắc đạo đức kinh doanh của công ty
giúp công ty có được một cơ cấu quản trị minh bạch hơn, đồng thời thể hiện rõ
sự cam kết của công ty trong việc Quản trị công ty hiệu quả và áp dụng những
thông lệ kinh doanh tốt.
Chương này sẽ xem xét những vấn đề trong Quản trị công ty liên quan
tới các quy định trong điều lệ công ty, đồng thời giải thích rõ khi nào một bản
điều lệ và các quy chế nội bộ có thể được sửa đổi bổ sung, việc sửa đổi bổ sung
được đăng ký như thế nào. Chương này cũng sẽ đề cập đến vai trò quan trọng
của bộ quy tắc Quản trị công ty và bộ quy tắc đạo đức kinh doanh ở cấp độ
công ty.
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3.

TÀI LIỆU NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

A. ĐIỀU LỆ CÔNG TY
1. Các quy định trong Điều lệ công ty
Điều lệ phải có những quy định tối thiểu liên quan đến cơ cấu tổ chức
và vốn điều lệ của công ty, thẩm quyền của các chủ thể Quản trị công ty, và
quyền lợi của các cổ đông. Dù công ty hoạt động trong lĩnh vực nào, có cơ
cấu quản lý và cơ cấu sở hữu như thế nào thì điều lệ của công ty cũng phải có
những quy định bắt buộc sau đây:3
t 5ÐO ÿՏBDIՎUS՜TՙDIÓOI DIJOIÈOI WʅOQIÛOHÿԺJEJՍO
t /HËOI OHIՊLJOIEPBOI
t 7ՒOÿJՊVMՍDÈDIUI՞DUʅOHWËHJԻNWՒOÿJՊVMՍ
t )ՐUÐO ÿՏBDIՎ RVՒDUՏDIWËDÈDÿՅDÿJՋNDԊCԻOLIÈDD՝BDÈDDՔÿÙOH
sáng lập4
t 4ՒDՔQIԽOD՝BDՔÿÙOHTÈOHMՀQ MPԺJDՔQIԽO NՍOIHJÈDՔQIԽOWËUՔOH
số cổ phần được quyền chào bán của từng loại
t 2VZՊOWËOHIʜBW՜D՝BDÈDDՔÿÙOH
t $ԊDԼVUՔDI՞DRVԻOMâ
t /HԋJÿԺJEJՍOUIFPQIÈQMVՀUD՝BDÙOHUZ
t ćՋUI՞DUIÙOHRVBRVZՉUÿՏOID՝BDÙOHUZOHVZÐOUՁDHJԻJRVZՉUUSBOI
chấp nội bộ
t $ʅOD՞WËQIԋԊOHQIÈQYÈDÿՏOIUIáMBP UJՊOMԋԊOHWËUIԋՙOHDIPDÈD
cán bộ quản lý và thành viên Ban kiểm soát.
t /IաOHUSԋOHI՛QUIËOIWJÐODØUIՋZÐVDԽVDÙOHUZNVBMԺJDՔQIԽO
t /HVZÐOUՁDQIÉODIJBM՛JOIVՀOTBVUIVՉWËYՠMâMՕUSPOHLJOIEPBOI
t $ÈDUSԋOHI՛QHJԻJUIՋ RVZUSÖOIHJԻJUIՋWËUI՝U՜DUIBOIMâUËJTԻO
công ty
t 2VZUSÖOITՠBÿՔJ CՔTVOHÿJՊVMՍDÙOHUZ
t )ՐUÐOWËDIաLâD՝BOHԋJÿԺJEJՍOUIFPQIÈQMVՀUWËD՝BDÈDDՔÿÙOH
sáng lập.5
3 Điều 22, LDN.
4 Cổ đông sáng lập là cổ đông tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản điều lệ đầu tiên của công ty cổ
phần (Điều 4, Khoản 11, LDN).
5 Công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn
hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác có thể chỉ có tên và chữ ký của người đại diện
theo pháp luật hoặc các cổ đông phổ thông của công ty đó (Khoản 2, Điều 23, Nghị định 102/2010/NĐ-CP).
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6 Khoản 16, Điều 22, LDN.
7 Theo điều 4, Khoản 1 của Quy chế quản trị công ty. Các ngân hàng thương mại cổ phần cần phải tuân thủ
các quy định hiện hành về Điều lệ của ngân hàng thương mại theo Thông tư 06/2010/TT-NHNN của Ngân
hàng Nhà nước Việt nam ra ngày 26/02/2010.
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Nhiều công ty ở Việt Nam sao chép nguyên văn nội dung của các văn bản
pháp luật vào điều lệ công ty và đưa vào điều lệ công ty nhiều chi tiết không
liên quan. Cả hai cách làm này đều không thể nâng cao chất lượng của điều
lệ công ty. Điều lệ công ty nên có những nội dung theo yêu cầu của pháp
luật (nhưng không phải là sao chép nguyên văn) và những quy định cần thiết
khác để đảm bảo cho việc Quản trị công ty một cách có hiệu quả. Chẳng hạn,
điều 104 Luật doanh nghiệp quy định rằng các quyết định của Đại hội đồng
cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho 65% đến 75%
tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Tuy nhiên,
Luật doanh nghiệp cho phép điều lệ quy định một tỷ lệ cao hơn (ví dụ từ 80%
đến 90%). Vì vậy, công ty có thể quy định một tỷ lệ cao hơn trong việc thông
qua một số quyết định cụ thể nào đó nhằm bảo vệ quyền lợi của các cổ đông
nhỏ lẻ. Công ty cũng có thể bổ sung thêm một số vấn đề cần phải được Đại
hội đồng cổ đông thông qua ngoài những vấn đề đã được nêu trong Luật

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Thông lệ tại Việt Nam:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Tất cả các công ty niêm yết ở Việt Nam đều phải xây dựng điều lệ công
ty theo Điều lệ Mẫu do Bộ Tài chính quy định.7
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2. Điều lệ Mẫu

CỔ TỨC

Bên cạnh những quy định bắt buộc như trên, điều lệ công ty có thể đề
cập đến những vấn đề khác do các cổ đông thoả thuận nhưng không được trái
với quy định của pháp luật.6 Những quy định này đem lại cho công ty và các cổ
đông của mình sự linh hoạt trong việc xây dựng cơ cấu của công ty, bao gồm
cả các hoạt động, cơ cấu tài chính, và quyền của các cổ đông. Nói cách khác,
điều lệ công ty xác định một cách căn bản những đặc tính và các hoạt động của
một công ty.
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doanh nghiệp (ví dụ việc phê duyệt đề nghị chấp nhận các nhà đầu tư chiến
lược, việc chỉ định tổ chức thanh lý hay bổ nhiệm cán bộ quản lý trong công
ty). Thêm vào đó, điều lệ có thể bao hàm những quy định được khuyến nghị
trong Điều lệ Mẫu và phù hợp với các mục tiêu của công ty (chẳng hạn, một
thành viên HĐQT có thể chỉ định một thành viên HĐQT thay thế đại diện cho
mình để tham dự và biểu quyết tại cuộc họp của Hội đồng quản trị). 8

3. Khi nào thì cần sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty?
Điều lệ nên được sửa đổi bổ sung khi có những sự thay đổi ảnh hưởng
đến bất kỳ một quy định nào trong điều lệ.9 Chẳng hạn, các quyết định liên
quan tới việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh, tăng vốn điều lệ, đổi tên công ty
hay trụ sở đăng ký cần phải đi kèm với những sửa đổi bổ sung tương ứng trong
điều lệ. Nguyên tắc này phù hợp với nguyên tắc chính xác và đáng tin cậy của
tất cả những thông tin được đăng ký, và nên được tuân thủ để đảm bảo việc
Quản trị công ty được hiệu quả.
Điều lệ cũng cần phải được sửa đổi bổ sung khi có những thay đổi
trong các quy định của pháp luật và những thay đổi đó ảnh hưởng tới các quy
định trong điều lệ.

4. Ai là người có quyền sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty?
Thông thường, chỉ có ĐHĐCĐ mới có thẩm quyền sửa đổi bổ sung
điều lệ công ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần
mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán quy định tại Điều lệ
công ty.10 Hội đồng quản trị có quyền quyết định chào bán cổ phần mới trong
phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại.11 Những quy định này
dường như hàm ý rằng Hội đồng quản trị cần phải có quyền sửa đổi bổ sung
điều lệ trong chừng mực những nội dung sửa đổi bổ sung liên quan tới việc
điều chỉnh vốn điều lệ do việc chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần
8 Theo điều 27 của Điều lệ Mẫu. Ủy ban chứng khoán nhà nước đang trong quá trình sửa đổi bổ sung Điều
lệ Mẫu và cả Quy chế quản trị công ty.
9 Chương V, Nghị định 88/2006/NĐ-CP.
10 Khoản 2(đ), Điều 96, LDN.
11 Khoản 2(c), Điều 108, LDN.
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Có ba cách để công ty sửa đổi bổ sung điều lệ của mình:
t ćBZÿՔJDÈDRVZÿՏOIIJՍOIËOIUSPOHÿJՊVMՍDÙOHUZ
t ćÐNDÈDRVZÿՏOINJWËPÿJՊVMՍDÙOHUZ
t ćÙOHRVBNՖUQIJÐOCԻONJD՝BÿJՊVMՍDÙOHUZ TPԺOUIԻPMԺJÿJՊVMՍ
công ty), vốn là một việc làm cần thiết khi có quá nhiều những thay đổi.
Hình 1 minh họa thủ tục sửa đổi bổ sung điều lệ. Thủ tục soạn thảo lại
điều lệ cũng tương tự.
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Có một thông lệ phổ biến là thông qua ban pháp chế/phòng tư vấn pháp lý
của mình, công ty chuẩn bị các nội dung sửa đổi bổ sung cùng với các tổ chức
tư vấn pháp lý thuê ngoài với sự tham gia của Thư ký công ty. Tổng giám đốc
cần phải theo dõi sát sao quá trình này để đảm bảo rằng các quy định trong
điều lệ được xây dựng phù hợp với định hướng của Hội đồng quản trị. Bản dự
thảo cuối cùng cần phải được đánh giá và thông qua tại một cuộc họp của
Hội đồng quản trị. Sau đó, bản dự thảo sẽ được trình lên ĐHĐCĐ dưới dạng
một đề xuất, trừ khi việc sửa đổi bổ sung điều lệ thuộc thẩm quyền của Hội
đồng quản trị. Trong trường hợp đó, thay vì đưa ra đề xuất, Hội đồng quản trị
sẽ thông qua quyết định sửa đổi bổ sung điều lệ.
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Các thông lệ tốt:
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Một công ty có thể sửa đổi bổ sung điều lệ của mình vào bất kỳ thời
điểm nào để sửa đổi hay bổ sung những quy định mà điều lệ yêu cầu hoặc cho
phép hoặc để xóa bỏ những quy định mà điều lệ không yêu cầu.

CÁC GIAO DỊCH
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Việc chuẩn bị những nội dung cần sửa đổi bổ sung trong điều lệ đòi
hỏi phải có kỹ năng soạn thảo quy định và kiến thức chuyên sâu về pháp luật.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

5. Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty như thế nào?

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

được quyền chào bán. Tuy nhiên, sự sửa đổi bổ sung điều lệ cần phải được
thông báo trong cuộc họp thường niên của ĐHĐCĐ.
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Hình 1: Thủ tục sửa đổi bổ sung điều lệ
Bước 4

Bước 2
Bước 1

Đăng ký những nội dung sửa đổi bổ sung với
cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền
Bước 3
ĐHĐCĐ phê chuẩn những nội dung sửa đổi bổ sung trong
điều lệ
Đệ trình những nội dung sửa đổi bổ sung lên chương trình nghị sự của
ĐHĐCĐ

Chuẩn bị những nội dung cần sửa đổi bổ sung trong điều lệ

Trong những hoàn cảnh cụ thể khi các chế độ đặc biệt được áp dụng,
thủ tục sửa đổi bổ sung điều lệ sẽ thay đổi và một vài trong số các bước nêu
trên sẽ được bỏ qua hoặc được bổ sung.
ĐHĐCĐ có quyền thông qua những nội dung sửa đổi bổ sung trong
điều lệ công ty nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu
quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.12 ĐHĐCĐ có thể ra nghị quyết
thông qua những nội dung sửa đổi bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện
ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.13 Điều lệ cũng có thể quy
định một tỷ lệ cao hơn.14

6. Phản đối các điều khoản bổ sung Điều lệ công ty
Theo quy định của pháp luật, một cổ đông biểu quyết phản đối những
thay đổi về quyền và/hoặc nghĩa vụ của các cổ đông quy định tại điều lệ công
ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu này phải được
gửi đến công ty trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày ĐHĐCĐ thông
qua quyết định liên quan đến những sự thay đổi đó.15
Giá mua lại cổ phần có thể là:16
12 Khoản 3(b), Điều 104, LDN.
13 Khoản 5, Điều 104, LDN.
14 Bất chấp các quy định của Luật doanh nghiệp, những cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO cho phép
các doanh nghiệp nước ngoài quy định rằng bất cứ một vấn đề nào trong thẩm quyền của Đại hội đồng
cổ đông (bao gồm cả việc sửa đổi bổ sung điều lệ) đều có thể thông qua nếu giành được đa số phiếu bầu.
15 Khoản 1, Điều 90, LDN.
16 Khoản 2, Điều 90, LDN.

71

8. Khi nào thì những thay đổi trong Điều lệ công ty có hiệu lực?
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17 Chương V, Nghị định 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ra ngày 29/08/2006 về Đăng ký kinh doanh).
18 Với những sửa đổi bổ sung trong các nội dung đăng ký kinh doanh của công ty cần phải được cơ quan
cấp phép đăng ký kinh doanh chấp thuận (ví dụ các hoạt động kinh doanh, người đại diện theo pháp
luật hoặc vốn điều lệ), những nội dung đó chỉ có thể có hiệu lực kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh sửa đổi bổ sung, cho dù những thay đổi ấy đã được ghi vào điều lệ công ty kể từ ngày
được ĐHĐCĐ thông qua.
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Mặc dù pháp luật không quy định rõ khi nào những nội dung sửa đổi
bổ sung trong điều lệ có hiệu lực, nhưng vì ĐHĐCĐ có quyền thông qua bất
kỳ những thay đổi nào trong điều lệ nên có thể kết luận rằng những nội dung
được sửa đổi bổ sung trong điều lệ sẽ có hiệu lực kể từ ngày những nội dung
đó được ĐHĐCĐ thông qua.18
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Điều 26 của Luật doanh nghiệp quy định rằng khi có bất kỳ một thay
đổi nào trong nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh, bao gồm cả điều lệ công
ty, thì doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm
quyền. Tuy nhiên, Luật doanh nghiệp và các điều khoản thi hành của bộ luật
này đều không có quy định cụ thể về thủ tục đăng ký những nội dung sửa đổi
bổ sung trong điều lệ. Trong thực tế, các công ty thường đăng ký điều lệ sửa
đổi bổ sung với cơ quan đăng ký kinh doanh và đồng thời đăng ký những thay
đổi trong nội dung của giấy đăng ký kinh doanh (ví dụ tăng vốn điều lệ, thay
đổi hoạt động kinh doanh).
Các tài liệu sau đây cần phải được trình lên cơ quan đăng ký kinh
doanh để phản ánh những thay đổi trong các nội dung được ghi trên giấy đăng
ký kinh doanh.17
t ćÙOHCÈPUIBZÿՔJOՖJEVOHÿʅOHLâLJOIEPBOI
t /HIՏRVZՉUD՝BóԺJIՖJÿՓOHDՔÿÙOHUIÙOHRVBOIաOHOՖJEVOHUIBZÿՔJ
t óJՊVMՍTՠBÿՔJCՔTVOH

CỔ TỨC

7. Đăng ký các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty
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t (JÈUIՏUSԋOH
t (JÈÿԋ՛DUÓOIUIFPOHVZÐOUՁDRVZÿՏOIUԺJÿJՊVMՍDÙOHUZ OՉVDØRVZ
định)
t (JÈEPNՖUUՔDI՞DÿՏOIHJÈDIVZÐOOHIJՍQÿԋ՛DDÈDCÐOMբBDIՐOÿԋBSB
Trường hợp cổ đông không đồng ý với giá thỏa thuận với công ty thì
họ có thể bán cổ phần cho người khác.
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CÔNG TY

ĐIỀU LỆ CÔNG TY

3.
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9. Công khai Điều lệ công ty
Điều lệ là một nguồn cung cấp thông tin quan trọng cho các cổ đông
và các nhà đầu tư tiềm năng. Điều lệ gốc, cùng những sửa đổi bổ sung trong
điều lệ, cần phải được lưu giữ tại trụ sở công ty.19 Các cổ đông của công ty được
quyền xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty cùng những nội
dung sửa đổi bổ sung trong điều lệ.20

19 Điều 12, LDN.
20 Khoản 1(e), Điều 79, LDN.
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1. Các loại quy chế nội bộ

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ TỨC
Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP
CÔNG BỐ
THÔNG TIN

21 Điều 82 của Luật lao động được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 23/06/1994 (sửa đổi).
22 Các tổ chức tín dụng cũng phải xây dựng quy chế nội bộ trong chi tiêu tài chính (theo điều 29 Nghị định
146/2005/NĐ-CP của Chính phủ ra ngày 23/11/2005 về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng.
23 Nghị định 45/2007/NĐ-CP của Chính phủ ra ngày 27/03/2007 về việc thi hành Luật bảo hiểm và Nghị
định 46/2007/NĐ-CP của Chính phủ ra ngày 27/03/2007 về chế độ tài chính đối với các doanh nghiệp
kinh doanh bảo hiểm.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Quy chế nội bộ là những tài liệu nội bộ của công ty cụ thể hóa các quy
định trong điều lệ và có thể bao gồm bất kỳ một quy định nào phục vụ cho việc
quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty.
Quy chế nội bộ có thể mang tính bắt buộc hay không bắt buộc tùy
thuộc vào từng loại quy chế nội bộ và từng loại hình công ty. Trong mọi trường
hợp, các quy chế nội bộ phải phù hợp với điều lệ công ty và không được trái
với các quy định của pháp luật. Trong mối quan hệ với quy chế nội bộ, điều lệ
là văn bản chủ đạo, vì vậy nếu có mâu thuẫn giữa các quy định của điều lệ với
các quy chế nội bộ, các quy định của điều lệ sẽ được áp dụng.
Công ty không có trách nhiệm phải đăng ký quy chế nội bộ với cơ quan
cấp phép đăng ký kinh doanh khi thành lập công ty. Nói một cách khác, công
ty có thể được thành lập và có thể tồn tại mà không cần đến các quy chế nội bộ.
Hồ sơ xin thành lập công ty không cần phải đi kèm với các quy chế nội bộ.
Có nhiều kiểu loại quy chế nội bộ trong công ty:
t 2VZDIՉOՖJCՖUSPOH2VԻOUSՏDÙOHUZMËZÐVDԽVCՁUCVՖDÿՒJWJDÈD
công ty niêm yết (xem phần C của chương 3 dưới đây)
t /ՖJRVZMBPÿՖOHMËZÐVDԽVCՁUCVՖDÿՒJWJDÈDDÙOHUZDØU՟OHԋJ
lao động trở lên. Nội quy lao động phải được đăng ký với cơ quan lao
động có đủ thẩm quyền21
t $ÈDRVZDIՉOՖJCՖLIÈDOIԋRVZDIՉDIJUJÐVUËJDIÓOI 22 quy định
về việc phân chia trách nhiệm, quy định về việc phê duyệt bảo hiểm,
đánh giá và đền bù, quy định về đầu tư, hay các quy định về kiểm soát
và kiểm toán nội bộ mang tính bắt buộc đối với các công ty bảo hiểm.23
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B. Quy chế nội bộ của công ty
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Các thông lệ tốt:
Cho dù một số quy định nào đó bắt buộc phải được đưa vào điều lệ, các quy
chế nội bộ có nhiều ưu điểm:
t 2VZDI̋O̘JC̘LIÙOHD˿OQI˽Jêˍ̝DêǊOHLâW̙JDˌRVBOD˾QQIÏQ
đăng ký kinh doanh, điều này giúp cho công ty tránh được chi phí
đăng ký và chi phí cho các thủ tục hành chính khác.
t 4PW̙JêJ̌VM̏ UI̟U̞DT̢Bê̖JC̖TVOHRVZDI̋O̘JC̘êˌOHJ˽OIˌO 
giúp cho công ty dễ dàng thay đổi quy chế nội bộ khi cần thiết.
t 2VZDI̋O̘JC̘HØQQI˿OC˽PW̏RVŽOM̝JD̟BDÈDD̖êÙOHå̇DCJ̏U 
quy chế nội bộ thiết lập một khuôn khổ phù hợp và lành mạnh cho
việc quản lý và điều hành công ty. Quy chế nội bộ cũng giúp cho các
cổ đông nắm rõ việc thực hiện các quy định của điều lệ trong thực tế.

2. Thông qua và sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ như thế nào?
Theo quy định của pháp luật, Tổng giám đốc có quyền đề nghị và Hội
đồng quản trị có quyền quyết định về những quy chế nội bộ của công ty.24 Như
vậy có thể hiểu pháp luật trao quyền cho Hội đồng quản trị thông qua hoặc sửa
đổi bổ sung các quy chế nội bộ.

24 Theo điều 108, khoản 2(k) và Điều 116, khoản 3(d) của LDN. Cho dù thuật ngữ “quy chế quản lý nội bộ
công ty” không được pháp luật giải thích rõ, có thể hiểu rằng thuật ngữ này bao hàm tất cả những nội
quy nêu trong phần B(1) ở trên bởi vì những nội quy đó phục vụ cho việc quản lý công ty.
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1. Quy tắc Quản trị công ty là gì ?
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Ở cấp độ công ty, quy tắc Quản trị công ty là một tuyên ngôn mang
tính nguyên tắc về những thông lệ quản trị của công ty. Mục đích của quy tắc
Quản trị công ty là nhằm giúp cho cơ cấu quản trị của công ty được minh bạch
và thể hiện sự cam kết của công ty trong việc Quản trị công ty hiệu quả và sự
cam kết của công ty trong việc xây dựng và đẩy mạnh:
t .ÙIÖOIRVԻOMâDØUSÈDIOIJՍNWËEբBUSÐODÈDHJÈUSՏLJOIEPBOI
t .ՖU)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏWË#BOHJÈNÿՒDÿJՊVIËOIQI՜DW՜OIաOHM՛J
ích cao nhất của công ty và các cổ đông, bao gồm cả các cổ đông nhỏ lẻ,
và tìm cách làm gia tăng giá trị cho các cổ đông một cách bền vững
t 7JՍDDÙOHLIBJUIÙOHUJONՖUDÈDIQIáI՛QWËÿԻNCԻPUÓOINJOICԺDI 
cũng như một hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ hiệu quả.
Bằng việc thông qua, tuân thủ và cập nhật quy tắc Quản trị công ty
ở cấp độ công ty một cách thường xuyên, công ty khẳng định quyết tâm xây
dựng và thúc đẩy việc Quản trị công ty hiệu quả. Tuy nhiên, để tạo dựng niềm
tin của các cổ đông, nhân viên, nhà đầu tư và công chúng, quy tắc quản trị ở
cấp độ công ty cần phải đi xa hơn một bước so với những gì được quy định
trong khuôn khổ của pháp luật và phải nên bao hàm cả những thông lệ tốt đã
được công nhận rộng rãi trong nước và trên thế giới.
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C. Quy tắc Quản trị công ty
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Nhiều công ty thuộc các quốc gia có các thông lệ Quản trị công ty phát
triển đều xây dựng một bộ quy tắc Quản trị công ty tự nguyện hoặc các
hướng dẫn về Quản trị công ty bên cạnh điều lệ công ty. Đa số các bộ quy
tắc là những tuyên ngôn ngắn gọn và đơn giản có tính nguyên tắc, thường
là phản ánh mong muốn của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong việc
điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty một cách trung thực, công
bằng, hợp pháp và có trách nhiệm đối với xã hội.

CỔ TỨC

Các thông lệ tốt:
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Những quy chế và hướng dẫn nội bộ của công ty có thể đề cập đến rất
nhiều vấn đề, bao gồm:
t $ÈDW˾Oê̌DIVOHUSPOH2V˽OUS̑DÙOHUZ
- Những mục đích và mục tiêu của công ty
- Mối quan hệ giữa các cổ đông và Hội đồng quản trị
- Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc hoặc Ban giám
đốc điều hành
- Mối quan hệ giữa các cổ đông chi phối và các cổ đông nhỏ lẻ.
t
-

$ÈDUIÙOHM̏U̔UMJÐORVBOê̋O)̘Jê̕OHRV˽OUS̑
Cơ cấu thành phần, bao gồm cả các thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Số lượng thành viên và cơ cấu của các tiểu ban
Thủ tục làm việc
Đãi ngộ và thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị không
điều hành.

t $ÈDUIÙOHM̏U̔UMJÐORVBOê̋O#BOHJÈNê̔D
- Đãi ngộ và thù lao
- Phối hợp và quan hệ với Hội đồng quản trị
t Các thông lệ tốt liên quan đến Ban kiểm soát:
- Cơ cấu thành phần, bao gồm cả trình độ của các thành viên Ban kiểm
soát,
- Trách nhiệm và thủ tục làm việc của Ban kiểm soát,
- Quan hệ giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, ĐHĐCĐ và các cổ
đông
- Cơ chế để đảm bảo sự độc lập của Ban kiểm soát khi thực thi trách
nhiệm của mình
- Đãi ngộ và thù lao đối với các thành viên Ban kiểm soát
t
-

2VŽOM̝JD̟BD̖êÙOH
Về việc tổ chức và điều hành ĐHĐCĐ
Bảo vệ các cổ đông nhỏ lẻ
Công khai giao dịch của các bên liên quan
Chính sách cổ tức của công ty.

t $ÈDW˾Oê̌MJÐORVBOê̋OT̤DÙOHLIBJWËUÓOINJOIC˼DI
- Chức năng kiểm soát nội bộ, bao gồm cả việc quản lý rủi ro
- Chính sách về việc sử dụng các dịch vụ tư vấn và kiểm toán thuê
ngoài và luân chuyển Kiểm toán độc lập
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25 Điều 4.2 của Quy chế Quản trị công ty. Cho dù phần lớn các công ty niêm yết ở Việt Nam đều tuân thủ
yêu cầu trên và xây dựng quy chế nội bộ về Quản trị công ty, những cơ cấu quản trị nội bộ của các công
ty niêm yết cho thấy sự thiếu linh hoạt, thiếu hiệu quả và thiếu trách nhiệm. Các công ty niêm yết cần
phải cải thiện lĩnh vực Quản trị công ty của mình để đảm bảo sự minh bạch của thị trường, bảo vệ các
nhà đầu tư và quản lý hiệu quả nhằm đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường chứng khoán.
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Quy tắc Quản trị công ty là một công cụ quan trọng trong Quản trị
công ty tại nhiều nền kinh tế, từ những nền kinh tế phát triển tới những nền
kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi. Khuôn khổ luật pháp về Quản trị
công ty tại Việt Nam, đặc biệt là đối với các công ty niêm yết, mới đang ở trong
những giai đoạn đầu của sự phát triển. Vào năm 2007, Bộ Tài chính đã ban
hành Quy chế Quản trị công ty áp dụng mang tính bắt buộc đối với các công
ty niêm yết. Mục đích của Quy chế Quản trị công ty là nhằm “vận dụng những
thông lệ quốc tế tốt nhất về Quản trị công ty phù hợp với điều kiện của Việt
Nam, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán và
góp phần lành mạnh hoá nền kinh tế.” Tất cả các công ty niêm yết đều phải tuân
thủ những khuyến nghị đó và thông qua Bộ Quy tắc Quản trị công ty của riêng
mình bằng văn bản.25 Các công ty cổ phần chưa niêm yết cũng được khuyến
khích nên áp dụng các quy định của Quy chế Quản trị công ty nếu có thể.
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2. Quy tắc Quản trị công ty ở Việt Nam
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Những vấn đề được đề cập đến trong quy chế nội bộ tùy thuộc vào mức độ
quan trọng của các vấn đề đó đối với công ty. Thông thường, quy chế nội bộ
được Hội đồng quản trị thông qua, sau đó được thông báo tới các cổ đông
và các nhà đầu tư, và được đăng tải trên trang web của công ty. Các bản
quy chế nội bộ và hướng dẫn thực hiện của công ty phải phù hợp với các
quy định của pháp luật, cũng như các quy định của điều lệ, và phải tuân thủ
những quy định chung về Quy chế Quản trị công ty. Tuy nhiên, các quy chế
nội bộ không thể thay thế cho điều lệ.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

t 5SÈDIOIJ̏NHJ˽JUSÖOID̟BDÙOHUZê̔JW̙JDÈDCÐODØRVŽOM̝J
liên quan:
- Giao tiếp và quan hệ với các nhà đầu tư và các bên có quyền lợi liên
quan

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

- Các chính sách và chuẩn mực kế toán
- Công khai các báo cáo tài chính và những thông tin quan trọng liên
quan tới công ty
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QUY TẮC QUẢN TRỊ CÔNG TY
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t
t
t
t
t
t

Một bộ quy tắc Quản trị công ty cần phải đề cập đến các vấn đề cụ thể
như sau:
5SÖOIUբ UI՝U՜DWՊUSJՍVUՀQWËCJՋVRVZՉUUԺJó)ó$ó
5SÖOIUբWËUI՝U՜DÿՊDՠ ՞OHDՠ CԽV NJՌOOIJՍNWËCÍJOIJՍNUIËOI
viên Hội đồng quản trị
5SÖOIUբ UI՝U՜DUՔDI՞DIՐQ)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ
5SÖOIUբ UI՝U՜DMբBDIՐO CՔOIJՍN NJՌOOIJՍNDÈDUIËOIWJÐO#BO
giám đốc điều hành
5SÖOIUբ UI՝U՜DQIՒJI՛QIPԺUÿՖOHHJաB)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ #BOLJՋN
soát và Ban giám đốc;
2VZÿՏOIWՊÿÈOIHJÈIPԺUÿՖOH LIFOUIԋՙOHWËLդMVՀUÿՒJWJUIËOI
viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban giám
đốc và các cán bộ quản lý.

Công ty niêm yết phải công bố thông tin về tình hình Quản trị công ty
trong các kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên, trong báo cáo thường niên của công
ty, tối thiểu phải bao gồm những thông tin sau:26
t
t
t
t
t
t
t

t
t

ćËOIWJÐOWËDԊDԼVD՝B)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏWË#BOLJՋNTPÈU
)PԺUÿՖOHD՝B)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏWË#BOLJՋNTPÈU
)PԺUÿՖOHD՝BUIËOIWJÐO)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏÿՖDMՀQLIÙOHÿJՊVIËOI
)PԺUÿՖOHD՝BDÈD՝ZCBOD՝B)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ
/IաOH LՉ IPԺDI ÿՋ UʅOH DԋOH IJՍV RVԻ USPOH IPԺU ÿՖOH 2VԻO USՏ
công ty
ćáMBPWËDIJQIÓDIPUIËOIWJÐO)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ UIËOIWJÐO#BO
giám đốc điều hành và thành viên Ban kiểm soát
ćÙOHUJOWՊDÈDHJBPEՏDIDՔQIJՉVD՝BDÙOHUZD՝BDÈDUIËOIWJÐO)ՖJ
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 với các đối tượng
nói trên
4ՒMԋ՛OHUIËOIWJÐO)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ #BOHJÈNÿՒDÿJՊVIËOIWË#BO
kiểm soát đã tham gia đào tạo về Quản trị công ty
/IաOHÿJՋNDIԋBUIբDIJՍOUIFPRVZÿՏOID՝B#Ֆ2VZUՁD2VԻOUSՏ
công ty, nguyên nhân và giải pháp.

26 Điều 28 trong Quy chế Quản trị công ty.
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1. Quy tắc đạo đức kinh doanh (Code of Ethics) là gì?
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Quy tắc đạo đức kinh doanh sẽ góp phần:
t Nâng cao uy tín của công ty: Danh tiếng và hình ảnh của công ty là
tài sản vô hình gắn liền với công ty. Xây dựng quy tắc đạo đức kinh
doanh là một cách làm hiệu quả để công ty thể hiện giá trị mà mình
tin tưởng vào các thông lệ tốt trong kinh doanh.
t Cải thiện năng lực quản lý rủi ro và đối phó với khủng hoảng: Quy
tắc đạo đức kinh doanh sẽ giúp Ban giám đốc và Hội đồng quản trị nhìn
thấy các vấn đề tiềm tàng trước khi xuất hiện một cuộc khủng hoảng quy
mô lớn, bởi vì quy tắc đạo đức khuyến khích người lao động phát hiện và
phản ứng trước những vấn đề liên quan tới đạo đức nghề nghiệp.
t Xây dựng văn hóa công ty và đề cao các giá trị của công ty: Một
bộ quy tắc đạo đức kinh doanh được công ty xây dựng và truyền đạt
tới mọi cán bộ và nhân viên trong công ty có thể góp phần xây dựng
một môi trường văn hóa gắn kết, dựa trên các giá trị chung, giúp định
hướng cho các nhân viên trong công việc hàng ngày của họ.
t Tăng cường giao tiếp giữa các bên có quyền lợi liên quan: Quy tắc
đạo đức kinh doanh cũng tạo được những ấn tượng rõ nét về công
ty đối với các bên có quyền lợi liên quan trong những giai đoạn khó
khăn. Quy tắc đạo đức kinh doanh truyền đi thông điệp của công ty
về sự cam kết của mình đối với việc tuân thủ đạo đức và chứng minh
rằng những vi phạm nếu có chỉ là ngoại lệ và hiếm xảy ra.
t Tránh tranh chấp và kiện tụng: Một bộ quy tắc đạo đức kinh doanh,
kết hợp với một chương trình thực hiện quy tắc đạo đức hiệu quả, có
thể góp phần giảm thiểu rủi ro liên quan đến tranh chấp và kiện tụng
bắt nguồn từ sự gian lận, xung đột lợi ích, tham nhũng, hối lộ, và giao
dịch nội gián.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

2. Tại sao công ty lại cần phải có quy tắc đạo đức kinh doanh?

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Quy tắc đạo đức kinh doanh (còn được gọi là Quy tắc Ứng xử, hoặc
Quy tắc Đạo đức hoặc Tuyên ngôn về Trách nhiệm) là định hướng cơ bản về
cách ứng xử, nói lên trách nhiệm và bổn phận của các cán bộ và nhân viên
của công ty đối với các bên có quyền lợi liên quan, bao gồm cả đồng nghiệp,
khách hàng, đối tác kinh doanh (chẳng hạn các nhà cung ứng), chính phủ và
xã hội bên ngoài.

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

D. Quy tắc đạo đức kinh doanh trong công ty

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG CÔNG TY

3.

TÀI LIỆU NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

3. Thực hiện quy tắc đạo đức kinh doanh như thế nào?
Mỗi một công ty có quy mô khác nhau và hoạt động trong những lĩnh
vực khác nhau, và mỗi một công ty có môi trường văn hóa kinh doanh khác
nhau, cũng như những lĩnh vực hoạt động với mức độ nhạy cảm khác nhau
liên quan đến các vấn đề đạo đức. Quy tắc đạo đức kinh doanh của công ty cần
phản ánh rõ những sự khác biệt này.
Quy tắc đạo đức kinh doanh của công ty không nên chỉ là những
nguyên tắc đơn thuần mà nên tập trung vào các giá trị cốt lõi. Trước khi soạn
thảo các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, công ty cần xác định và định hình
các giá trị cốt lõi của mình.27
Việc soạn thảo một bộ Quy tắc đạo đức kinh doanh không chỉ đơn
thuần là công việc mang tính giấy tờ. Trong việc đánh giá về sự cần thiết của
một bộ quy tắc đạo đức kinh doanh, công ty cần bắt đầu bằng cách nghiên cứu
môi trường đạo đức nội bộ của công ty, những chỉ dẫn về đạo đức mà cán bộ
và nhân viên của công ty nhận được, rủi ro mà công ty có thể gặp phải nếu
không có một bộ quy tắc đạo đức kinh doanh.28 Bước thứ hai, công ty cần tìm
kiếm sự tham vấn và những ý kiến đóng góp nội bộ, từ các cán bộ quản lý cao
cấp tới những người lao động bình thường của công ty nếu công ty muốn bộ
Quy tắc đạo đức kinh doanh của mình thực sự là kim chỉ nam cho những ứng
xử liên quan đến đạo đức của công ty. Quan trọng hơn, công ty cần đảm bảo
rằng có sự tham khảo ý kiến sâu rộng diễn ra trong quá trình xây dựng bộ quy
tắc này.29 Khi bộ quy tắc đạo đức kinh doanh được trình lên để Hội đồng quản
trị thông qua, tất cả các cán bộ nhân viên của công ty cần phải thông suốt về
những quy tắc ấy vì chính họ là những người soạn thảo ra chúng - đây chính
là một quy trình nhằm đảm bảo rằng mọi cá nhân trong công ty đều được góp
tiếng nói và nhờ đó giúp cho việc thực hiện dễ dàng hơn.
Công ty cũng cần nhận thức rõ rằng “tiếng nói từ trên cao” rất quan
trọng, và rằng sự cam kết công khai và rõ ràng của đội ngũ cán bộ quản lý cao
27 Để tìm hiểu thêm về cách thức xây dựng, quản lý và thực hiện Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, tìm đọc
cuốn sách của Kenneth Johnson và Igor Abramov mang tựa đề Đạo đức Kinh doanh: Hướng dẫn quản
lý một doanh nghiệp có trách nhiệm (Washington, D.C.: Bộ thương mại Hoa kỳ, 2004). Xem thêm thông
tin tại địa chỉ: http://www.trade.gov/goodgovernance/business_ethics/manual.asp.
28 Kenneth Johnson và Igor Abramov, Đạo đức Kinh doanh: Hướng dẫn quản lý một doanh nghiệp có trách
nhiệm, Chương 3, trang 45-46 và Chương 5, trang 93-97.
29 Nhiều công ty có thể lựa chọn thành lập một nhóm công tác hoặc một tổ công tác đặc biệt, bao gồm đại
diện của tất cả các cấp để xây dựng bản dự thảo đầu tiên về Quy tắc đạo đức kinh doanh của công ty và
trình lên để Hội đồng quản trị thông qua. Xem thêm: Kenneth Johnson và Igor Abramov, Đạo đức Kinh
doanh: Hướng dẫn quản lý một doanh nghiệp có trách nhiệm, trang 57-61.
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30 Bản thân bộ quy tắc đạo đức kinh doanh của công ty cũng nên bao hàm một thủ tục cụ thể trong việc
phản ánh một vấn đề đạo đức (“trước hết gặp cấp trên trực tiếp, sau đó…”), và thậm chí nên bao hàm
cả thủ tục đề nghị thay đổi những nội dung trong bộ quy tắc. Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp nội bộ
của công ty cũng nên bao hàm một mô hình đưa ra quyết định liên quan đến các vấn đề đạo đức (“Bước
một: Kiểm tra thông tin, Bước hai: …”). Xem thêm: Kenneth Johnson và Igor Abramov, Đạo đức Kinh
doanh: Hướng dẫn quản lý một doanh nghiệp có trách nhiệm, Chương 6, trang 138-144.
31 Chương trình tập huấn về đạo đức nghề nghiệp nên được xây dựng dựa trên các vụ việc có thể nảy sinh
trong công việc hàng ngày của các nhân viên công ty và nên được tổ chức theo kiểu tương tác. Xem
thêm: Kenneth Johnson và Igor Abramov, Đạo đức Kinh doanh: Hướng dẫn quản lý một doanh nghiệp
có trách nhiệm, Chương 7, trang 155-165.
32 Chương X, điều 3, khoản 3.7 của Thông tư 156/2007/TT-BTC.
33 Điều 12 của Quyết định 27/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ra ngày 24/04/2007 về việc ban hành quy
chế tổ chức và hoạt động của các công ty chứng khoán

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
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CỔ TỨC

Việt Nam vẫn chưa thông qua một bộ Quy tắc đạo đức kinh doanh
chung áp dụng cho tất cả các công ty của Việt Nam. Tuy nhiên, một số loại hình
công ty cụ thể (chẳng hạn các công ty bảo hiểm32 và các công ty chứng khoán33)
phải thông qua những những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, thành tố tạo nên
các nguyên lý và nguyên tắc và quan trọng nhất trong đạo đức kinh doanh.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

4. Quy tắc đạo đức kinh doanh ở Việt Nam
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cấp và các thành viên Hội đồng quản trị là chìa khóa để thực hiện thành công
các quy tắc đạo đức kinh doanh của công ty.
Quy tắc đạo đức kinh doanh phải thân thiện với người sử dụng (tức là
phải cung cấp những chỉ dẫn thực tế cho các cán bộ quản lý và nhân viên của
công ty về cách thức xử lý các vấn đề liên quan đến đạo đức có thể nảy sinh
trong công việc hàng ngày của công ty).30 Để thực hiện các quy tắc đã đề ra,
công ty có thể cần phải xây dựng một chương trình tập huấn về đạo đức nghề
nghiệp,31 cũng như bổ nhiệm một cán bộ và thành lập một văn phòng chuyên
trách và/hoặc thành lập một Ủy ban Đạo đức trực thuộc Hội đồng quản trị để
tư vấn và tập huấn cho các cán bộ, nhân viên của công ty, và để đảm bảo giữ
kín danh tính của các cá nhân phản ánh về những vấn đề đạo đức liên quan
đến các cá nhân khác trong công ty.
Bộ Quy tắc đạo đức kinh doanh nên được Ủy ban đạo đức trực thuộc
Hội đồng quản trị rà soát, sửa đổi và bổ sung nếu thấy cần thiết.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG CÔNG TY

NOTES

Chương

4

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

4 Hội đồng quản trị

D. CƠ CẤU VÀ CÁC ỦY BAN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Chủ tịch
2. Các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị
3. Chủ tịch một Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị

130
130
132
138

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

114
114
115
118
121

CỔ TỨC

C. THÀNH PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị
2. Ai có thể trở thành thành viên Hội đồng quản trị?
3. Phẩm chất, năng lực của thành viên Hội đồng quản trị
4. Các dạng thành viên Hội đồng quản trị

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

B. BẦU CHỌN VÀ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
106
1. Bầu chọn thành viên Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 106
2. Đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị
107
3. Thông tin về những người được đề cử vào Hội đồng quản trị
108
4. Bầu chọn thành viên Hội đồng quản trị
110
5. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
113

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

103

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

93
93
93
95
102
102

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

A. THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Khi nào cần thành lập Hội đồng quản trị?
2. Sơ lược về thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3. Thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong việc giám sát và kiểm soát chiến lược
4. Thẩm quyền của Hội đồng quản trị liên quan tới quyền lợi của cổ đông
5.Thẩm quyền của Hội đồng quản trị liên quan tới tài sản và vốn điều lệ
6. Thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong việc kiểm soát,
công bố và minh bạch hóa thông tin
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Ai có quyền đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị? Cổ đông có được
cung cấp đầy đủ thông tin về các ứng viên hay không? Hội đồng quản trị có
thể ảnh hưởng tới quá trình đề cử như thế nào?
Hội đồng quản trị có đảm bảo rằng tất cả các cổ đông hiểu rõ bản chất của
việc bầu dồn phiếu?
Thành phần của Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị đã xây dựng, công bố, và thực hiện các chính sách liên
quan đến quy mô, thành phần, bề dày kinh nghiệm, tập hợp kỹ năng và các
phẩm chất khác của Hội đồng quản trị hay chưa?
Thành phần của Hội đồng quản trị, xét về mặt tập hợp kỹ năng và năng lực,
có phù hợp với chức năng giám sát và công tác xây dựng chiến lược của Hội
đồng quản trị hay không?
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Bầu chọn Hội đồng quản trị

CỔ TỨC

Thẩm quyền của Hội đồng quản trị, trên giấy tờ lẫn trên thực tế, có khác với
thẩm quyền của Ban giám đốc hay không?
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TRONG QUẢN
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Đâu là vai trò của Hội đồng quản trị trong công tác Quản trị công ty, tổ chức
ĐHĐCĐ, bảo vệ tài sản công ty, giải quyết mâu thuẫn, giám sát công tác
kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro? Hiệu quả của Hội đồng quản trị trong
việc định hướng và xây dựng chiến lược? Hội đồng quản trị có những công
cụ phù hợp để giám sát các kết quả hoạt động và kết quả tài chính của công
ty hay không? Có quy hoạch cán bộ kế nhiệm, đặc biệt đối với vị trí Tổng
giám đốc hay không?
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Hội đồng quản trị có tập trung vào việc bảo vệ quyền lợi của công ty và
các cổ đông hay không? Thành viên Hội đồng quản trị có hiểu rõ vai trò và
các vấn đề ưu tiên của Hội đồng quản trị hay không? Hội đồng quản trị có
đủ thẩm quyền theo Điều lệ và quy chế nội bộ để thực thi chức năng giám
sát của mình hay không? Các thẩm quyền này có được truyền đạt rõ ràng
không? Trong thực tế, thành viên Hội đồng quản trị có sử dụng thẩm quyền
của mình hay không?
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Thẩm quyền của Hội đồng quản trị:
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Hội đồng quản trị với tư cách là một tập thể hoạt động hiệu quả đến mức
nào? Công ty có các thành viên Hội đồng quản trị độc lập hay không? Hội
đồng quản trị có được tạo thành từ đa số các thành viên không điều hành
hay không?
Vai trò lãnh đạo của Hội đồng quản trị, ở cấp Hội đồng quản trị và cấp Ủy
ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hiệu quả đến mức nào?
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có phù hợp với yêu cầu của công
ty hay không? Công ty có đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần
thiết để thành lập các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay không?
Cơ cấu của Hội đồng quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị có các Ủy ban nhân sự, chính sách phát triển, lương
thưởng và Kiểm toán hoặc các ủy ban khác phù hợp với các quy định của
pháp luật và các thông lệ tốt trong Quản trị công ty hay không? Chi phí
và lợi ích của các ủy ban đó và những ủy ban khác như thế nào? Có đủ các
thành viên Hội đồng quản trị độc lập (hoặc không điều hành) để làm chủ
tịch các ủy ban này hay không? Các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị
có đủ nguồn lực (nhân lực và tài lực) để thực thi các chức năng của mình
một cách phù hợp hay không?
Các thành viên không nằm trong một Ủy ban nào đó nắm vững thông tin
về các quyết định của Ủy ban ấy đến mức nào? Những thông tin mà các
Ủy ban chuẩn bị có đủ để Hội đồng quản trị đưa ra quyết định hay không?
Các thành viên trong các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị có đủ kiến
thức chuyên môn về các vấn đề liên quan đến trách nhiệm được giao phó
hay không? Họ có được tiếp cận với nguồn thông tin từ Kiểm toán độc
lập, Kiểm toán nội bộ và các bộ phận điều hành liên quan đến các hoạt
động kinh tế, tài chính và các hoạt động khác của công ty hay không?
Quy trình làm việc của Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị đã xác định, sắp xếp mức độ ưu tiên và lên lịch làm việc
đối với những vấn đề chủ yếu cần được rà soát định kỳ hay chưa? Hội
đồng quản trị đã xác định các thông tin cần thiết để phân tích những vấn
đề chủ yếu này hay chưa? Chủ tịch Hội đồng quản trị có đóng vai trò tích
cực trong việc tổ chức công việc của Hội đồng quản trị hay không? Hội
đồng quản trị có họp thường kỳ theo lịch công tác cố định hay không?
Chủ tịch Hội đồng quản trị có khuyến khích việc trao đổi quan điểm tự do
và cởi mở hay không?
Có các thủ tục để đảm bảo việc chuẩn bị chu đáo và tiến hành các cuộc
họp của Hội đồng quản trị hay không, ví dụ gửi thông báo trước về các
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Việc tự đánh giá và đào tạo của Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị có tiến hành công việc tự đánh giá thường niên hay
không? Hội đồng quản trị đã xây dựng các tiêu chí hay các chỉ số đánh giá
kết quả hoạt động của mình hay chưa? Quy trình tự đánh giá có đáng tin
cậy hay không? Các kết quả có được gửi tới các cổ đông hay không?
Hội đồng quản trị có tổ chức tập huấn định kỳ về Quản trị công ty và
những vấn đề quan trọng khác để nâng cao kết quả hoạt động của công
ty trong tương lai hay không? Có phải tất cả các thành viên Hội đồng
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Công ty có hợp đồng với các thành viên Hội đồng quản trị hay không?
Những hợp đồng đó có quy định về bổn phận và nghĩa vụ pháp lý của
họ hay không?
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Có phải tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều hiểu rõ bổn phận
của mình là phải làm việc một cách có trách nhiệm và đáng tin cậy vì lợi
ích cao nhất của công ty và của các cổ đông hay không? Thành viên Hội
đồng quản trị có chuẩn bị kỹ càng cho cuộc họp của Hội đồng quản trị
hay không? Hội đồng quản trị có cân nhắc đầy đủ đến quyền lợi của các
bên có quyền lợi liên quan hay không?
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Bổn phận và nghĩa vụ pháp lý của Hội đồng quản trị
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Làm cách nào để Hội đồng quản trị đảm bảo rằng mình có thể giám sát
bộ máy điều hành công ty một cách phù hợp? Hội đồng quản trị có nhận
được báo cáo định kỳ và thông tin cập nhật từ bộ máy điều hành hay
không? Hội đồng quản trị có mời các thành viên của bộ máy điều hành
tới tham dự cuộc họp của Hội đồng quản trị để thông tin cho họ biết về
các vấn đề chủ yếu hay không? Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị với
Ban giám đốc và Tổng giám đốc có hiệu quả hay không? Hội đồng quản
trị có đưa ra những lời khuyên khôn ngoan và định hướng rõ ràng cho các
thành viên của bộ máy điều hành hay không? Hội đồng quản trị có biết
cách khuyến khích hiệu quả các thành viên của bộ máy điều hành hay
không? Hội đồng quản trị cân bằng giữa công việc giám sát với công việc
quản lý vi mô như thế nào?

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

vấn đề trong chương trình nghị sự, phân phát tài liệu, xác định số đại biểu
tham dự, quy định về biểu quyết thông qua lá phiếu vắng mặt, và chuẩn
bị biên bản? Trong thực tế, các cuộc họp của Hội đồng quản trị có hiệu
quả đến mức nào? Những thông tin cung cấp cho các thành viên Hội
đồng quản trị có cụ thể, rõ ràng và tập trung để cho phép họ đưa ra quyết
định một cách có hiệu quả hay không? Các vấn đề chủ yếu và những rủi
ro có được nêu bật hay không? Tài liệu có chứa các phụ lục với những chi
tiết đầy đủ hơn hay không?
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quản trị đều tham dự các khóa tập huấn hay không? Công ty có tổ chức
các buổi tập huấn giới thiệu cho các thành viên mới của Hội đồng quản
trị để họ làm quen với chiến lược, kế hoạch tương lai và các hoạt động
của công ty, cũng như những công việc trước kia của Hội đồng quản trị
hay không?
Chế độ lương, thưởng của Hội đồng quản trị
Lương, thưởng của các thành viên Hội đồng quản trị có đảm bảo tính
cạnh tranh hay không? Có phải tất cả các thành viên Hội đồng quản trị
đều nhận được một mức lương như nhau hay không? Chế độ lương có
khuyến khích các thành viên Hội đồng quản trị gánh vác thêm trách
nhiệm, chẳng hạn như làm Chủ tịch một Ủy ban trực thuộc Hội đồng
quản trị, hay không? Liệu chế độ lương có ảnh hưởng nguy hại đến tính
độc lập của các thành viên Hội đồng quản trị hay không? Tổng số lương
thưởng có phải là một phần quan trọng trong tổng thu nhập thường niên
của các thành viên Hội đồng quản trị hay không?
Hội đồng quản trị, Ủy ban nhân sự, Ủy ban lương thưởng có định kỳ xem
xét lại chế độ lương, thưởng dành cho các thành viên Hội đồng quản trị
hay không? Chế độ lương, thưởng có được thực hiện trên cơ sở các cá
nhân không biết về lương, thưởng của các cá nhân khác hay không?
Công ty có chính sách ngăn cấm không cấp tín dụng cá nhân cho các
thành viên Hội đồng quản trị hay không?
Các thành viên điều hành và không điều hành trong Hội đồng quản trị có
được trả lương theo cùng một cách thức như nhau hay không? Công ty
có chính sách để trả thêm hoặc không trả thêm lương cho các thành viên
điều hành của Hội đồng quản trị vì công việc của họ trong Hội đồng quản
trị nằm ngoài gói thù lao mà họ nhận được cho công việc điều hành của
mình hay không?

Một Hội đồng quản trị độc lập, chuyên nghiệp và hiệu quả có ý nghĩa
đặc biệt quan trọng trong Quản trị công ty. Hội đồng quản trị hoạt động vì lợi
ích cao nhất của công ty và của các cổ đông. Tổ chức này có nhiệm vụ đề ra
chiến lược cho công ty, bảo vệ quyền lợi của các cổ đông, giám sát bộ máy điều
hành và các hoạt động tài chính của công ty.
Dù Hội đồng quản trị không thể thay thế cho các cán bộ quản lý
chuyên nghiệp tài năng, hay thay đổi môi trường kinh tế mà công ty đang hoạt
động, tổ chức này có thể ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của công ty thông
qua việc giám sát chiến lược và kiểm soát hoạt động quản lý công ty. Các hoạt
động của Hội đồng quản trị có thể hoàn toàn không được chú ý đến khi nền
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t -ương thưởng quá cao: Hội đồng quản trị công ty Enron đã phê chuẩn mức
lương thưởng quá cao cho các cán bộ điều hành trong công ty, không giám sát
được việc tiền mặt của công ty bị cạn kiệt do các khoản tiền thưởng hàng năm
vào năm tài chính 2000, và không giám sát hoặc đình chỉ hạn mức tín dụng trị
giá nhiều triệu đô la của công ty cho các cá nhân.
t Hệ thống kế toán nhiều rủi ro: Hội đồng quản trị công ty Enron cho phép áp
dụng các thông lệ kế toán nhiều rủi ro mà không ngăn cấm.
t 2uá nhiều hoạt động ngoại bảng không công khai: Hội đồng quản trị công
ty Enron cho phép tiến hành các hoạt động ngoại bảng trị giá hàng tỷ đô la để
làm cho tình hình tài chính trông có vẻ tốt hơn so với thực tế và đã không đảm
bảo việc công bố đầy đủ các công nợ trọng yếu ngoại bảng vốn là một trong
những nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của Enron.

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

t Xung đột lợi ích: Bất chấp những xung đột lợi ích rõ ràng, Hội đồng quản trị
công ty Enron đã chấp thuận một việc chưa từng có tiền lệ là cho phép Giám
đốc Tài chính thành lập và điều hành những quỹ tương hỗ riêng để thực hiện
các giao dịch với công ty Enron và kiếm lời trên những chi phí mà công ty Enron
phải gánh chịu.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

t Thiếu tính độc lập: Các mối quan hệ tài chính giữa công ty và một số thành viên Hội
đồng quản trị đã làm giảm đi tính độc lập của Hội đồng quản trị của công ty Enron.

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

t Không hoàn thành trách nhiệm: Hội đồng quản trị của công ty Enron đã
không bảo vệ được các cổ đông của công ty và đã góp phần dẫn đến sự sụp đổ
của công ty đại chúng lớn hàng thứ 7 của Mỹ.

CỔ TỨC

Chắc chắn sự sụp đổ mang tính thảm họa của công ty Enron tại Mỹ đã khiến dư
luận và chính phủ hướng sự quan tâm tới vai trò của Hội đồng quản trị và chức
năng của Quản trị công ty. Dưới đây là một vài trong số những điểm yếu kém của
Hội đồng quản trị của công ty Enron, được cho là đã góp phần dẫn đến sự sụp đổ
của công ty này, làm mất đi hàng ngàn công ăn việc làm, và dẫn đến mất niềm tin
vào các thị trường tài chính Mỹ. Vào ngày 7 tháng Năm năm 2002, Thượng viện Mỹ
đã đưa ra những kết luận sau đây liên quan đến vai trò của Hội đồng quản trị của
công ty Enron trong việc sụp đổ và phá sản của công ty này:1

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Một ví dụ nhỏ:

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

kinh tế vững mạnh, giá cổ phiếu tăng và mọi chuyện có vẻ suôn sẻ. Trái lại, khi
mọi chuyện xấu đi, Hội đồng Quản trị sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý và
tầm quan trọng của Hội đồng quản trị sẽ trở nên rõ ràng.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Một ví dụ nhỏ

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

1 Kỳ họp lần thứ 107, phiên họp thứ hai, báo cáo của Tiểu ban điều tra thường trực, Vai trò của Hội đồng
quản trị trong việc sụp đổ của công ty Enron, 08/07/2002.
Xem tại http://fl1.findlaw.com/news.findlaw.com/hdocs/docs/enron/senpsi70802rpt.pdf.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Nguồn: IFC, tháng 3 năm 2004

4.

Hội đồng quản trị

Thể chế pháp lý của Hội đồng quản trị được thể hiện qua các yêu cầu
của pháp luật, nhưng cũng có một mức độ linh hoạt nhất định cho phép các
công ty điều chỉnh cơ cấu tổ chức nội bộ của mình tùy theo nhu cầu và hoàn
cảnh riêng. Chương này mô tả thẩm quyền, việc bầu chọn và miễn nhiệm,
thành phần, cơ cấu, thủ tục làm việc, bổn phận và nghĩa vụ pháp lý, việc đánh
giá và lương thưởng của Hội đồng quản trị. Chương này cũng thảo luận các
nguyên tắc và quy chuẩn Quản trị công ty được thể hiện trong Quy chế Quản
trị công ty và các thông lệ tốt khác.
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GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Khi nào cần thành lập Hội đồng quản trị?

Bước 3

Xác định các năng lực và tập hợp kỹ năng cần có trong thành phần HĐQT và lập
hồ sơ tương ứng về các thành viên HĐQT (ví dụ kinh nghiệm trong ngành, sự liêm
khiết, kiến thức tài chính, v.v).

Bước 2
Bước 1

Xác định thẩm quyền của HĐQT, cơ cấu (số thành viên điều hành, không điều hành, độc lập,
các ủy ban trực thuộc HĐQT v.v), và quy mô (tổng số thành viên).
Xác định chức năng, mục đích, mục tiêu và các hoạt động (ví dụ lịch họp, thời gian và địa điểm
họp) của HĐQT.
Nguồn: IFC, tháng 3 năm 2004

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

Xây dựng kế hoạch tìm kiếm và tuyển mộ các thành viên HĐQT, có
thể sử dụng các công ty và/hoặc tổ chức tư vấn chuyên nghiệp.

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Bước 4

Xây dựng chương trình tập huấn định hướng dành cho các
thành viên mới trong HĐQT. Xác định các chỉ số hoạt động
cơ bản và chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan trong các
cuộc họp.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Bước 5

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Hình 1: Năm bước trong việc thành lập một HĐQT

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

Mọi công ty cổ phần đều phải thành lập Hội đồng quản trị.2
Một công ty muốn thành lập Hội đồng quản trị cần tuân thủ các bước
như minh họa trong Hình 1:

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

A. Thẩm quyền của Hội đồng quản trị

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP
CÔNG BỐ
THÔNG TIN

2 Điều 95, LDN.
3 Điều 108, LDN.
4 Khoản 2(p), Điều 108, LDN..

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Luật doanh nghiệp quy định về thẩm quyền của Hội đồng quản trị.3
Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược của công ty và xác
định các ưu tiên trong hoạt động kinh doanh của công ty, cũng như định
hướng và kiểm soát công tác quản lý, và đưa ra quyết định về những vấn đề
không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Về bản chất,
vai trò của Hội đồng quản trị là định hướng chứ không phải quản lý. Điều lệ
cũng có thể trao thêm quyền cho Hội đồng quản trị.4

CỔ TỨC

2. Sơ lược về thẩm quyền của Hội đồng quản trị

4.

Hội đồng quản trị

Theo thông lệ, Hội đồng quản trị có thẩm quyền quyết định tất cả
những vấn đề không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và các thể chế khác trong
công ty.

Các thông lệ tốt:
Khi Điều lệ công ty trao thêm quyền cho Hội đồng quản trị, những quyền
này cần phải phù hợp với chức năng thông thường của Hội đồng quản trị để
tránh sự mập mờ trong phân chia thẩm quyền giữa ĐHĐCĐ, Hội đồng quản
trị, Tổng giám đốc và/hoặc Ban giám đốc.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị không thể
được giao cho Tổng giám đốc hoặc Ban giám đốc Điều hành.
Như được minh họa trong Hình 2, Hội đồng quản trị có thẩm quyền
đưa ra các quyết định trong những lĩnh vực sau đây:5
t (JÈNTÈUDIJՉOMԋ՛DWËLJՋNTPÈUIPԺUÿՖOHRVԻOMâ
t 5VZՋODIՐOWËHJÈNTÈU5ՔOHHJÈNÿՒDWË#BOHJÈNÿՒD
t 5ՔDI՞DIՐQó)ó$ó
t 7ՒOÿJՊVMՍWËUËJTԻOD՝BDÙOHUZ
t $ÙOHCՒUIÙOHUJOWËUÓOINJOICԺDID՝BUIÙOHUJO
t $ÈDMʜOIWբDLIÈDÿԋ՛DRVZÿՏOIUSPOH-VՀUEPBOIOHIJՍQIPՅDóJՊVMՍ
công ty

5 Khoản 2, Điều 108, LDN.
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3. Thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong việc giám sát và
kiểm soát chiến lược
Hội đồng quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và kiểm
soát chiến lược của công ty. Hội đồng quản trị có các thẩm quyền sau đây trong
lĩnh vực này:

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ TỨC

Giải quyết xung đột
t Phê chuẩn các giao dịch của các
bên liên quan có giá trị bằng hoặc
lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản
được thể hiện trong các báo cáo
tài chính gần nhất của công ty (tỷ
lệ có thể nhỏ hơn theo quy định
trong điều lệ)
t (J˽JRVZ̋UYVOHê̘Utrong công ty

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Vốn điều lệ và tài sản
t å̌YV˾UW̌DÈDMP˼JD̖QI˿OWËU̖OHT̔Mˍ̝OH
cổ phần mỗi loại sẽ được chào bán
t 2VZ̋Uê̑OIW̌WJ̏DQIÈUIËOID̖QI˿ON̙J
trong giới hạn tổng số cổ phần mỗi loại có
thể được chào bán
t 2VZ̋Uê̑OIW̌WJ̏DIVZê̘OHW̔OC̖TVOH
dưới các hình thức khác
t 2VZ̋Uê̑OIW̌HJÈDIËPCÈOD̖QI˿OWËUSÈJ
phiếu của công ty
t 2VZ̋Uê̑OIW̌WJ̏DNVBM˼JD̖QI˿OW̙JT̔
lượng không vượt quá 10% số cổ phần đã
được bán ra trong thời hạn 12 tháng

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Cổ tức
t Tham mưu cho ĐHĐCĐ về mức chi
trả cổ tức, thời hạn và thủ tục chi
trả cổ tức

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Hội đồng Quản trị

Quyền lợi của các cổ đông
Đại hội đồng cổ đông
t Tổ chức ĐHĐCĐ
t 1IÐDIV̀ODIˍˌOHUSÖOIOHȊT̤
t 5̖DI̠DM˾ZâLJ̋OC̄OHWǊOC˽Oê̍
ĐHĐCĐ thông qua các quyết định

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

Kiểm soát, công bố thông tin và đảm bảo tính minh bạch
t /̘QCÈPDÈPUËJDIÓOIUIˍ̚OHOJÐOMÐOå)å$å
t å̌YV˾UUIÙOHRVBDÈDCÈPDÈPUËJDIÓOI CÈPDÈPRV˽OMâ CÈPDÈPLJ̍NUPÈO WËCÈPDÈP
Quản trị công ty đối với công ty niêm yết) gửi lên ĐHĐCĐ
t 5IÙOHRVBCÈPDÈPW̌OỊOHT̤LJÐORVBOUS̒OHMJÐORVBOê̋ODÈDDÙOHUZê˼JDIÞOH
t 9ÉZE̤OHDˌDI̋LJ̍NTPÈUO̘JC̘WËRV˽OUS̑S̟JSP

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Giám sát và kiểm soát chiến lược
t 2VZ̋Uê̑OIW̌DIJ̋OMˍ̝DWËL̋IP˼DIQIÈUUSJ̍O
trung hạn, kế hoạch kinh doanh thường niên
của công ty
t 2VZ̋Uê̑OIW̌L̋IP˼DIWËE̤ÈOê˿VUˍUSPOH
thẩm quyền của mình
t 2VZ̋Uê̑OIW̌HJ˽JQIÈQN̛S̘OHUȊUSˍ̚OH 
marketing và công nghệ
t 1IÐEVZ̏UDÈDI̝Qê̕OHNVB CÈO WBZ DIP
vay và các hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc
lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được thể hiện
trong các báo cáo tài chính gần nhất của công
ty (tỷ lệ có thể nhỏ hơn theo quy định trong
điều lệ)
t #̖OIJ̏N NJ̎OOIJ̏N TBUI˽J LâL̋UWËDI˾N
dứt hợp đồng với Tổng Giám đốc và các cán bộ
quản lý chủ chốt của công ty
t #̖OIJ̏NN̘Uê˼JEJ̏ODØUÌNRVŽOê̍UI̤D
hiện quyền sở hữu của công ty tại các công ty
khác, đưa ra quyết định về mức lương thưởng
và những lợi ích khác dành cho các cá nhân đó
t (JÈNTÈUWËDI̐ê˼P5̖OH(JÈNê̔DWËDÈDDÈO
bộ quản lý khác
t 2VZ̋Uê̑OIW̌DˌD˾VU̖DI̠DD̟BDÙOHUZ
t 2VZ̋Uê̑OIW̌WJ̏DUIËOIM̂QDÈDDÙOHUZDPO 
chi nhánh và văn phòng đại diện, và mua cổ
phần của các công ty khác
t å̌OHȊUÈJDˌD˾VIṖDHJ˽JUI̍DÙOHUZ
t 5IËOIM̂QDÈD̟ZCBOUS̤DUIV̘D)̘Jê̕OH2V˽O
trị đối với công ty niêm yết
t #̖OIJ̏NIṖDNJ̎OOIJ̏N5IˍLâDÙOHUZ
t 5IÙOHRVBDÈDUËJMJ̏VW̌RV˽OMâO̘JC̘ WË
Quy tắc Quản trị công ty đối với các công ty
niêm yết)

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Hình 2: Thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp và Quy chế Quản
trị công ty

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

4.

Hội đồng quản trị

a) Xây dựng các chiến lược và kế hoạch phát triển trung hạn và kế
hoạch kinh doanh thường niên của công ty
Hội đồng quản trị có thẩm quyền quyết định các chiến lược và kế
hoạch phát triển trung hạn của công ty. Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn có
quyền quyết định hoặc phê chuẩn các kế hoạch kinh doanh thường niên của
công ty.6

Các thông lệ tốt:
Hội đồng quản trị xây dựng định hướng chiến lược của công ty dựa trên bối
cảnh thị trường, tình hình tài chính của công ty và các nhân tố khác. Một
điều đặc biệt quan trọng là Hội đồng quản trị phải xác định mức độ và loại
hình rủi ro mà công ty có thể chấp nhận để hoàn thành mục tiêu của mình.
Các kế hoạch chiến lược và kinh doanh của công ty cần được xem xét lại và
đánh giá trên cơ sở thường niên. Việc đánh giá nên bao gồm đánh giá tình
hình sản xuất, tiếp thị và các khoản đầu tư đã hoạch định. Cuối cùng, Hội
đồng quản trị cần thông qua một văn bản duy nhất thể hiện các ước tính tài
chính cho từng năm tài chính.
Khi ĐHĐCĐ bổ nhiệm các thành viên mới vào Hội đồng quản trị, Thư ký công
ty cần thông báo cho các thành viên mới này về chiến lược và kế hoạch kinh
doanh của công ty.
Nguyên tắc Quản trị công ty hiệu quả khuyến nghị:
t 5̖OH HJÈN ê̔D WË #BO HJÈN ê̔D QI˽J êˍ̝D T̤ QIÐ DIV̀O D̟B )̘J
đồng quản trị trước khi thực hiện các giao dịch nằm ngoài phạm vi kế
hoạch kinh doanh và tài chính (các hoạt động phi quy chuẩn).
t $ÙOHUZD˿OYÉZE̤OHDÈDRVZDI̋O̘JC̘W̙JOỊOHUI̟U̞DDIJUJ̋U
dành cho Tổng giám đốc và Ban giám đốc khi xin phép thực hiện
những giao dịch nằm ngoài phạm vi kế hoạch kinh doanh và tài
chính.
t )̘Jê̕OHRV˽OUS̑DØRVŽOQI̟RVZ̋URVZ̋Uê̑OID̟B5̖OHHJÈNê̔D
và Ban giám đốc trong việc tiến hành bất kỳ một hoạt động phi quy
chuẩn nào, với điều kiện việc phủ quyết đó là có cơ sở.
t $ÈDRVZDI̋O̘JC̘D̟BDÙOHUZYÈDê̑OIRVŽOWËOHIǡBW̞D̟BC̘
máy điều hành, cũng như trách nhiệm phải gánh chịu khi hành động
vượt quá thẩm quyền.

6 Khoản 2, Điều 108, Khoản 2(a), LDN.

97

Các thông lệ tốt:

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
CÔNG BỐ
THÔNG TIN
CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

7 Khoản 2(h), Điều 108, LDN.
8 Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý chủ chốt khác trong công ty cũng là những nhân viên của công ty
và các quy định của Luật Lao động sẽ được áp dụng. Vì vậy, việc chấm dứt hợp đồng của Tổng Giám
đốc và các cán bộ quản lý chủ chốt khác trong công ty phải có lý do hợp pháp theo quy định trong Luật
Lao động.
9 Khoản 2(h) , Điều 108, Luật lao động.

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Thông lệ phổ biến trên thế giới là Ủy ban lương thưởng, với thành viên là các
thành viên Hội đồng quản trị độc lập, xây dựng mức thù lao dành cho Tổng
giám đốc và các cán bộ quản lý cấp cao khác. Các tiêu chí để xác định mức
thù lao cần bao gồm yêu cầu công việc của Ban giám đốc, tình hình kinh tế
(tài chính) của công ty, thành tích của công ty so với các công ty khác, đánh
giá thành tích trước kia của riêng từng thành viên cũng như của Ban giám đốc
nói chung, kết nối kết quả tương lai của mỗi thành viên với mức thù lao và các
đóng góp mang tính chuyên gia của cá nhân đó.

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

Hội đồng quản trị có quyền phê chuẩn mức thù lao, điều khoản và
điều kiện hợp đồng giữa công ty với các thành viên của Ban giám đốc.9 Sau khi
phê chuẩn, Tổng giám đốc sẽ ký hợp đồng với từng thành viên của Ban giám
đốc. Hợp đồng với Tổng giám đốc sẽ được ký bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Điều 117.1 Luật doanh nghiệp quy định mức thù lao dành cho Ban giám đốc
được xác định dựa trên các kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

c) Phê chuẩn các điều kiện trong hợp đồng với thành viên của Ban
Giám đốc và quyết định mức thù lao

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Hội đồng quản trị có thẩm quyền và trách nhiệm bổ nhiệm Tổng giám
đốc và các cán bộ quản lý chủ chốt khác trong công ty (tức là Phó Tổng giám
đốc và Kế toán trưởng).7 Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm những cá nhân
đó theo các quy định của luật pháp.8

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

b) Bổ nhiệm và miễn nhiệm các thành viên Ban giám đốc

CỔ TỨC

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị không tham gia công việc quản lý công
ty hàng ngày, vốn là trách nhiệm của bộ máy điều hành.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

4.

Hội đồng quản trị

Î Để tìm hiểu thêm thông tin về thù lao cho cán bộ điều hành, xem Chương 5,
Mục G.
d) Giám sát hoạt động của Ban giám đốc
Ban giám đốc phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị. Hội
đồng quản trị giám sát công tác điều hành các hoạt động kinh doanh hàng
ngày của Ban giám đốc.10 Ngoài ra, Hội đồng quản trị có quyền:
1. Bổ nhiệm và miễn nhiệm các thành viên Ban giám đốc
2. Phê chuẩn các điều khoản hợp đồng giữa công ty và các thành viên
Ban Giám đốc
Tại các công ty niêm yết, Ban giám đốc có trách nhiệm gửi các báo cáo
lên Hội đồng quản trị và ĐHĐCĐ.11

Các thông lệ tốt:
Các bộ phận điều hành thường báo cáo lên Hội đồng quản trị. Phần lớn các
cổ đông, đặc biệt là cổ đông nhỏ lẻ, không có điều kiện để giám sát công việc
quản lý công ty một cách có hiệu quả. Đây là lý do tại sao công việc giám sát
này được giao cho Hội đồng quản trị; Hội đồng quản trị thay mặt cho tất cả các
cổ đông giám sát bộ máy điều hành trong công ty.
Khi thành lập và lựa chọn Ban giám đốc, cần phải có một sự cân bằng giữa việc
giám sát Tổng giám đốc với việc cho phép cá nhân ấy được tự chủ trong việc
điều hành các hoạt động của công ty. Người ta không còn xa lạ với những mối
nguy hiểm của việc giám sát yếu kém. Các cán bộ quản lý có thể phục vụ cho
lợi ích cá nhân và lừa dối cổ đông. Mặt khác, việc giám sát quá mức cũng tiềm
ẩn những mối nguy hiểm, trong đó có việc can thiệp sâu vào quản lý vi mô và
chính trị hóa quá trình ra quyết định quản lý. Việc yếu kém trong giám sát cũng
như việc giám sát quá mức đều dẫn tới sự thiếu hiệu quả về mặt kinh tế và có
thể nảy sinh các vấn đề pháp lý. Vì vậy, Điều lệ, quy chế nội bộ và các tài liệu
chính sách khác cần phải được xây dựng với quan điểm hướng tới việc phân
chia trách nhiệm giữa các thể chế quản trị của công ty trên cơ sở thể chế nào
phù hợp nhất với nhiệm vụ nào thì được giao nhiệm vụ đó. Rõ ràng là nhiệm vụ
quản lý cần phải giao cho các cán bộ quản lý chuyên nghiệp. Nhiệm vụ giám
sát cần được giao cho các thể chế giám sát, chẳng hạn như Ban kiểm soát, Kiểm
toán nội bộ hoặc Ủy ban kiểm toán và ĐHĐCĐ.

10 Khoản 2(i), Điều 108, LDN.
11 Khoản 4, Điều 31, Điều lệ Mẫu.
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e) Bổ nhiệm Tổng giám đốc
Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc của công ty12, người đóng
vai trò là người lãnh đạo Ban giám đốc.
f) Thành lập các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị
Theo Quy chế Quản trị công ty, Hội đồng quản trị của các công ty niêm
yết có thể thành lập một hay nhiều ủy ban. Hội đồng quản trị có thể thành lập
Ủy ban nhân sự, Ủy ban chính sách phát triển, Ủy ban lương thưởng, Ủy ban
kiểm toán và các ủy ban đặc biệt khác trực thuộc Hội đồng quản trị theo nghị
quyết của ĐHĐCĐ.13

12 Khoản 2(h), Điều 108, LDN. Danh sách dự kiến những người có thể được bổ nhiệm làm Tổng Giám
đốc của một tổ chức tín dụng phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước khi bổ nhiệm (Điều 51,
Luật TCTD 2010). Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc của một công ty bảo hiểm phải được Bộ Tài chính
phê chuẩn (Khoản 2, Điều 13, Nghị định 45/2007/NĐ-CP).
13 Một ngân hàng thương mại cần phải thành lập ít nhất (i) một Ủy ban quản lý rủi ro và (ii) một Ủy ban
Nhân sự để giúp đỡ Hội đồng Quản trị thực hiện các bổn phận và nghĩa vụ của mình (Khoản 9, Điều
16, Nghị định 59/2009/NĐ-CP và Khoản 6, Điều 43, Luật TCTD 2010).

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

t 2VBOȈW̙JDÈDCÐODØRVŽOM̝JMJÐORVBO USPOHêØDØDÈDD̖êÙOHDǿOH
như các nhân viên, các nhà cung cấp và khách hàng của công ty

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

t $ÈDL̋URV˽UËJDIÓOID̟BDÙOHUZ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

t $ÈDDI̐UJÐVUJ̋QUȊWËLJOIEPBOID̟BDÙOHUZ

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

t 7J̏DUSJ̍OLIBJDIJ̋OMˍ̝DD̟BDÙOHUZ

CỔ TỨC

t 5IËOIUÓDID̟BC̘NÈZêJ̌VIËOI ̛D˾Qê̘OIØNḾOD˾Qê̘DÈOIÉO

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

t 4̤UVÉOUI̟D̟BC̘NÈZêJ̌VIËOIê̔JW̙JMV̂UQIÈQWËDÈDUI̟U̞DO̘JC̘
liên quan tới quản trị công ty, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, cũng như
các vấn đề về đạo đức kinh doanh

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

t 5IËOIUÓDIDIVOHD̟BDÙOHUZ ê̇DCJ̏UUSPOHT̤TPTÈOIW̙JDÈDê̔JUI̟
cạnh tranh

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Hội đồng quản trị phải hiểu rõ mình cần giám sát những gì. Những vấn đề chủ
yếu mà mọi Hội đồng quản trị cần phải giám sát kỹ bao gồm:

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Các thông lệ tốt:

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

4.

Hội đồng quản trị

Các thông lệ tốt:
Hội đồng quản trị có thể thành lập các ủy ban có đủ năng lực để quản lý công
ty một cách hiệu quả hơn và để giải quyết những vấn đề phức tạp. Việc thành
lập các ủy ban có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nếu Hội đồng quản trị có nhiều
thành viên hoặc có nhiều cán bộ điều hành đồng thời là thành viên Hội đồng
quản trị.

g) Bổ nhiệm và miễn nhiệm Thư ký công ty
Việc bổ nhiệm Thư ký công ty, quyết định các điều khoản và điều kiện
của hợp đồng với Thư ký công ty, bao gồm cả mức thù lao, nằm trong thẩm
quyền của Hội đồng quản trị của công ty niêm yết.14 Hơn nữa, Thư ký công ty
chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát của Hội đồng
quản trị theo các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng lao động của Thư ký
công ty.
Î Để tìm hiểu thêm về vai trò của Thư ký công ty, xem Chương 6.
h) Thông qua các tài liệu nội bộ
Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông qua các tài liệu nội bộ, trừ
những gì cần đến sự phê chuẩn của ĐHĐCĐ hoặc bộ máy điều hành công ty.
Quy chế Quản trị công ty khuyến nghị rằng Hội đồng quản trị của các
công ty niêm yết cần phê chuẩn những tài liệu nội bộ sau đây:
 Các tài liệu nội bộ dành riêng cho mỗi ủy ban đã được thành lập15
 Quy chế hướng dẫn cổ đông bầu chọn các thành viên Hội đồng
quản trị theo phương thức dồn phiếu16
 Quy định về việc công bố thông tin phù hợp với các quy định của
luật pháp.17

14
15
16
17

Điều 16, Quy chế quản trị công ty.
Khoản 3, Điều 15, Quy chế quản trị công ty.
Khoản 5, Điều 9, Quy chế quản trị công ty.
Khoản 1(a), Điều 30, Quy chế quản trị công ty.

Những thông lệ Quản trị công ty trên thế giới cho thấy rằng Hội đồng quản trị
có thể phê chuẩn một loạt các tài liệu nội bộ liên quan tới các vấn đề sau đây
trong công ty:
t $IÓOITÈDID̖U̠D
t $IÓOITÈDIUIÙOHUJO

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Các thông lệ tốt:
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TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị có thẩm quyền quyết định về việc thành lập các
công ty con, chi nhánh và văn phòng đại diện của công ty.18
j) Thông qua Quy tắc Quản trị công ty hiệu quả

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

18 Khoản 2(k), Điều 108, LDN).

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị của một công ty niêm yết có trách nhiệm đảm bảo
rằng công ty thông qua một bộ quy tắc Quản trị công ty hiệu quả để bảo vệ
quyền lợi của các cổ đông. Thẩm quyền phê chuẩn bộ quy tắc Quản trị công ty
thuộc về ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị nên xem xét kỹ bộ quy tắc này trước
khi trình lên ĐHĐCĐ

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

i) Thành lập và chấm dứt hoạt động của các công ty con, chi nhánh
và văn phòng đại diện

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

t 5IˍLâDÙOHUZ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

t ,J̍NUPÈODÈDIP˼Uê̘OHUËJDIÓOIWËLJOIEPBOID̟BDÙOHUZ

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

t 2V˽OMâS̟JSP

CỔ TỨC

t ,J̍NTPÈUWËSËTPÈU

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

t 5JÐVDIV̀Oê˼Pê̠D

4.

Hội đồng quản trị

4. Thẩm quyền của Hội đồng quản trị liên quan tới quyền lợi
của cổ đông
a) Tổ chức ĐHĐCĐ 19
Hội đồng quản trị có thẩm quyền, và đôi khi là trách nhiệm, duyệt
chương trình họp ĐHĐCĐ.20
Hội đồng quản trị phải đưa vào chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ
những kiến nghị của một cổ đông (hoặc một nhóm cổ đông) nắm giữ trên
10% số cổ phần có quyền bỏ phiếu trong 6 tháng liên tục.21
ÎĐể tìm hiểu thêm về việc ai có thể yêu cầu triệu tập một ĐHĐCĐ, xem
Chương 8, Mục D.
b) Giải quyết xung đột trong công ty

Các thông lệ tốt:
Một chức năng cơ bản của Hội đồng quản trị là xây dựng một hệ thống tuân
thủ các quy trình thủ tục trong công ty. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị là
thực hiện tất cả các bước cần thiết để ngăn ngừa và giải quyết những xung
đột có thể nảy sinh giữa các cổ đông và công ty. Hội đồng quản trị có thể bổ
nhiệm cán bộ để triển khai các hệ thống cần thiết. Hội đồng quản trị cũng có
thể thành lập một Ủy ban giải quyết xung đột để phục vụ cho mục đích này.

5. Thẩm quyền của Hội đồng quản trị liên quan tới tài sản và
vốn điều lệ
Hội đồng quản trị có quyền quyết định về việc phát hành cổ phiếu trong giới
hạn vốn điều lệ được phê duyệt.22 Trừ phi Điều lệ công ty quy định khác, Hội
đồng quản trị cũng có quyền quyết định về loại trái phiếu, tổng giá trị trái

19 Các vấn đề chung trong việc tổ chức ĐHĐCĐ, bao gồm cả vai trò của Hội đồng quản trị, được thảo luận
đầy đủ trong Chương 8. Trong mục này, quy trình này được tiếp cận từ góc độ Hội đồng quản trị và tập
trung vào chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ.
20 Khoản 2(l), Điều 108, LDN.
21 Khoản 2, Điều 99, LDN.
22 Khoản 2(c), Điều 108, LDN.

a) Phê duyệt trước các báo cáo tài chính
Hội đồng quản trị chuẩn bị các báo cáo tài chính thường niên vào cuối
mỗi năm tài chính.27 Hội đồng quản trị có trách nhiệm phê chuẩn sơ bộ các
báo cáo tài chính đã được kiểm toán và gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định
trước khi trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua lần cuối.28
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Khoản 3, Điều 88, LDN.
Khoản 1, Điều 19, Nghị định 52/2006/NĐ-CP.
Điều 91, LDN.
Khoản 2(g), Điều 108, LDN.
Khoản 1, Điều 128, LDN.
Khoản 2(m), Điều 108, và Khoản 3 & 4, Điều 128, LDN
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b) Thông qua trước báo cáo Quản trị công ty

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

6. Thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong việc kiểm soát,
công bố và minh bạch hóa thông tin
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QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

phiếu và thời điểm phát hành nhưng phải báo cáo và đệ trình những tài liệu
phù hợp có liên quan tới việc phát hành trái phiếu lên Đại hội đồng cổ đông
tại cuộc họp gần nhất.23 Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cần phải có sự
phê chuẩn của ĐHĐCĐ.24
Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng
số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mỗi mười hai tháng và giá
mua lại.25 Hội đồng quản trị có thẩm quyền quyết định thông qua hợp đồng
mua, bán 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.26
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Các thông lệ tốt:
Một công ty niêm yết có trách nhiệm nên công bố tình hình Quản trị công
ty tại ĐHĐCĐ thường niên.29 Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuẩn bị các
báo cáo về công tác quản lý và tình hình hoạt động của công ty, trong đó
có báo cáo Quản trị công ty và đệ trình lên ĐHĐCĐ thường niên.30 Báo cáo
Quản trị công ty của Hội đồng quản trị cần phải bao hàm tất cả các yếu tố
quan trọng trong cơ cấu và thực tiễn quản trị công ty tại công ty mình.31
Trong báo cáo đó, Hội đồng quản trị phải công bố về việc công ty đã tuân
thủ các nguyên tắc quản trị công ty như thế nào và giải thích những điểm
chưa thực hiện được theo Quy chế quản trị công ty. Cuối cùng, Hội đồng
quản trị cần đề xuất những biện pháp để hoàn thiện công tác Quản trị công
ty tại công ty mình.32

c) Thông qua báo cáo sự kiện quan trọng
Một công ty niêm yết có trách nhiệm phải công bố kịp thời tất cả các
những thông tin mới có thể có ảnh hưởng quan trọng đến công ty, giá chứng
khoán của công ty, và quyết định của cổ đông và nhà đầu tư (Báo cáo sự kiện
quan trọng).33 Luật pháp yêu cầu các công ty niêm yết phải bổ nhiệm một cán
bộ phụ trách việc công bố thông tin.34 Điều lệ cần có quy định về những thông
tin phải công bố và phương thức công bố thông tin.35 Hội đồng quản trị cần
chịu trách nhiệm về việc chuẩn bị báo cáo sự kiện quan trọng.
d) Thực hiện quản lý rủi ro
Hội đồng quản trị cần đảm bảo rằng công ty đã xây dựng và triển khai
các hệ thống đánh giá và quản lý rủi ro. Một số nhiệm vụ chủ chốt của Hội
đồng quản trị được phác họa trong khung bên dưới và trong Hình 3.

29
30
31
32
33
34
35

Khoản 1, Điều 28, Quy chế Quản trị công ty.
Điều 128, LDN.
Khoản 1, Điều 28, Quy chế Quản trị công ty.
Khoản 1(i), Điều 28, Quy chế Quản trị công ty.
Điều 27, Quy chế Quản trị công ty.
Khoản 1(b), Điều 30, Quy chế Quản trị công ty.
Khoản 1, Điều 27, Quy chế Quản trị công ty

t 5IËOIM̂QN̘U˳ZCBORV˽OMâS̟JSPUS̤DUIV̘D)̘Jê̕OHRV˽OUS̑LIJ
cần thiết
t å˽NC˽PDÙOHUZUVÉOUI̟DÈDRVZê̑OID̟BåJ̌VM̏WËMV̂UQIÈQ

Hình 3: Các biện pháp đảm bảo
Rà soát toàn bộ quy trình quản lý rủi ro
Rà soát các chỉ số rủi ro
hàng tháng

Rà soát hệ thống cảnh báo sớm
Nguồn: Hội Kế toán công chứng Anh quốc và xứ Wales, Triển khai Turnbull, Báo cáo về chức năng của HĐQT, 1999.
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Hội đồng
Quản trị và Ủy
ban Quản lý
Rủi ro :
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Phỏng vấn các trưởng bộ phận
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t 9ÉZE̤OHDÈDDIÓOITÈDIQIáI̝Qê̍LIVZ̋OLIÓDIC̘NÈZêJ̌VIËOI DÈD
phòng ban và nhân viên công ty áp dụng hệ thống kiểm soát nội bộ
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quản lý rủi ro nội bộ.
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t 5IÙOHRVBDÈDUI̟U̞DRV˽OMâS̟JSPWËê˽NC˽PWJ̏DUVÉOUI̟DÈDUI̟
tục này (các thủ tục này cần quy định rằng công ty và nhân viên của
công ty phải thông báo ngay cho Hội đồng quản trị về bất kỳ thiếu sót
đáng kể nào trong cơ chế quản lý rủi ro)
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Công tác quản lý rủi ro là một chức năng quan trọng của Hội đồng quản trị.
Hội đồng quản trị cần đảm bảo rằng công ty đã xây dựng các hệ thống cho
phép đánh giá và kiểm soát rủi ro. Bên cạnh những vấn đề khác, Hội đồng
quản trị cần:

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
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Các thông lệ tốt:

Rà soát hoặc nghiên cứu
định kỳ về rủi ro
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B. Bầu chọn và miễn nhiệm thành viên Hội đồng
quản trị
1. Bầu chọn thành viên Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ của
thành viên Hội đồng quản trị
Các thành viên Hội đồng quản trị được bầu chọn tại cuộc họp thường niên của
ĐHĐCĐ hoặc tại một cuộc họp cổ đông bất thường được triệu tập để phục
vụ riêng cho mục đích bầu chọn thành viên Hội đồng quản trị.36 ĐHĐCĐ bầu
chọn thành viên Hội đồng quản trị37 cho một nhiệm kỳ không quá 5 năm kể
từ lúc được bầu chọn.38 Chú ý rằng nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản
trị được bầu bổ sung trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó
là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.39 Cho dù đã hết nhiệm kỳ,
Hội đồng quản trị phải tiếp tục hoạt động cho đến khi một Hội đồng quản trị
mới được bầu chọn.
Không có quy định hạn chế số lần các thành viên Hội đồng quản trị
được tái bầu chọn.

Các thông lệ tốt:
Công ty có thể duy trì sự vững mạnh và khả năng thích ứng với các thay đổi
mới của mình bằng việc thay đổi thành phần của Hội đồng quản trị. Các thành
viên Hội đồng quản trị không điều hành có thể mất đi sự sắc bén của mình
nếu họ ngồi trong Hội đồng quản trị quá lâu. Một công ty có thể cần phải áp
đặt giới hạn nhiệm kỳ, hoặc là cho toàn bộ Hội đồng quản trị, hoặc là cho một
tỷ lệ phần trăm nào đó, để các thành viên Hội đồng quản trị tập trung hơn. Dù
là theo cách nào, việc tái bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị không
phải là tự động mà cần phải được các cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị
đó quyết định một cách thấu đáo.
Chẳng hạn theo luật của Pháp, nhiệm kỳ một thành viên Hội đồng quản trị có

36 Khoản 3(b), Điều 97 & Khoản 3, Điều 115, LDN.
37 Khoản 2(c), Điều 96, LDN. Danh sách dự kiến những người có thể được bổ nhiệm làm thành viên Hội
đồng Quản trị của một tổ chức tín dụng phải được NHNN chấp thuận trước khi bổ nhiệm (Điều 51
Luật TCTD 2010).
38 Khoản 1, Điều 109, LDN.
39 Khoản 3, Điều 109, LDN.
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40 AFGASFFI (Association Francaise de la Gestion Financiere). Khuyến nghị của Ủy ban Hellebuyck về
Quản trị công ty, II.D.4 (29/06/1998). Xem thêm tại:
http://www.ecgi.org/codes/documents/afg_as!f_amended_2001.pdf.
41 Báo cáo của Ủy ban về Quản trị công ty (“Báo cáo Vienot II”), 07/1999
42 Khoản 2, Điều 79, LDN.
43 Khoản 4, Điều 29, Nghị định 102/2010/NĐ-CP (thay thế Nghị định 139/2007/NĐ-CP).
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Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% số cổ phiếu phổ
thông (hoặc một tỷ lệ thấp hơn theo quy định tại Điều lệ công ty) trong 6 tháng
liên tục có quyền đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị.42 Hội đồng quản trị
đương nhiệm, Ban kiểm soát và các cổ đông khác có thể đề cử ứng viên vào
Hội đồng quản trị nếu số ứng viên được đề cử bởi các cổ đông có đủ tiêu chuẩn
không đủ số lượng.43 Những ứng viên này phải thỏa mãn một số điều kiện cụ thể
nhất định. (Xem Mục C.2, Chương 4).
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2. Đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị
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thể không quá 6 năm trừ phi ĐHĐCĐ quyết định tái gia hạn nhiệm kỳ này, và
các thành viên Hội đồng quản trị từ 70 tuổi trở lên không được chiếm quá 1/3
tổng số thành viên trong Hội đồng quản trị. Liên quan đến vấn đề này, Ủy ban
Hellebuyk lại khuyến nghị nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không
nên vượt quá 4 năm và số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 65 tuổi trở lên
không nên vượt quá 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.40 Quy tắc Quản
trị công ty của Pháp (Vienot II) quy định thời hạn nhiệm kỳ của một thành viên
Hội đồng quản trị, được đề ra trong các quy chế nội bộ, không nên vượt quá
4 năm, để cho phép các cổ đông có thể thực hiện việc bầu chọn với một mức
độ thường xuyên hiệu quả.41
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Bảng 1: Số lượng ứng viên được các cổ đông đề cử vào Hội đồng quản trị
Tỷ lệ cổ phần nắm giữ liên tục ít nhất sáu tháng

Số lượng ứng viên

Các công ty cổ phần không niêm yết44
Dưới 10%

0

Từ 10% đến dưới 20%

1

Từ 20% đến dưới 30%

2

Từ 30% đến dưới 40%

3

Từ 40% đến dưới 50%

4

Từ 50% đến dưới 60%

5

Từ 60% đến dưới 70%

6

Từ 70% đến dưới 80%

7

Từ 80% đến dưới 90%

8
Công ty niêm yết45

Dưới 10% 46

1

Từ 10% đến dưới 30%

2

Từ 30% đến dưới 50%

3

Từ 50% đến dưới 65%

4

Từ 65% trở lên

Tất cả các ứng viên

3. Thông tin về những người được đề cử vào Hội đồng quản trị
Thông tin về những người được đề cử vào Hội đồng quản trị của công
ty niêm yết phải được công bố trước khi tổ chức ĐHĐCĐ.47 Cả Luật doanh
nghiệp lẫn Quy chế Quản trị công ty đều không quy định rõ những thông tin
nào cần phải được công bố.
44 Khoản 3, Điều 17, Nghị định 102/2010/NĐ-CP.
45 Khoản 3, Điều 9, Quy chế Quản trị công ty.
46 Tỷ lệ này không nhất quán với tỷ lệ được quy định trong LDN. Hơn nữa, một công ty niêm yết có thể
gặp khó khăn trong việc kiểm soát số lượng ứng viên được bổ nhiệm bởi hàng trăm cổ đông nhỏ lẻ nắm
giữ dưới 10% lượng cổ phần. Điều lệ của một công ty niêm yết cần phải tuân thủ những quy định phù
hợp trong LDN.
47 Khoản 1, Điều 9, Quy chế Quản trị công ty.
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t %BOIUÓOID̟B̠OHWJÐO
t %BOIUÓOID̟BD̖êÙOH IṖDOIØND̖êÙOH ê̌D̢̠OHWJÐOêØ
t å̘UV̖JWËUSÖOIê̘I̒DW˾OD̟B̠OHWJÐO
t ,JOIOHIJ̏NWËUSÖOIê̘DIVZÐONÙOD̟B̠OHWJÐO

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Các cổ đông cần được nhận đầy đủ thông tin để xác định năng lực của các ứng
viên đề cử vào Hội đồng quản trị và, nếu có thể, để đánh giá tính độc lập của
họ. Một số thông tin hữu ích bao gồm:

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

Các thông lệ tốt:

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

BẦU CHỌN VÀ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

t 7J̏D̠OHWJÐOêˍ̝Dê̌D̢WËP)̘Jê̕OHRV˽OUS̑D̟BDÈDDÙOHUZLIÈD
và các vị trí chính thức khác
t 2VBOȈD̟B̠OHWJÐOW̙JDÈDDÈOIÉOMJÐORVBOUSPOHDÙOHUZ
t 2VBOȈD̟B̠OHWJÐOW̙JDÈDê̔JUÈDLJOIEPBOIDIÓOID̟BDÙOHUZ
t /ỊOH UIÙOH UJO MJÐO RVBO U̙J UÖOI IÖOI UËJ DIÓOI D̟B ̠OH WJÐO WË
những vấn đề khác có thể có ảnh hưởng tới nhiệm vụ và tính độc lập
của ứng viên với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

t $ÈDW̑USÓUSPOH)̘Jê̕OHRV˽OUS̑D̟BOỊOHDÙOHUZLIÈDIṖDDÈDW̑
trí chính thức khác mà ứng viên nắm giữ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

t #˽ODI˾UN̔JRVBOȈD̟B̠OHWJÐOW̙JDÙOHUZ

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

t #ÈPDÈPêÈOIHJÈW̌êØOHHØQD̟B̠OHWJÐODIPDÙOHUZW̙JUˍDÈDIMË
thành viên Hội đồng quản trị, trong trường hợp ứng viên đó được tái
bổ nhiệm

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

t /ỊOHW̑USÓDÙOHUÈDNË̠OHWJÐOêÍê˽NOIJ̏NUSPOHWÛOHOǊNRVB
t /ỊOHW̑USÓDÙOHUÈDNË̠OHWJÐOêBOHê˽NOIJ̏N

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP
CÔNG BỐ
THÔNG TIN
CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Thông tin về các cá nhân được đề cử vào Hội đồng quản trị là một nội dung
trong bộ tài liệu chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên và phải được cung cấp cho
các cổ đông trước ĐHĐCĐ thường niên (tức là 20 ngày trước ĐHĐCĐ thường
niên). Thông tin này phải được chuyển đến trụ sở công ty và những địa chỉ
được nêu rõ trong thông báo triệu tập ĐHĐCĐ thường niên. Thông tin này
(được đưa vào bộ tài liệu của ĐHĐCĐ thường niên) cần được tải lên internet,
tốt nhất là lên trang web của công ty. Việc phân phát tài liệu điện tử là một
phương pháp đơn giản và hiệu quả cho phép công chúng tiếp cận một cách
dễ dàng với thông tin.

CỔ TỨC

t 7J̏D̠OHWJÐOU̡DI̔JDVOHD˾QUIÙOHUJOUIFPZÐVD˿VD̟BDÙOHUZ

4.
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4. Bầu chọn thành viên Hội đồng quản trị
Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều phải được bầu chọn theo
nguyên tắc bầu dồn phiếu.48 Nguyên tắc này được áp dụng đối với mọi công ty
cổ phần. Bầu dồn phiếu là một hệ thống cho phép các cổ đông nhỏ lẻ thu thập
phiếu bầu để bầu chọn một đại diện của mình vào Hội đồng quản trị.
a) Cách thức bầu dồn phiếu
t
t

t
t

Việc dồn phiếu được thực hiện như sau:49
$ÈD՞OHWJÐODIP)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏÿԋ՛DCԽVDIՐONՖUDÈDIUՀQUIՋ 
tức là theo nhóm
.ՕJNՖUDՔÿÙOHDØNՖUTՒQIJՉVCԽVUՒJÿBUԋԊOHÿԋԊOHWJTՒUIËOI
viên Hội đồng quản trị cần bầu chọn nhân với số cổ phần biểu quyết
nắm giữ
$ÈDDՔÿÙOHDØUIՋEՓOQIJՉVCԽVDIPNՖU՞OHWJÐOIPՅDDIJBQIJՉV
bầu cho nhiều ứng viên nếu muốn
$ÈD՞OHWJÐOUSPOHUՒQ9HJËOIOIJՊVQIJՉVCԽVOIԼUÿԋ՛DYFNMËÿÍ
được chọn, trong đó X tương đương với với số thành viên Hội đồng
quản trị phải được bầu chọn.

48 Khoản 3(c), Điều 104, LDN.
49 Khoản 3(c), Điều 104, LDN.
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D+1

9+1

Trong đó D là số thành viên Hội đồng quản trị phải được bầu chọn, S là số cổ phần
biểu quyết hiện hành và n là tổng số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu (trong
ví dụ này, n = 9).

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP
CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Việc dồn phiếu làm gia tăng cơ hội để các cổ đông nhỏ lẻ có thể đưa
đại diện của mình vào Hội đồng quản trị. Để việc này có thể phát huy hiệu quả,
các cổ đông nhỏ lẻ cần biết cách tổ chức thu thập phiếu. Để làm được điều này,
họ phải:
t
$ØOHVՓOMբDWËLեOʅOHWՀOÿՖOHDIP՞OHWJÐOD՝BNÖOI
t
4ՠE՜OHEBOITÈDIDՔÿÙOHÿՋMJÐOIՍWJDÈDDՔÿÙOHLIÈD
t
$ØLIԻOʅOHTՠE՜OHWJՍDEՓOQIJՉVՙUԽNDIJՉOMԋ՛D

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

b) Dồn phiếu và hoạt động thu thập phiếu

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

CỔ TỨC

Để có thể áp dụng công thức này, các cổ đông phải biết công ty có tổng cộng
bao nhiêu cổ phần biểu quyết (S), phải bầu chọn bao nhiêu thành viên Hội
đồng quản trị (D) và họ muốn bầu bao nhiêu ứng viên vào Hội đồng quản trị.
Công thức này chỉ ra rằng các cổ đông phải có 13.501 phiếu để đảm bảo rằng
một thành viên Hội đồng quản trị sẽ được bầu. Các cổ đông nhỏ lẻ trong ví dụ
này nắm giữ 27.000 phiếu bầu, cho phép họ bầu được ít nhất một thành viên
Hội đồng quản trị, nếu họ bầu tập thể.

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

Công thức sau có thể sử dụng để tính toán số phiếu tối thiểu để bầu chọn một
ứng viên:
nS
9 x 15,000
———— + 1 = —————— + 1 = 13,501 cổ phần

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Trong ví dụ này, một công ty có 2.500 cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ tổng cộng 3.000
(tức 20%) số cổ phần biểu quyết, và một cổ đông lớn nắm giữ 12.000 (tức 80%)
số cổ phần biểu quyết. Điều lệ quy định rằng Hội đồng quản trị có 9 thành
viên, 2.500 cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ 27.000 phiếu (3.000 x 9) và cổ đông lớn
nắm giữ 108.000 phiếu (12.000 x 9). Chín ứng viên nhận được nhiều phiếu bầu
nhất được chọn vào Hội đồng quản trị.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Ví dụ nhỏ sau đây minh họa cách thức các cổ đông, đặc biệt là cổ đông nhỏ lẻ,
có thể tính toán số lượng phiếu bầu tối thiểu cần có để bầu chọn một thành
viên Hội đồng quản trị. Một khi đã biết cách tính, họ có thể tổ chức hoạt động
thu thập phiếu để đưa đại diện của mình vào Hội đồng quản trị.

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Một ví dụ nhỏ - Ví dụ 1:

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

BẦU CHỌN VÀ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Các thông lệ tốt:
Để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông nhỏ lẻ, một công ty niêm yết cần phải
chuẩn bị tài liệu hướng dẫn cách dồn phiếu một cách có hiệu quả với những
nội dung rõ ràng.50 Trong tài liệu hướng dẫn đó, công ty phải giải thích rõ quyền
lợi của các cổ đông trong trường hợp dồn phiếu, cũng như những hậu quả
chính trong việc sử dụng các quyền lợi dồn phiếu một cách không hiệu quả.

Ví dụ 1 ở trên minh họa tầm quan trọng của hoạt động thu thập phiếu
và chiến lược bầu chọn.
c) Mối quan hệ giữa số lượng thành viên Hội đồng quản trị và tính
hiệu quả của việc dồn phiếu
Có một mối quan hệ trực tiếp giữa tính hiệu quả của việc bầu dồn
phiếu và số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng thành viên cần phải
bầu càng cao, cơ hội của các cổ đông nhỏ lẻ trong việc đưa đại diện của mình
vào Hội đồng quản trị càng lớn. Kết luận này có thể được rút ra từ kết quả của
3 ví dụ dưới đây:
1. Nếu Điều lệ yêu cầu công ty phải bầu 5 thành viên Hội đồng quản
trị, một cổ đông (hoặc một nhóm cổ đông) nắm giữ khoảng 16.7%
tổng số cổ phần biểu quyết có thể bầu chọn một thành viên Hội
đồng quản trị.51
2. Nếu công ty phải bầu ít nhất 7 thành viên Hội đồng quản trị, một
cổ đông (hoặc một nhóm cổ đông) nắm giữ khoảng 12.5% tổng
số cổ phần biểu quyết có thể bầu chọn một thành viên Hội đồng
quản trị.52
3. Trong một công ty có 9 thành viên Hội đồng quản trị, một cổ đông
(hoặc một nhóm cổ đông) nắm giữ chỉ 10% tổng số cổ phần biểu
quyết có thể bầu chọn một thành viên Hội đồng quản trị.53

50 Khoản 5, Điều 9, Quy chế Quản trị công ty.
51 Sử dụng các con số trong ví dụ ở Mục B.4.a) ta có ((1x15.000)/(5+1))+1 = 2.501 cổ phần. (2.501/15.000)
x 100% = 16.7%.
52 Theo công thức: ((1x15.000)/(7+1)) + 1= 1.876 cổ phần. (1.876/15.000) x 100% = 12.5%.
53 Theo công thức: ((1x15.000)/(9+1)) + 1= 1.501 cổ phần. (1.501/15.000) x 100% = 10%.
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CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

54 Khoản 1, Điều 115, LDN.
55 Khoản 5, Điều 24, Điều lệ Mẫu, áp dụng cho các công ty niêm yết.
56 Khoản 2, Điều 115, LDN.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

CỔ TỨC

Các thông lệ trên thế giới và Luật doanh nghiệp của Việt Nam đều cho phép
Điều lệ cung cấp những cơ sở bổ sung để miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên
Hội đồng quản trị. Các cơ sở này có thể bao gồm những thông tin sai lạc mà
thành viên đó đã gửi cho công ty với tư cách là ứng viên vào Hội đồng quản trị,
việc cố tình sao nhãng các trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, hoặc
vi phạm pháp luật.

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Các thông lệ tốt:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Một thành viên Hội đồng quản trị sẽ được đưa ra khỏi Hội đồng quản
trị trong các trường hợp sau đây:54
t ,IÙOHDØÿ՝UJÐVDIVԾOWËÿJՊVLJՍOUIFPRVZÿՏOIÿՒJWJNՖUUIËOI
viên Hội đồng quản trị
t ,IÙOHUIBNHJBDÈDIPԺUÿՖOHD՝B)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏUSPOHTÈVUIÈOH
liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng
t $ØÿԊOYJOU՟DI՞D
t $ÈDUSԋOHI՛QLIÈDEPóJՊVMՍDÙOHUZRVZÿՏOI
t ćËOIWJÐOÿØCՏSՒJMPԺOUÉNUIԽOWËUIËOIWJÐOLIÈDD՝B)ՖJÿՓOH
quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không
còn năng lực hành vi.55
ĐHĐCĐ có thể ra quyết định miễn nhiệm một thành viên Hội đồng
quản trị nào đó bất cứ lúc nào trước khi cá nhân đó kết thúc nhiệm kỳ.56

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

5. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

BẦU CHỌN VÀ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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C. Thành phần của Hội đồng quản trị
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị
Trừ phi Điều lệ công ty quy định khác đi, số lượng thành viên Hội
đồng quản trị phải nằm trong giới hạn được quy định trong Luật doanh
nghiệp. Một Hội đồng quản trị phải có tối thiểu 3 thành viên và tối đa là 11
thành viên.57 Bên cạnh đó, Điều lệ công ty phải chỉ rõ số lượng thành viên
đang cư trú tại Việt Nam.
Theo Điều lệ Mẫu và Quy chế Quản trị công ty áp dụng cho các công
ty niêm yết, Hội đồng quản trị phải có tối thiểu 5 thành viên và tối đa 11 thành
viên.58 Đồng thời, phải có xấp xỉ 1/3 số thành viên là các thành viên độc lập và
không điều hành.59

Các thông lệ tốt:
Công ty cần chọn một Hội đồng quản trị có quy mô sao cho công ty có thể:60
t 5̖DI̠DDÈDDV̘DUI˽PMV̂ODØIJ̏VRV˽WËDØUÓOIDI˾UYÉZE̤OH
t åˍBSBRVZ̋Uê̑OIL̑QUI̚JWËI̝QMâ
t 5̖DI̠DN̘UDÈDIIJ̏VRV˽DÙOHWJ̏DD̟BDÈD̟ZCBOUS̤DUIV̘D)̘J
đồng quản trị, nếu những ủy ban này được thành lập.
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần được quyết định dựa trên yêu cầu
của pháp luật, cũng như nhu cầu cụ thể của công ty và cổ đông.

Có quá ít hay quá nhiều thành viên Hội đồng quản trị đều có thể làm
giảm hiệu quả của quá trình ra quyết định. Một Hội đồng quản trị có quy mô
quá nhỏ có thể khiến công ty không được hưởng lợi ích từ các kỹ năng đa dạng
và kinh nghiệm phù hợp do các thành viên đem lại. Một Hội đồng quản trị có
quy mô quá lớn sẽ gây khó khăn cho việc quản lý và khiến cho việc tìm kiếm sự

57
58
59
60

Khoản 1, Điều 109, LDN.
Điều 24, Điều lệ Mẫu, và Khoản 1, Điều 11, Quy chế Quản trị công ty.
Khoản 1, Điều 11, Quy chế Quản trị công ty.
Khoản 1, Điều 13, Quy chế Quản trị công ty.
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61 Điều 110, LDN.
62 Khoản 2, Điều 13, LDN. Có những quy định cấm khác nêu trong các bộ luật và quy định về phá sản
cũng như quy định cụ thể của từng ngành.
63 Khoản 4, Điều 109, LDN.
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Theo Luật doanh nghiệp, một thành viên Hội đồng quản trị phải đáp
ứng những yêu cầu sau đây:61
t $Øÿ՝OʅOHMբDIËOIWJEÉOTբ LIÙOHUIVՖDÿՒJUԋ՛OHCՏDԼNRVԻOMâ
doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Một vài ví dụ về
những cá nhân không được tham gia quản lý doanh nghiệp bao gồm:
1. Cán bộ, công chức (theo quy định của pháp luật về cán bộ, công
chức)
2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng
trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ
quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công
an nhân dân Việt Nam
3. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100%
vốn sở hữu nhà nước (trừ những người được cử làm đại diện theo
uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp
khác)
4. Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự
5. Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành
nghề kinh doanh.62
t -ËDՔÿÙOHDÈOIÉOTՙIաVÓUOIԼUUՔOHTՒDՔQIԽOQIՔUIÙOHIPՅD
người khác thì phải là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm
trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu
của công ty. Một thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải
là cổ đông của công ty.63
t 7JDÈDDÙOHUZDPOUSPOHÿØ/IËOԋDOՁNHJաIԊOWՒOÿJՊV
lệ, ngoài những quy định kể trên, một thành viên Hội đồng quản trị
phải thỏa mãn một yêu cầu khác nữa: cá nhân đó không được là người

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

2. Ai có thể trở thành thành viên Hội đồng quản trị?

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

đồng thuận trở thành một công việc khó khăn và mất nhiều thời gian. Thách
thức trong việc lựa chọn một Hội đồng quản trị có quy mô phù hợp nằm ở chỗ
phải tạo được sự cân bằng phù hợp.
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có liên quan của (i) cán bộ quản lý của công ty mẹ, hoặc (ii) người có
thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ quản lý công ty mẹ.64
Khoản 17, Điều 4 của Luật doanh nghiệp định nghĩa ‘người có liên quan’ là tổ
chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các
trường hợp sau đây:
i. Công ty mẹ, người quản lý công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ
nhiệm người quản lý đó đối với công ty con
ii. Công ty con đối với công ty mẹ
iii. Người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định,
hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua các cơ quan quản lý
doanh nghiệp
iv. Người quản lý doanh nghiệp
v. Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em
ruột của người quản lý doanh nghiệp hoặc của cổ đông sở hữu phần
vốn góp hay cổ phần chi phối
vi. Cá nhân được uỷ quyền đại diện cho những người quy định tại các
mục từ (i ) đến (v) ở trên
vii. Doanh nghiệp trong đó những người quy định tại các mục (i) đến
(v) ở trên và mục (viii) dưới đây có sở hữu đến mức chi phối việc ra
quyết định của các cơ quan quản lý ở doanh nghiệp đó
viii. Nhóm người thoả thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp,
cổ phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định
của công ty.
Theo Quy chế Quản trị công ty, một thành viên Hội đồng quản trị của
một công ty niêm yết không thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của
trên 5 công ty khác.65
Theo Điều lệ công ty: Điều lệ công ty có thể đề ra những tiêu chuẩn
và những điều kiện bổ sung mà một thành viên Hội đồng quản trị hoặc một
cá nhân có triển vọng trở thành một thành viên Hội đồng quản trị phải đáp
64 Khoản 2, Điều 110, LDN. LDN dường như hàm ý rằng trong những trường hợp này, công ty mẹ là một
doanh nghiệp Nhà nước và yêu cầu này không áp dụng cho những trường hợp công ty mẹ không phải
là doanh nghiệp Nhà nước. Khoản 1(c), Điều 15 trong Nghị định mới số 102/2010/NĐ-CP thay thế
Nghị định 39/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện Luật Doanh nghiệp một lần nữa thể hiện
rõ vấn đề này bằng quy định rằng “những công ty con của các công ty trong đó Nhà nước nắm giữ hơn
50% vốn điều lệ” và chỉ đưa ra các yêu cầu đối với Tổng Giám đốc (Giám đốc) của các doanh nghiệp
Nhà nước và các công ty con của doanh nghiệp Nhà nước.
65 Khoản 3, Điều 10, Quy chế Quản trị công ty.
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66 Khoản 1, Điều 10, Quy chế Quản trị công ty.
67 Khoản 2, Điều 19, Nghị định 59/2009/NĐ-CP.
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Khi bắt đầu nhiệm kỳ, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều phải đáp
ứng đầy đủ những điều kiện theo yêu cầu của pháp luật, Quy chế Quản trị
công ty và các quy định nội bộ của công ty. Nếu có những thay đổi liên quan
đến lĩnh vực này trong nhiệm kỳ của mình, các thành viên Hội đồng quản trị
phải thông báo cho Chủ tịch Hội đồng quản trị. Mọi điều kiện đối với thành
viên Hội đồng quản trị đều được áp dụng cho những thành viên Hội đồng
quản trị mới được bầu chọn bổ sung.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Các thông lệ tốt:

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

ứng, với điều kiện là những yêu cầu đó không vi phạm quyền cơ bản của các
cổ đông.66
Các yêu cầu khác: Dù Luật doanh nghiệp không yêu cầu cụ thể, có thể
hiểu rằng một pháp nhân không thể là thành viên Hội đồng quản trị, cho dù
một cá nhân đại diện cho một pháp nhân nào đó có thể được bầu chọn vào Hội
đồng quản trị. Trong trường hợp này, cá nhân được bầu chọn vào Hội đồng
quản trị chỉ có thể công tác với tư cách là một thành viên Hội đồng quản trị
chứ không phải với tư cách là đại diện của pháp nhân đó, tức là cá nhân ấy phải
hành động vì lợi ích của công ty mà cá nhân ấy đang làm thành viên Hội đồng
quản trị chứ không phải vì lợi ích của công ty mà cá nhân ấy làm đại diện.
Thành viên Hội đồng quản trị của những công ty chịu sự điều chỉnh của quy
định chuyên ngành, ví dụ như ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng
khoán v..v, có thể phải tuân thủ những yêu cầu nghiêm ngặt hơn. Một ví dụ
cho vấn đề này là một cá nhân (i) đã từng là thành viên Hội đồng quản trị của
một công ty bị phá sản, hoặc (ii) đã từng là đại diện pháp luật của một công ty
bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng, sẽ không được
phép trở thành thành viên Hội đồng quản trị của một ngân hàng thương mại
cổ phần.67 Những công ty chịu sự điều chỉnh của các quy định chuyên ngành
cần thận trọng nghiên cứu kỹ những yêu cầu riêng của ngành khi bầu chọn các
thành viên Hội đồng quản trị.
Î Để tìm hiểu thêm về trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản
trị, xem Mục F.2 của chương này.
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Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, ĐHĐCĐ sẽ thông qua một nghị quyết về
những điều kiện cần thiết cho việc bầu chọn thành viên Hội đồng quản trị, có
xem xét đến bản chất hoạt động và mục tiêu của công ty. Các điều kiện này có
thể là những điều kiện chung, áp dụng cho mọi thành viên Hội đồng quản trị,
và cũng có thể là điều kiện cụ thể, áp dụng cho một thành viên nào đó trong
Hội đồng quản trị.
Để tránh xung đột lợi ích, không nên bầu chọn những cá nhân sau đây vào
Hội đồng quản trị:
t 5IËOIWJÐO)̘Jê̕OHRV˽OUS̑D̟BN̘UDÙOHUZD˼OIUSBOI
t 5IËOIWJÐO#BOHJÈNê̔DD̟BN̘UDÙOHUZD˼OIUSBOI
t /IÉOWJÐOD̟BN̘UDÙOHUZD˼OIUSBOI
Không nên đề cử vào Hội đồng quản trị những cá nhân là người thân của
nhà cung cấp, các đơn vị phụ thuộc, hay nhân viên của một đơn vị kiểm toán
độc lập.

3.Phẩm chất, năng lực của thành viên Hội đồng quản trị
Các thành viên Hội đồng quản trị cần phải có những kỹ năng và kinh
nghiệm cần thiết để đóng góp cho công tác của Hội đồng quản trị. Hình 4 minh
họa những phẩm chất cá nhân và năng lực cần có để thực thi nhiệm vụ này.
Hình 4: Những phẩm chất cá nhân và năng lực cần có ở các thành viên Hội đồng quản trị
Phẩm chất cá nhân

t
t
t
t
t

$ØUˍDI˾UMÍOIê˼P
-JÐNDIÓOI
$ØUSÈDIOIJ̏N
$IÓODĨO
$Øê˼Pê̠D

Năng lực

t ,JOIOHIJ̏NUSPOHOHËOI
t ,I˽ OǊOH êÈOI HJÈ DÙOH WJ̏D LJOI
doanh
t ,J̋OUI̠DDIVZÐONÙOê̇DCJ̏U WÓE̞
t 5ËJDIÓOIWË,̋UPÈO
t 2V˽OUS̑3̟JSPWË,J̍NTPÈU/̘JC̘
t 2V˽OUS̑$IJ̋OMˍ̝D
Nguồn: IFC, tháng 3 năm 2004
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68 Thông tư 155 của Bộ Tài chính ra ngày 20/12/2007 hướng dẫn thi hành một số điều trong Nghị định
45 của Chính phủ ra ngày 27/03/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh Bảo hiểm,
được sửa đổi bổ sung bằng Thông tư 86 của Bộ Tài chính ra ngày 28/04/2009.
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Không có quy định nào của pháp luật liên quan đến các tiêu chí phẩm
chất và năng lực của thành viên Hội đồng quản trị. Vì thế, những tiêu chí như
vậy cần phải được xác định rõ. Các công ty nên đưa những tiêu chí về phẩm
chất và năng lực của thành viên Hội đồng quản trị vào các tài liệu nội bộ của
công ty, như Điều lệ, quy chế nội bộ hoặc các chính sách khác của công ty.
Dầu vậy, vẫn có những yêu cầu riêng được áp dụng cho các công ty
chịu sự điều chỉnh của những quy định chuyên ngành, ví dụ như ngân hàng,
công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, v.v. Trong những trường hợp đó, các
thành viên Hội đồng quản trị có thể cần phải đáp ứng những yêu cầu cụ thể
nào đó về phẩm chất và năng lực. Chẳng hạn, bên cạnh những yêu cầu được
thảo luận trong Mục 2 (Ai có thể trở thành thành viên Hội đồng quản trị?), các
thành viên Hội đồng quản trị của một công ty bảo hiểm còn phải: (i) có bằng
đại học hoặc cao đẳng, (ii) có tối thiểu hai năm kinh nghiệm quản lý hoặc
ba năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính hoặc ngân
hàng.68 Cần phải nhắc lại một lần nữa rằng những công ty chịu sự điều chỉnh
của luật lệ chuyên ngành cần phải nghiên cứu kỹ các yêu cầu của ngành khi lựa
chọn thành viên Hội đồng quản trị.

CỔ TỨC

Đa số các công ty của Việt Nam cho rằng kinh nghiệm công tác trong công ty
và trong ngành, cũng như sự trưởng thành của cá nhân là các tiêu chí quan
trọng khi lựa chọn thành viên Hội đồng quản trị. Những tiêu chí phổ biến
khác bao gồm có mối quan hệ rộng và trung thành với công ty. Ngược lại,
các tiêu chí khác như sự độc lập, kiến thức chuyên môn và năng lực lãnh đạo
được xem là thứ yếu. Như vậy có thể suy ra rằng những lợi ích mà sự độc lập
của các thành viên Hội đồng quản trị mang lại vẫn chưa được nhìn nhận đầy
đủ tại các công ty của Việt Nam.

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Thông lệ tại Việt Nam

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

THÀNH PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Hội đồng quản trị

Các thông lệ tốt:
Điều lệ cần nêu rõ những tiêu chí về phẩm chất và năng lực của thành viên Hội
đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị cần có những phẩm chất và
năng lực sau đây:
t /ÎOêˍ̝DT̤UJOUˍ̛OHD̟BDÈDD̖êÙOH QI˽OÈOIRVBWJ̏DDÈDD̖êÙOH
biểu quyết ủng hộ những thành viên đó), các thành viên khác trong Hội
đồng quản trị, các cán bộ quản lý, và nhân viên của công ty
t $ØLI˽OǊOHDÉOC̄OHM̝JÓDID̟BU˾UD˽DÈDCÐODØRVŽOM̝JMJÐORVBOWË
đưa ra những quyết định hợp lý
t $ØLJOIOHIJ̏NDIVZÐONÙOWËUSÖOIê̘I̒DW˾OD˿OUIJ̋Uê̍IP˼Uê̘OH
một cách có hiệu quả
t $Ø LJOI OHIJ̏N LJOI EPBOI RV̔D Ű  BN IJ̍V DÈD W˾O ê̌ ê̑B QIˍˌOH 
hiểu biết về thị trường, sản phẩm, và đối thủ cạnh tranh.
t $ØLI˽OǊOHCJ̋OLJ̋OUI̠DWËLJOIOHIJ̏NUIËOIDÈDHJ˽JQIÈQUI̤DUJ̎O
Tuy nhiên, có thể công ty sẽ gặp khó khăn trong việc xác định liệu một thành
viên tiềm năng nào đó của Hội đồng quản trị có những phẩm chất và năng lực
như vậy hay không. Hơn nữa, việc mô tả ngắn gọn những yêu cầu về phẩm chất
và năng lực trong Điều lệ có thể không đủ rõ ràng và vì thế không có mấy giá
trị. Thay vào đó, các công ty có thể cần phải đưa những tiêu chí trên vào các quy
chế nội bộ hoặc tài liệu nội bộ khác. Trong thực tế, các công ty Mỹ sử dụng tài
liệu hướng dẫn Quản trị công ty cho mục đích này.
Các cổ đông cần được biết về những phẩm chất và năng lực của các thành viên
Hội đồng quản trị và danh sách các ứng viên cho Hội đồng quản trị cần chỉ rõ,
vào thời điểm bầu chọn, liệu một ứng viên nào đó đang là hoặc sẽ là:
t 5̖OHHJÈNê̔D
t 5IËOIWJÐO#BOHJÈNê̔DåJ̌VIËOI
t $ÈOC̘IṖDOIÉOWJÐOD̟BDÙOHUZ
t $ØLI˽OǊOHêÈQ̠OHOỊOHZÐVD˿VW̌QÌNDI˾UWËOǊOHM̤Dê̔JW̙J
một thành viên Hội đồng quản trị hoạt động độc lập
Lý lịch của các ứng viên vào Hội đồng quản trị cần phải được kiểm tra để xem
có những sai phạm lớn trong công tác quản lý trước kia và có tiền án tiền sự
hay không, đồng thời để tìm hiểu xem liệu các ứng viên đó có đáp ứng những
yêu cầu đề ra trong Luật doanh nghiệp, Quy chế Quản trị công ty và Điều lệ của
công ty hay không.
Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Hội đồng quản trị phải luôn bao gồm những
thành viên có đầy đủ kiến thức, năng lực, trình độ chuyên môn cần thiết để
lãnh đạo công ty một cách thành công. Ít nhất phải có một thành viên trong Hội
đồng quản trị có kiến thức và kinh nghiệm về công tác tài chính và kế toán của
công ty niêm yết.
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Những quy định rời rạc ở trên cho thấy các khái niệm thành viên Hội
đồng quản trị ‘điều hành’, ‘không điều hành’ và ‘độc lập’ vẫn còn khá mới mẻ ở
Việt Nam.
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t ,IÙOHQIԻJMËOHԋJÿBOHMËNWJՍDDIPOHÉOIËOHIPՅDDÙOHUZUSբD
thuộc của ngân hàng hoặc đã làm việc cho ngân hàng hoặc công ty
trực thuộc của ngân hàng bất kỳ thời gian nào trong 03 năm liền kề
trước đó.
t ,IÙOHQIԻJMËOHԋJÿBOHIԋՙOHMԋԊOHWËUIáMBP QI՜DԼQLIÈDD՝B
ngân hàng ngoài những khoản được hưởng theo tiêu chuẩn thành
viên Hội đồng quản trị.
t 7՛ DIՓOH DIB DIBOVÙJ NՆ NՆOVÙJ DPO DPOOVÙJ BOI DIՏ FN
ruột của người đó không thuộc một trong các trường hợp sau: sở
hữu từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên đối với ngân hàng
thương mại cổ phần; là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của
ngân hàng hoặc công ty trực thuộc của ngân hàng vào thời điểm hiện
tại hoặc bất kỳ thời gian nào trong 03 năm liền kề trước đó.
t ,IÙOHQIԻJMËOHԋJRVԻOMâ UIËOIWJÐO#BOLJՋNTPÈUD՝BOHÉOIËOH
tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó; không trực
tiếp hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở
lên đối với ngân hàng thương mại cổ phần.
t ,IÙOHDáOHOHԋJDØMJÐORVBOUIFPRVZÿՏOIUԺJLIPԻOóJՊV
Nghị định này sở hữu từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên
của ngân hàng thương mại cổ phần.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Thông lệ quốc tế phân biệt các dạng thành viên Hội đồng quản trị tùy theo
mức độ liên quan của thành viên Hội đồng quản trị đối với công việc của công ty,
và xếp các thành viên Hội đồng quản trị vào ba nhóm: điều hành, không điều hành
và độc lập. Tại Việt Nam, Luật doanh nghiệp không đề cập đến vấn đề này, trong
khi Điều lệ Mẫu và Quy chế Quản trị công ty (áp dụng cho các công ty niêm yết) chỉ
xếp các thành viên Hội đồng quản trị vào hai nhóm: (i) các thành viên điều hành,
và (ii) các thành viên không điều hành và độc lập. Điều 22 của Nghị định 59/2009/
NĐ-CP áp dụng đối với các ngân hàng thương mại định nghĩa “các thành viên độc
lập trong Hội đồng quản trị” là những người đáp ứng các tiêu chí sau đây:

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

4. Các dạng thành viên Hội đồng quản trị

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

THÀNH PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

4.

Hội đồng quản trị

Thông lệ tại Việt Nam:
Nhiều công ty đại chúng ở Việt Nam được kiểm soát bởi một cổ đông duy nhất hoặc
một nhóm cổ đông, những người biết rõ về các hoạt động của công ty và có thể
kiểm soát việc quản lý công ty một cách chặt chẽ. Các chủ sở hữu còn lại thường là
phân tán và nhiều cổ đông trong số này, thường là các cổ đông nhỏ lẻ, thiếu nguồn
lực và thông tin để giám sát các hoạt động quản lý và để bảo vệ mình trước sự lạm
dụng có thể xảy ra từ phía cổ đông lớn. Trong những công ty này, thành viên độc
lập trong Hội đồng quản trị đóng một vai trò đặc biệt quan trọng.

a)Thành viên Hội đồng quản trị điều hành
Cho dù thuật ngữ “thành viên Hội đồng quản trị điều hành” không
được định nghĩa một cách cụ thể trong Luật doanh nghiệp, theo Quy chế
Quản trị công ty69 và Điều lệ Mẫu, thuật ngữ này thường được hiểu là bao gồm
những thành viên Hội đồng quản trị đồng thời nắm giữ một vị trí điều hành
trong công ty, đó là các vị trí:
t (JÈNÿՒDIPՅD5ՔOHHJÈNÿՒD 1IØ5ՔOHHJÈNÿՒD
t ,ՉUPÈO5SԋՙOH
t ćËOIWJÐO#BOHJÈNÿՒDóJՊVIËOI
Nói một cách khác, các thành viên trong Ban giám đốc đồng thời
đóng vai trò là thành viên trong Hội đồng quản trị được gọi là thành viên Hội
đồng quản trị điều hành.
Luật doanh nghiệp không đề cập đến các thành viên Hội đồng quản
trị điều hành như là một nhóm riêng, cho dù Điều lệ Mẫu và Quy chế Quản trị
công ty có đề cập đến nhóm thành viên này. Điều lệ Mẫu và Quy chế Quản trị
công ty có các quy định hạn chế số lượng thành viên Ban giám đốc Điều hành
được phép ngồi trong Hội đồng quản trị của các công ty niêm yết. Các thành
viên Ban giám đốc điều hành có thể chiếm tới tối đa một phần ba trong tổng
số các thành viên Hội đồng quản trị.70

Các thông lệ tốt:
Trong thực tế, nhiều công ty của Việt Nam có một Hội đồng quản trị với đa số
là thành viên điều hành. Các công ty Việt Nam muốn thực hiện thông lệ tốt
trong Quản trị công ty không nên chỉ tuân thủ từng câu chữ trong văn bản
luật mà nên thực hiện theo tinh thần của luật, và nên hạn chế số lượng thành
viên Hội đồng quản trị điều hành không vượt quá 2/3 tổng số thành viên Hội
đồng quản trị.
69 Cho dù Khoản (d), Điều 2 trong Quy chế Quản trị công ty có đưa ra định nghĩa về “thành viên Hội đồng Quản
trị độc lập”, thuật ngữ “thành viên Hội đồng quản trị điều hành” đã không được đề cập đến một cách cụ thể.
70 Khoản 1, Điều 11, Quy chế Quản trị công ty và Khoản 1, Điều 24, Điều lệ Mẫu.
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71 Khoản 4, Điều 10, Quy chế Quản trị công ty và Khoản 1, Điều 26, Điều lệ Mẫu.
72 Khoản 1, Điều 11, Quy chế Quản trị công ty.
69 Khoản (d), Điều 2, trong Quy chế Quản trị công ty định nghĩa “thành viên Hội đồng Quản trị độc lập”
là “thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó giám đốc hoặc Phó
tổng giám đốc, kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc
cổ đông lớn của công ty.”
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(i) Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
“Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” của một công ty
thường được hiểu là những thành viên Hội đồng quản trị không nắm giữ một
vị trí điều hành trong công ty, tức là không phải là thành viên trong Ban giám
đốc. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành cần có những phẩm chất
sau đây để hoạt động một cách có hiệu quả:
t
-JÐNDIÓOIWËDØUJÐVDIVԾOÿԺPÿ՞DDBP
t
1IÈORVZՉUDIVԾOYÈD
t
,IԻOʅOHWËâDIÓÿԋԊOHÿԽVWJUIÈDIUI՞DWËUÖNUÛJDÈJNJ
t
,եOʅOHHJBPUJՉQUՒU

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Theo Quy chế Quản trị công ty, khoảng 1/3 số thành viên Hội đồng
quản trị của một công ty niêm yết nên là thành viên Hội đồng quản trị không
điều hành và độc lập.72 Tuy nhiên, không có định nghĩa cụ thể về thuật ngữ
“thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và độc lập” trong Luật doanh
nghiệp, Điều lệ Mẫu hoặc Quy chế Quản trị công ty.73 Nếu không có định nghĩa
chính xác trong các văn bản luật, khó có thể hiểu được các quy định muốn nói
gì khi yêu cầu công ty niêm yết phải có “các thành viên Hội đồng quản trị không
điều hành và độc lập”. Do chưa có chỉ dẫn đầy đủ trong luật lệ hiện hành của
Việt Nam, mục này sẽ cố gắng cung cấp thông tin về cách hiểu của quốc tế đối
với các thuật ngữ “thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” và “thành
viên Hội đồng quản trị độc lập”. Hy vọng những thông tin trong mục này sẽ
là nguồn tham khảo hữu ích cho các công ty khi muốn đưa ra những tiêu chí
thích hợp cho “các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và độc lập.”

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

b) Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và thành viên
Hội đồng quản trị độc lập

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Hơn nữa, Tổng giám đốc (tức là người lãnh đạo Ban giám đốc) không
OÐOÿՓOHUIJMË$I՝UՏDI)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ IBZDÛOHՐJMËi$&0LÏQw 2VZ
chế Quản trị công ty và Điều lệ Mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết nghiêm
cấm việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc, trừ khi
điều đó được phê chuẩn trong ĐHĐCĐ thường niên.71
Thành viên Hội đồng quản trị điều hành không thể là thành viên Hội
đồng quản trị độc lập.
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Hội đồng quản trị

Các thông lệ tốt
Phần lớn các bộ quy tắc quốc gia và quốc tế về Quản trị công ty khuyến nghị
Hội đồng quản trị nên được hợp thành từ đa số thành viên không điều hành,
những người có thể:
t $VOHD˾QDÈJOIÖOLIÈDIRVBOU̡CÐOOHPËJWËQIÈORVZ̋ULIÙOHUIJÐOW̑
t #̖TVOHDÈDLJOIOHIJ̏NWËLJ̋OUI̠DU̡CÐOOHPËJ
t $VOHD˾QDÈDN̔JRVBOȈỊVÓDI
Tại phần lớn các quốc gia trong EU, thành viên Hội đồng quản trị không điều
hành thường thực hiện công việc giám sát chức năng tài chính và ra quyết định
chiến lược của công ty. Ngoài các lĩnh vực trên, có ba mảng công việc cần đến
sự giám sát khách quan của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành:74
t #̖OIJ̏NUIËOIWJÐO)̘Jê̕OHRV˽OUS̑
t 5IáMBPDIPDÈDDÈOC̘RV˽OMâD˾QDBPWËUIËOIWJÐO)̘Jê̕OHRV˽OUS̑
t ,J̍NUPÈOO̘JC̘WËLJ̍NUPÈOê̘DM̂Q
Tại Anh quốc, báo cáo Higgs phân chia vai trò của một thành viên Hội đồng
quản trị không điều hành quanh bốn vấn đề:75
1. Chiến lược: Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành cần phải
đóng góp vào việc xây dựng chiến lược công ty
2. Kết quả hoạt động: Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
cần phải xem xét kỹ lưỡng kết quả hoạt động của Ban giám đốc trong
việc đạt được những mục đích và mục tiêu đã đề ra và giám sát việc báo
cáo kết quả hoạt động.
3. Rủi ro: Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành cần kiểm tra
để đảm bảo rằng các thông tin tài chính được công bố là chính xác, và
việc kiểm soát tài chính cùng hệ thống quản trị rủi ro trong công ty là
vững mạnh và không thể xâm phạm.
4. Nhân sự: Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành chịu trách
nhiệm xác định mức thù lao phù hợp dành cho các thành viên Hội đồng
quản trị điều hành, có vai trò chính trong việc bổ nhiệm, và đôi khi là
miễn nhiệm, các cán bộ quản lý cấp cao, cũng như trong việc quy hoạch
cán bộ quản lý.

74 Báo cáo của Nhóm các chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực Luật Công ty về Khuôn khổ Luật pháp Hiện
đại cho Luật Công ty tại Châu Âu, tháng 10 năm 2002, trang 60.
Xem tại: http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/report_en.pdf.
75 Derek Higgs, Báo cáo về vai trò và hiệu quả của các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, tháng Giêng
năm 2003. Xem tại: http://www.ecgi.org/codes/documents/higgsreport.pdf.
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(ii) Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Quy chế Quản trị công ty định nghĩa “thành viên Hội đồng quản trị
độc lập” là những 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 hoặc cổ đông lớn của công ty.78 Như vậy, định nghĩa
của Quy chế Quản trị công ty về “thành viên Hội đồng quản trị độc lập” dường
như giống với khái niệm “thành viên Hội đồng quản trị không điều hành”
trong thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, khái niệm “thành viên Hội đồng quản trị
độc lập” trong các quy định đối với ngân hàng thương mại cổ phần dường như
phù hợp hơn đối với các thông lệ quốc tế (xem mục 4 ở trên “(Các dạng thành
viên Hội đồng quản trị”).
76 Điều 111, Khoản 1, LDN.
77 Khoản 1, Điều 26, Điều lệ Mẫu, và Khoản 4, Điều 10, Quy chế Quản trị công ty.
78 Khoản 1(d), Điều 2, Quy chế Quản trị công ty.

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

Có, trừ phi Điều lệ công ty ngăn cấm.

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

Liệu Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể là một thành
viên Ban giám đốc mà không phải là Tổng giám đốc
hay không?

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

(a) Có, đối với các công ty cổ phần không niêm yết, trừ
phi Điều lệ công ty ngăn cấm.76
(b) Không, đối với một công ty niêm yết, trừ phi được ĐHĐCĐ
nhất trí và được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.77

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Liệu Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể là Tổng giám đốc
hay không?

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Có, trừ phi Điều lệ công ty ngăn cấm điều này.

CỔ TỨC

Liệu một thành viên Hội đồng quản trị có thể là Tổng
giám đốc hay không?

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Có, nhưng thành viên Ban giám đốc không được chiếm
quá 2/3 số thành viên Hội đồng quản trị

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Liệu một thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng
thời là thành viên Ban giám đốc hay không?

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Bảng 2: Hạn chế về (i) các thành viên Hội đồng quản trị điều hành và (ii) các thành viên
Hội đồng quản trị không điều hành

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Điều lệ Mẫu và Quy chế Quản trị công ty đề cập đến các thành viên
Hội đồng quản trị không điều hành và độc lập trong quy định về việc hạn chế
số lượng các thành viên Hội đồng quản trị điều hành trong Hội đồng quản trị.
Bảng 2 tóm lược các quy định pháp luật có liên quan và những khuyến nghị
liên quan tới các chức năng của thành viên Hội đồng quản trị điều hành và
không điều hành.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

THÀNH PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

4.

Hội đồng quản trị

Thông lệ quốc tế phân biệt giữa thành viên Hội đồng quản trị độc lập
và thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Các thông lệ tốt trong Quản
trị công ty cho rằng thành viên Hội đồng quản trị độc lập nên là người không
nhận được những khoản thù lao tài chính lớn hoặc các lợi ích khác từ công ty
trong ba năm gần nhất, chẳng hạn:
t ,IÙOHQIԻJMËOIÉOWJÐOD՝BDÙOHUZIPՅDMËNՖUDՔÿÙOHOՁNHJաUSÐO
10% số cổ phần của công ty
t ,IÙOHOIՀOUIBOIUPÈOIBZUIBOIUPÈOOIաOHLIPԻOUËJDIÓOIMOU՟
công ty, hoặc là cổ đông lớn của một công ty đã thanh toán hoặc nhận
thanh toán những khoản tài chính lớn từ công ty (ngưỡng giá trị thanh
toán cần được quy định bởi ĐHĐCĐ và được chỉ rõ trong Điều lệ của
công ty)
t ,IÙOHQIԻJMËNՖULJՋNUPÈOWJÐOÿՖDMՀQD՝BDÙOHUZ
Î Để tìm hiểu thêm về các bên liên quan, xem Chương 4, Mục C.2.

Các thông lệ tốt:
Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập có thể có đóng góp lớn vào những
quyết định quan trọng của công ty, đặc biệt là trong việc đánh giá thành tích
điều hành công ty, đặt ra các mức thù lao đối với cán bộ điều hành và thành
viên Hội đồng quản trị, rà soát báo cáo tài chính, và giải quyết mâu thuẫn
trong công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập đem lại cho cổ đông
niềm tin rằng những quyết định mà Hội đồng quản trị đưa ra là vô tư và không
thiên vị. Các công ty nên công bố thông tin về các thành viên Hội đồng quản
trị độc lập trong báo cáo thường niên của mình.
IFC định nghĩa “thành viên Hội đồng quản trị độc lập” là một thành viên Hội
đồng quản trị đáp ứng được tất cả các yêu cầu sau:
1. Không phải là nhân viên của công ty hay nhân viên của các bên liên
quan của công ty trong 5 năm gần nhất.
2. Không phải là, và không liên quan tới doanh nghiệp đóng vai trò tư vấn
cho công ty hoặc các bên liên quan của công ty.
3. Không liên quan tới một khách hàng hoặc một nhà cung cấp quan trọng
của công ty hoặc các bên liên quan của công ty.
4. Không có hợp đồng dịch vụ cá nhân với công ty, các bên liên quan của
công ty hoặc các chức năng quản lý cấp cao của công ty
5. Không liên quan tới một tổ chức phi lợi nhuận nhận những khoản tiền
đóng góp lớn từ công ty hoặc các bên liên quan của công ty.
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(Trong định nghĩa này, một cá nhân được xem là “có liên quan” với một
bên nào đó nếu cá nhân ấy: (i) có quyền lợi sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp đối với
bên đó; hoặc (ii) là nhân viên của bên đó; “các bên liên quan” đối với công ty là một
cá nhân hoặc một pháp nhân nào đó kiểm soát công ty, bị kiểm soát bởi công ty,
hoặc nằm dưới sự kiểm soát chung với công ty).
Các thành viên Hội đồng quản trị sẽ không được xem là độc lập nếu họ trả lời
“Có” cho bất kỳ một câu hỏi nào dưới đây trong Bảng 3:

Bảng 3: Các thành viên trong Hội đồng quản trị của công ty có độc lập hay
không?
Không

Một thành viên nào đó của HĐQT có phải là nhân viên của công ty hay không?
Thành viên HĐQT đó có phải là nhân viên của công ty trong vòng 5 năm vừa
qua hay không?

F

F

Một thành viên nào đó của HĐQT có phải đã và đang là thành viên HĐQT hoặc
thành viên Ban giám đốc của công ty, nhưng không phải là thành viên độc
lập hay không?

F

F

Một thành viên nào đó của HĐQT có thanh toán hay nhận những khoản thanh
toán lớn ngoại trừ khoản thù lao nhận được cho công việc của một thành viên
HĐQT không điều hành hay không?79

F

F

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP
CÔNG BỐ
THÔNG TIN
CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

79 Hạn chế về giá trị của các khoản thu nhập thêm này cần phải được ĐHĐCĐ quy định và nêu rõ trong
Điều lệ công ty.

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

CỔ TỨC

Có

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

9. Không phải là cá nhân kiểm soát của công ty (hoặc là thành viên của
một nhóm các cá nhân và/hoặc các pháp nhân kiểm soát công ty) hoặc
là anh chị em, cha mẹ, ông bà, con cái, cô, gì, chú, bác, anh chị em họ,
cháu của cá nhân đó hoặc là vợ, chồng, vợ góa, chồng góa, người thừa
kế, những người có quan hệ hôn nhân hoặc người thừa kế của những
người kể trên (hoặc một ủy thác hay dàn xếp mà những cá nhân đã kể
trên là người thụ hưởng duy nhất) hoặc là nhà điều hành, nhà quản lý
hoặc đại diện cá nhân của bất kỳ cá nhân nào được nói đến trong mục
này hiện đã chết hoặc mất năng lực hành vi.

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

8. Hiện tại, và trong 5 năm gần nhất, không có liên quan tới và không phải
là nhân viên của một công ty kiểm toán hiện nay hay trước kia của công
ty hoặc của các bên liên quan của công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

7. Không phải là thành viên trong gia đình trực hệ của một cá nhân đang
là, hoặc trong 5 năm gần nhất đã là, một cán bộ điều hành của công ty
hoặc các bên liên quan của công ty.

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

6. Không phải là cán bộ điều hành của một công ty khác nơi có một Giám
đốc nào đó của công ty có chân trong Hội đồng quản trị của công ty đó.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

THÀNH PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

4.

Hội đồng quản trị

Một thành viên nào đó của HĐQT có trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ trên 10% số
cổ phần của công ty hay của một công ty có liên quan (bao gồm cả người có liên
quan) đến công ty hay không? Thành viên đó có phải là thành viên HĐQT hay Ban
giám đốc của một công ty như vậy hay không?

F

F

Trong vòng 3 năm gần nhất, thành viên HĐQT đó quan hệ kinh doanh quan trọng với
công ty hoặc người có liên quan của công ty hay không? Trong thời gian đó, thành
viên Hội đồng quản trị ấy có phải là một cổ đông, một đối tác, một kiểm toán viên độc
lập, một thành viên HĐQT hoặc thành viên Ban giám đốc điều hành của một pháp
nhân có quan hệ kinh doanh quan trọng với công ty hay không?

F

F

Thành viên HĐQT đó có phải là thành viên Ban giám đốc của một công ty khác
trong đó một Giám đốc của công ty là thành viên HĐQT hay không?

F

F

Thành viên HĐQT đó có phải là đại diện của một cổ đông lớn hay không?

F

F

Thành viên HĐQT đó có phải là thành viên HĐQT liên tiếp 6 nhiệm kỳ hay không,
cho dù thành viên HĐQT đó là một thành viên HĐQT độc lập?

F

F

Thành viên HĐQT đó có nằm trong các mối quan hệ đã kể trên với một công ty có
liên quan, một cổ đông kiểm soát của một công ty có liên quan, thành viên HĐQT
hoặc thành viên Ban giám đốc của một công ty có liên quan hay không?

F

F

Nếu một thành viên Hội đồng quản trị nào đó không còn mang tính độc lập
nữa, thành viên Hội đồng quản trị đó cần phải ngay lập tức thông báo cho
Hội đồng quản trị cùng với lời giải thích tại sao các tiêu chí độc lập không
còn được đáp ứng nữa. Hội đồng quản trị sau đó cần phải:
t 5IÙOH CÈP DIP D̖ êÙOH CJ̋U S̄OH UIËOI WJÐO )̘J ê̕OH RV˽O US̑ êØ
không còn mang tính độc lập nữa.
t $ÙOHC̔UIÙOHUJOW̌DÈDUIËOIWJÐO)̘Jê̕OHRV˽OUS̑ê̘DM̂QUSPOHCÈP
cáo thường niên của công ty, tạo cơ hội cho cổ đông xác nhận những thay
đổi trong tính chất của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
Các bộ quy tắc quốc gia và quốc tế về Quản trị công ty có những định nghĩa
tương tự về thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Chẳng hạn, tại Anh quốc,
một thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xem là độc lập khi
Hội đồng quản trị xác định rằng thành viên Hội đồng quản trị đó độc lập về
tính chất và độc lập trong phán quyết, và không có các mối quan hệ hay các
tình huống có thể ảnh hưởng tới, hoặc có vẻ như ảnh hưởng tới, phán quyết
của thành viên Hội đồng quản trị đó. Những mối quan hệ hoặc những tình
huống như vậy bao gồm những mối quan hệ hoặc những tình huống trong
đó một thành viên Hội đồng quản trị:80
80 Quy tắc Hỗn hợp trong Quản trị công ty, 07/2003, Mục 1, A.3.1.
Xem tại: www.fsa.gov.uk/pubs/ukla/lr_comcode2003.pdf.
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t åÍMËUIËOIWJÐO)̘Jê̕OHRV˽OUS̑RVÈOǊN
Quá nhiều định nghĩa với quá nhiều chi tiết có thể sẽ gây khó hiểu. Trong
thực tế, việc hiểu và định nghĩa về tính độc lập không cần phải quá phức tạp.
Hội đồng các Nhà đầu tư Tổ chức (CII – The Council of Institutional Investors),
một nhóm những nhà đầu tư có tổ chức lớn nhất trên thế giới, định nghĩa về
thành viên Hội đồng quản trị độc lập một cách đơn giản như sau: “Nói một
cách đơn giản, một thành viên Hội đồng quản trị độc lập là một cá nhân mà
tư cách thành viên Hội đồng quản trị là yếu tố duy nhất kết nối cá nhân ấy
với công ty.” Định nghĩa này đã nêu bật bản chất của vấn đề. Với những ai
quan tâm tới việc tìm hiểu xem có thể áp dụng định nghĩa đơn giản này vào
thực tế như thế nào, CII cũng liệt kê những hoàn cảnh cụ thể có thể là giảm
tính chất độc lập của thành viên Hội đồng quản trị độc lập.81

81 Để tìm hiểu thêm về CII, xem tại: http://www.cii.org
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CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Cuối cùng, cần phải lưu ý rằng tính chất độc lập của thành viên Hội đồng quản
trị không phải là một liều thuốc chữa bách bệnh. SGDCK New York là một ví
dụ. Vào năm 2003, SGDCK này rơi vào một vụ xì-căng-đan liên quan đến việc
trả thù lao quá cao cho CEO, bất chấp thực tế là mức thù lao đã được phê
chuẩn bởi một ủy ban gồm toàn các thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

t å˼JEJ̏ODIPN̘UD̖êÙOHM̙O

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

t -ËUIËOIWJÐO)̘Jê̕OHRV˽OUS̑D̟BDÙOHUZLIÈD IṖDDØN̔JRVBO
hệ mật thiết với các thành viên Hội đồng quản trị khác thông qua hoạt
động ở các công ty, tổ chức khác.

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

t $ØN̔JRVBOȈHJBêÖOIH˿OHǿJW̙JN̘UD̔W˾O N̘UUIËOIWJÐO)̘J
đồng quản trị hoặc một cán bộ cấp cao trong công ty.

CỔ TỨC

t åÍU̡OHIṖDêBOHêˍ̝DOÎOUIáMBPU̡DÙOHUZOHPËJLIP˽OUIáMBP
dành cho thành viên Hội đồng quản trị, tham gia vào quyền chọn cổ
phần của công ty hoặc một hoạt động/chương trình nào đó liên quan
đến kế hoạch trả lương, hoặc là thành viên trong chương trình hưu
bổng của công ty.

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

t $Ø IṖDU̡OHDØ USPOHWÛOHOǊNRVB RVBOȈLJOIEPBOIRVBO
trọng với công ty, hoặc trực tiếp, hoặc với tư cách là đối tác, cổ đông,
thành viên Hội đồng quản trị, hay cán bộ cao cấp của một tổ chức từng
có một mối quan hệ như vậy với công ty.

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

t Là một nhân viên cũ của công ty hoặc tập đoàn, và công việc của cá
nhân đó (hoặc các quan hệ vật chất của cá nhân đó với công ty) kết
thúc chưa đầy 5 năm trước.
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4.

Hội đồng quản trị

D. CƠ CẤU VÀ CÁC ỦY BAN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
1. Chủ tịch
Các quy định pháp lý của Việt Nam không đề cập đến việc cấp thẩm
quyền nào sẽ bầu chọn Chủ tịch Hội đồng quản trị khi Điều lệ công ty không
có hướng dẫn về vấn đề này. Chính vì vậy, Điều lệ cần phải có những hướng
dẫn cụ thể về vấn đề này. Hoặc là Hội đồng quản trị, hoặc là ĐHĐCĐ phải
bầu chọn Chủ tịch Hội đồng quản trị, và điều này phải được quy định rõ trong
Điều lệ.82
Luật doanh nghiệp cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị đóng vai trò
là Tổng giám đốc nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Mặt khác, Điều
lệ Mẫu không cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị của các công ty niêm yết
kiêm nhiệm vai trò Tổng giám đốc, trừ khi điều đó được thông qua tại cuộc
họp thường niên của ĐHĐCĐ.83
Điều lệ Mẫu cũng yêu cầu rằng Hội đồng quản trị hoặc ĐHĐCĐ của
các công ty niêm yết bầu chọn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.84 Trong trường
hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị có
thể thực thi quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị, với điều kiện
Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thông báo cho Hội đồng quản trị về sự vắng mặt
của mình hoặc về việc không thể thực thi quyền và nghĩa vụ của mình.85 Chủ
tịch Hội đồng quản trị cũng có thể ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên
Hội đồng quản trị nào đó thực thi quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng
quản trị như đã được đề ra trong Điều lệ công ty.86 Trong trường hợp không có
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng như không có một thành viên Hội đồng
quản trị được ủy quyền, Hội đồng quản trị, bằng đa số phiếu bầu của các thành
viên có mặt, có thể bầu chọn một thành viên Hội đồng quản trị để thay mặt
82
83
84
85
86

Khoản 1, Điều 111, LDN và Khoản 1, Điều 26, Điều lệ Mẫu.
Khoản 1, Điều 111, LDN và Điều 26, Điều lệ Mẫu.
Khoản 1, Điều 26, Điều lệ Mẫu.
Khoản 2, Điều 26, Điều lệ Mẫu.
Khoản 3, Điều 111, LDN. Điều này dường như không áp dụng với những công ty cổ phần đã bầu chọn
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Bởi vì Luật Doanh nghiệp không đề cập đến vấn đề này, quan điểm
của chúng tôi là các quy định của Điều lệ Mẫu cần phải áp dụng cho những công ty đã bầu chọn Phó
Chủ tịch Hội đồng Quản trị, để Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị có thể thực thi quyền và nghĩa vụ của
Chủ tịch Hội đồng Quản trị khi Chủ tịch Hội đồng Quản trị vắng mặt.

131

t
t
t
t

87 Khoản 3, Điều 111, LDN.
88 Khoản 2, Điều 111, LDN và Khoản 2, Điều 26, Điều lệ Mẫu
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t
t

Chủ tịch Hội đồng quản trị có thẩm quyền:88
óՊSBDIԋԊOHUSÖOIWËLՉIPԺDIDÙOHUÈDD՝B)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ
$IVԾOCՏ IPՅDUՔDI՞DDÙOHUÈDDIVԾOCՏ DIԋԊOHUSÖOIOHIՏTբ OՖJ
dung và tài liệu cho các cuộc họp của Hội đồng quản trị, triệu tập và
chủ trì những cuộc họp như vậy
5ՔDI՞DWJՍDQIÐDIVԾODÈDOHIՏRVZՉUD՝B)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ
(JÈNTÈUWJՍDUSJՋOLIBJOHIՏRVZՉUD՝B)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ
$I՝USÖDÈDQIJÐOIՐQD՝Bó)ó$ó
ćբDUIJDÈDCՔOQIՀOWËOHIʜBW՜LIÈDOIԋÿÍÿԋ՛DRVZÿՏOIUSPOH
Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Cần phải có sự phân công trách nhiệm rõ ràng ở cấp lãnh đạo công ty giữa
công việc của Hội đồng quản trị và công việc quản lý các hoạt động hàng ngày
của công ty - bằng văn bản, theo quy định của pháp luật, và cả trong thực tế.
Các công ty cần phải quy định rõ về thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản
trị, cũng như của Tổng giám đốc, càng chi tiết càng tốt trong các quy chế nội
bộ của công ty.

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Khả năng ủy quyền một cách phù hợp của Chủ tịch Hội đồng quản trị tùy
thuộc vào việc Chủ tịch Hội đồng quản trị có được giao những quyền lực đầy
đủ và thích hợp hay không, và đồng thời còn tùy thuộc vào phẩm chất cá nhân
và năng lực chuyên môn của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng
quản trị cần phải có uy tín chuyên môn vượt trội và phải đặc biệt liêm chính,
phải hết lòng vì những lợi ích của công ty, phải được các cổ đông và các thành
viên Hội đồng quản trị tin tưởng.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Các thông lệ tốt:

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

cho Chủ tịch Hội đồng quản trị khi Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt (hoặc
cho đến khi bầu chọn được một Chủ tịch Hội đồng quản trị, trong trường hợp
vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị bị trống).87
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Các thông lệ tốt:
Các bổn phận và nghĩa vụ khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị cần được quy
định rõ ràng trong các quy chế nội bộ dành cho Hội đồng quản trị. Bên cạnh
đó, công ty có thể cần phải soạn thảo một tài liệu mô tả rõ công việc của từng
vị trí công tác. Tài liệu này có thể bao gồm những nội dung sau đây:89
Chủ tịch Hội đồng quản trị:
t -ÍOIê˼PWËê˽NC˽PT̤IP˼Uê̘OHIJ̏VRV˽D̟B)̘Jê̕OHRV˽OUS̑
t 9ÉZE̤OH UI̤DIJ̏OWËSËTPÈUDÈDUI̟U̞DDIJQI̔JIP˼Uê̘OHD̟B)̘J
đồng quản trị
t -ÐOM̑DII̒QD̟B)̘Jê̕OHRV˽OUS̑WËDÈD̟ZCBOUS̤DUIV̘D)̘Jê̕OH
quản trị
t $IV̀OC̑DIˍˌOHUSÖOIOHȊT̤DIPDÈDDV̘DI̒QD̟B)̘Jê̕OHRV˽OUS̑
và đảm bảo rằng tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều nhận được
đầy đủ thông tin một cách kịp thời
t 5Iˍ̚OHYVZÐOḢQH̜W̙J5̖OHHJÈNê̔DWËêØOHWBJUSÛMËOHˍ̚JMJÐOM˼D
giữa Hội đồng quản trị và Ban giám đốc
t å˽NC˽PWJ̏DUSBPê̖JUIÙOHUJOL̑QUI̚J DIÓOIYÈDWËSÜSËOHHJ̣BDÈD
thành viên Hội đồng quản trị với Chủ tịch Hội đồng quản trị
t å˽NC˽PWJ̏DUSVŽOUIÙOHWËMJÐOM˼DIJ̏VRV˽W̙JDÈDD̖êÙOH
t 5̖DI̠DêÈOIHJÈê̑OILȅDÙOHUÈDD̟B)̘Jê̕OHRV˽OUS̑ DǿOHOIˍDÈD̟Z
ban trực thuộc Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị
t 5˼PêJ̌VLJ̏OUIV̂OM̝Jê̍DÈDUIËOIWJÐO)̘Jê̕OHRV˽OUS̑LIÙOHêJ̌V
hành và/hoặc độc lập đóng góp một cách có hiệu quả và thiết lập những
mối quan hệ có tính chất xây dựng giữa các thành viên điều hành và
thành viên không điều hành trong Hội đồng quản trị
t 5I̤DUIJOỊOHOIJ̏NW̞WËUSÈDIOIJ̏NLIÈDUIFPZÐVD˿VD̟Bå)å$å
và Hội đồng quản trị nói chung, tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể.

2. Các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị
Khi môi trường kinh doanh ngày càng trở nên phức tạp, những yêu cầu đối với
Hội đồng quản trị và các thành viên của tổ chức này cũng ngày một lớn. Các
89 Những nội dung tham khảo mẫu này trích từ tài liệu “Điểm lại vai trò và hiệu quả của thành viên Hội
đồng quản trị không điều hành,” của Derek Higgs, tháng 01/2003 và Báo cáo của Ủy ban Blue Ribbon
NACD về Tính chuyên nghiệp của thành viên Hội đồng Quản trị, phụ lục B.
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90 Khoản 15, Điều 28, & Khoản 16, Điều 28, Điều lệ Mẫu và Điều 15, Quy chế Quản trị công ty.
91 Khoản 3, Điều 15, Quy chế Quản trị công ty.
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Một công ty có thể thành lập nhiều loại ủy ban, như sẽ được thảo luận
chi tiết trong Bảng 4 dưới đây, nếu công ty thấy cần thiết phải làm như vậy.
Việc thành lập các ủy ban không phải là yêu cầu bắt buộc. Luật doanh nghiệp,
Điều lệ Mẫu và Quy chế Quản trị công ty không có quy định bắt buộc các công
ty phải thành lập các ủy ban, mặc dù các tài liệu này đều khuyến nghị các công
ty nên thành lập các ủy ban nếu thấy rằng các ủy ban sẽ tạo điều kiện thuận lợi
cho hoạt động của Hội đồng quản trị. Cả Quy chế Quản trị công ty và Điều lệ
Mẫu đều khuyến nghị Hội đồng quản trị nên thành lập các ủy ban để giúp Hội
đồng quản trị trong các hoạt động của mình. Những ủy ban mà Quy chế Quản

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

a) Các loại ủy ban của Hội đồng quản trị

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Điều đặc biệt quan trọng là cần phải hiểu rằng các ủy ban trực thuộc
Hội đồng quản trị là một phần không tách rời của Hội đồng quản trị. Chính
Hội đồng quản trị là thể chế thành lập nên những ủy ban này, đề ra nhiệm vụ
cho từng ủy ban thông qua những quy chế nội bộ, bổ nhiệm các thành viên và
đưa những kiến nghị của họ vào hoạt động thực tế.90
Hội đồng quản trị phải đề ra những quy định chi tiết về việc thành lập
các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm
của từng ủy ban và từng thành viên trong mỗi ủy ban.91

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị thường được xem là một công cụ then
chốt để Hội đồng quản trị vượt qua những thách thức như vậy một cách có
hiệu quả. Cụ thể hơn, các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị:
 Cho phép Hội đồng quản trị giải quyết một loạt những vấn đề phức tạp
một cách hiệu quả hơn, thông qua việc tạo điều kiện để các chuyên gia
tập trung hơn vào những vấn đề cụ thể và đưa ra những phân tích chi
tiết cùng những kiến nghị cho Hội đồng quản trị
 Cho phép Hội đồng quản trị phát triển những kiến thức chuyên môn
tập trung vào các lĩnh vực công việc cụ thể trong hoạt động của công
ty, đáng chú ý nhất là báo cáo tài chính, quản trị rủi ro và kiểm soát
nội bộ
 Nâng cao tính khách quan và tính độc lập trong các phán quyết của Hội
đồng quản trị, giúp Hội đồng quản trị tránh được những ảnh hưởng
không thích hợp từ phía các cán bộ quản lý và các cổ đông kiểm soát.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

CƠ CẤU VÀ CÁC ỦY BAN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị

trị công ty khuyến nghị bao gồm các Ủy ban về chính sách phát triển, kiểm
toán, quản lý nhân sự, lương thưởng. Quy chế Quản trị công ty cũng cho phép
các công ty thành lập những ủy ban khác theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.
Cần lưu ý rằng nếu có quá nhiều các ủy ban sẽ gây khó khăn cho
việc quản lý và có thể sẽ dẫn đến sự phân tán trong Hội đồng quản trị. Chỉ
nên thành lập các ủy ban khi nảy sinh nhu cầu, bắt đầu bằng những ủy ban
thiết yếu nhất, và tiếp đến là thành lập những ủy ban khác khi đã có đủ kinh
nghiệm. Hội đồng quản trị có thể thành lập các ủy ban vĩnh viễn hoặc các ủy
ban đặc biệt. Ủy ban quan trọng nhất dưới góc độ cổ đông chính là Ủy ban
kiểm toán. Một số ủy ban mà công ty nên xem xét thành lập được mô tả trong
Bảng 4.

Bảng 4: Các loại ủy ban của Hội đồng quản trị
Các chức năng được đề xuất

Ủy ban Nhân sự 92

4.

t (ØQâLJ̋Oê̔JW̙JDÈDê̌YV˾UW̌WJ̏DC̖OIJ̏NUIËOIWJÐO)̘J
đồng quản trị hoặc thành viên Ban giám đốc
t å̌SBDÈDUJÐVDIÓW̌QÌNDI˾UWËOǊOHM̤DD̟BUIËOIWJÐO)̘J
đồng quản trị hoặc thành viên Ban giám đốc
t 4P˼OUI˽PIṖDêÈOIHJÈO̘JEVOHTP˼OUI˽PW̌DÈDRVZUSÖOI
bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban
giám đốc
t å̑OILȅ U̔JUIJ̍VMËN̗JOǊNIBJM˿O êÈOIHJÈRVZNÙWË
thành phần của Hội đồng quản trị và của Ban giám đốc,
các điều kiện bổ nhiệm và đưa ra khuyến nghị liên quan tới
những thay đổi cần thiết để trình lên ĐHĐCĐ trong kỳ đại hội
tiếp theo
t $I̐ê˼PWJ̏DDIV̀OC̑WËWJ̋UUËJMJ̏VW̌O̘JRVZMBPê̘OHD̟B
công ty
t 5I̤DUIJOỊOHOIJ̏NW̞LIÈDMJÐORVBOU̙JDIÓOITÈDIOIÉO
sự của công ty, được Hội đồng quản trị giao phó.

92 Khoản 1, Điều 15, Quy chế Quản trị công ty.

Khuyến nghị về thành
phần

Các thành viên Hội đồng quản
trị độc lập nên chiếm đa số
trong Ủy ban nhân sự. Một
trong số họ sẽ được bổ nhiệm
làm Chủ tịch Ủy ban.
Các thành viên trong Ủy ban
nhân sự cần nắm vững những
nguyên tắc cơ bản về đạo đức
kinh doanh, quản lý, Luật doanh
nghiệp, Luật Lao động và các quy
định khác được áp dụng.
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93 Khoản 1, Điều 15, Quy chế Quản trị công ty.
94 Khoản 1, Điều 15, Quy chế Quản trị công ty.
95 Khoản 2, Điều 15, Quy chế Quản trị công ty.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ TỨC

Cần phải có ít nhất một thành
viên trong Ủy ban kiểm toán
là chuyên gia về kế toán và tài
chính và không làm việc cho
phòng kế toán/tài chính của
công ty.95

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Các thành viên Hội đồng quản
trị độc lập không điều hành nên
chiếm đa số trong Ủy ban kiểm
toán. Một trong số họ sẽ được
bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

Các thành viên trong Ủy ban
lương thưởng cần phải liêm
chính và nắm vững những
nguyên tắc cơ bản về kinh tế,
tài chính và Luật lao động.

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

t åˍBSBê̌YV˾UIṖDTP˼OUI˽PN̘UC˽Oê̌YV˾UUSÖOIMÐO)̘J
đồng quản trị liên quan đến việc bổ nhiệm, tái bổ nhiệm
hoặc miễn nhiệm các thành viên kiểm toán nội bộ
t (ØQâLJ̋OW̠̌OHWJÐODIPW̑USÓ,J̍NUPÈOå̘DM̂Q
t (ØQâLJ̋OW̌C˽OE̤UI˽PI̝Qê̕OHT̊êˍ̝DLâW̙J,J̍N
toán Độc lập
t (JÈNTÈUWJ̏DÈQE̞OHDÈDUJÐVDIV̀OL̋UPÈOUSPOHWJ̏D
chuẩn bị các báo cáo tài chính
t (JÈNTÈUWJ̏DÈQE̞OHDÈDUJÐVDIÓU̖OHI̝QCÈPDÈPUËJDIÓOI
của các công ty con
t åÈOIHJÈN̠Dê̘DIÓOIYÈDWËN̠Dê̘IPËOUIJ̏OD̟BOỊOH
thông tin tài chính trước khi công bố
t åÈOIHJÈUÓOIê̘DM̂QD̟B,J̍NUPÈOå̘DM̂Q
t (JÈNTÈUDI̠DOǊOHLJ̍NUPÈOO̘JC̘WËLJ̍NUPÈOê̘DM̂Q
t 3ËTPÈUOỊOHêJ̌VLJ̏ODØUI̍ÉOê̋OWJ̏DNJ̎OOIJ̏N
Kiểm toán Độc lập, và đề xuất ý kiến trong những trường
hợp như vậy
t 5I̤DUIJOỊOHOIJ̏NW̞LIÈDMJÐORVBOU̙JDI̠DOǊOHLJ̍N
toán trong công ty do Hội đồng quản trị giao phó.

Các thành viên Hội đồng quản
trị độc lập không điều hành
nên chiếm đa số trong Ủy ban
lương thưởng. Một trong số họ
sẽ được bổ nhiệm làm Chủ tịch
Ủy ban.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

t 4P˼OUI˽PC˽Oê̌YV˾UW̌DIÓOITÈDIMˍˌOHUIˍ̛OHê̍USÖOI
lên Hội đồng quản trị hoặc góp ý đối với bản đề xuất về chính
sách lương thưởng do Hội đồng quản trị đưa ra
t 4P˼OUI˽PC˽Oê̌YV˾UW̌ê̑OIN̠DMˍˌOHUIˍ̛OHê̔JW̙JDÈD
thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Kiểm toán Độc
lập, hoặc góp ý đối với nội dung bản đề xuất của Hội đồng
quản trị. Bản đề xuất đó sẽ kiến nghị về cơ cấu lương thưởng
và định mức lương thưởng.
t å̑OILȅ N̗JOǊNÓUOI˾UIBJM˿O êÈOIHJÈRVZNÙWËDˌD˾V
lương thưởng của từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban
giám đốc Điều hành, cũng như của Kiểm toán Độc lập và đưa
ra khuyến nghị liên quan tới những thay đổi cần thiết để trình
lên ĐHĐCĐ trong kỳ đại hội tiếp theo
t 5I̤DUIJOỊOHOIJ̏NW̞LIÈDMJÐORVBOU̙JDIÓOITÈDIMˍˌOH
thưởng của công ty, được Hội đồng quản trị giao phó.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Ủy ban Kiểm toán 94

Ủy ban Lương thưởng 93

CƠ CẤU VÀ CÁC ỦY BAN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên của ủy ban này cần
có kinh nghiệm trong các lĩnh
vực mà công ty hoạt động.
Ủy ban cũng sẽ hoạt động có
hiệu quả hơn nếu có những
thành viên giỏi trong các lĩnh
vực như tài chính và nghiệp vụ
tham gia.

t å˽NC˽PDÙOHUZUVÉOUI̟DÈDUJÐVDIV̀Oê˼Pê̠DWËêØOH
góp vào việc xây dựng một bầu không khí tin cậy lẫn nhau
trong công ty
t 1IÈUIJ̏OWËOHǊODİOOỊOHWJQI˼ND̟BDÙOHUZê̔JW̙J
các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn đạo đức

Các thành viên của ủy ban
này phải đặc biệt liêm chính,
được tất cả các cổ đông tin
tưởng, hiểu biết về những quy
định của pháp luật và các tiêu
chuẩn đạo đức.

t å˽NC˽PRVŽOM̝JD̟BDÈDD̖êÙOHêˍ̝DYÈDê̑OID̞UI̍WË
phù hợp trong Điều lệ của công ty, các quy chế nội bộ, và bộ
quy tắc Quản trị công ty ở cấp công ty
t 9ÉZE̤OHDÈDDIÓOITÈDIWËUI̟U̞Dê̍C˽PW̏OỊOHRVŽOM̝J
này
t 9ÉZE̤OHWËUIˍ̚OHYVZÐOSËTPÈUDÈDDIÓOITÈDIWËUI̟U̞D
giải quyết xung đột trong công ty
t åˍBSBOỊOHLIVZ̋OOHȊW̙J)̘Jê̕OHRV˽OUS̑W̌DÈDIUI̠D
giải quyết một cách có hiệu quả những xung đột trong công
ty, giữa công ty với các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản
trị và các cán bộ quản lý, trong nội bộ các cổ đông, thành viên
Hội đồng quản trị và cán bộ quản lý.

Ủy ban Chính sách
Phát triển 96

t 9ÈDê̑OIDÈDDIJ̋OMˍ̝DQIÈUUSJ̍O N̞DUJÐVWËL̋IP˼DI DǿOH
như những chỉ tiêu thành tích cơ bản của công ty
t 9ÈDê̑OIDÈDˍVUJÐOIP˼Uê̘OH
t 9ÉZE̤OHDIÓOITÈDID̖U̠D
t åÈOIHJÈOǊOHTV˾UEËJI˼OUSPOHDÈDIP˼Uê̘OHD̟BDÙOHUZ

Ủy ban Đạođức

Hội đồng quản trị

Ủy ban Giải quyết Xung đột
trong Công ty

4.

Các thành viên của ủy ban này
nên là những thành viên Hội
đồng quản trị độc lập. Trong
trường hợp không thể đáp ứng
được yêu cầu này, ít nhất Chủ
tịch của ủy ban này phải là
thành viên Hội đồng quản trị
độc lập.

b) Thẩm quyền của các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị là một tập thể trong đó:
t .ՐJUIËOIWJÐODØRVZՊOWËOHIʜBW՜OIԋOIBV US՟$I՝UՏDI)ՖJÿՓOH
quản trị có quyền bỏ phiếu quyết định trong trường hợp số phiếu bầu
ngang nhau)97
t .ՐJUIËOIWJÐOÿՊVQIԻJDIՏVUSÈDIOIJՍNDIVOH
t $ÈDUIËOIWJÐOQIԻJDՒOHIJՉOWJUԋDÈDIMËNՖUUIՋDIՉUVÉOUIFP
những thủ tục cụ thể liên quan đến việc ra quyết định.
96 Khoản 1, Điều 15, Quy chế Quản trị công ty.
97 Khoản 8, Điều 112, LDN và Khoản 11, Điều 28, Điều lệ Mẫu.
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CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Cho dù những nội dung thể hiện ở trên cho thấy trách nhiệm cuối
cùng trong việc ra quyết định thuộc về tập thể Hội đồng quản trị, các ủy ban
trực thuộc Hội đồng quản trị có thể giải quyết và đưa ra những quyết định liên
quan đến những vấn đề được Hội đồng quản trị giao phó, với điều kiện quyết
định của một ủy ban chỉ có hiệu lực và giá trị thi hành khi đa số các thành viên
của ủy ban có mặt và biểu quyết trong cuộc họp của ủy ban đó cũng đồng thời
là thành viên Hội đồng quản trị.98

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

CƠ CẤU VÀ CÁC ỦY BAN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

98 Khoản 15, Điều 28, Điều lệ Mẫu.
98 Khoản 3, Điều 15, Quy chế Quản trị công ty.
100 Khoản 15, Điều 28, Điều lệ Mẫu.

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ TỨC
Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Trong các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị, nên có những thành viên Hội
đồng quản trị có kinh nghiệm và hiểu biết. Cần phải có đủ số lượng thành viên
để có thể đảm nhận được khối lượng công việc được giao phó. Vì công việc
của các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị có thể liên quan tới việc rà soát
vốn mất nhiều thời gian, nên cần hạn chế việc một thành viên Hội đồng quản
trị có chân trong nhiều ủy ban cùng lúc. Trước khi cho phép các thành viên Hội
đồng quản trị tham gia vào nhiều ủy ban cùng lúc, Hội đồng quản trị nên rà
soát tất cả các hoạt động mà ủy ban đó được giao phó, ước lượng thời lượng
cần thiết để triển khai những hoạt động ấy một cách có hiệu quả, cũng như

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Các thông lệ tốt:

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Số lượng thành viên của mỗi ủy ban do Hội đồng quản trị quyết định,
nhưng mỗi ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị nên có ít nhất ba thành viên.99
Các thành viên trong ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị không nhất thiết
phải là thành viên Hội đồng quản trị. Trong mỗi ủy ban, nên có ít nhất một
thành viên Hội đồng quản trị (tại những công ty niêm yết, đây là quy định bắt
buộc)100 và có ít nhất một thành viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện của một
thành viên Hội đồng quản trị độc lập và không điều hành. Hội đồng quản trị
cần bổ nhiệm một thành viên trong ủy ban làm Chủ tịch ủy ban. Các bên liên
quan khác, nhất là các cán bộ quản lý, những người không phải là thành viên
của các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị, có thể được mời dự bàn về các
vấn đề cụ thể nào đó, nhưng chỉ có tư cách quan sát, tức là không có quyền can
thiệp hoặc quyết định đối với các vấn đề được dự bàn.

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

c) Thành phần các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị
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thời lượng nhàn rỗi mà các thành viên có thể dành cho công việc của ủy ban
đó. Các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị có thể đôi khi cần đến sự giúp đỡ
của các cố vấn bên ngoài. Tuy nhiên, những cố vấn này nhất thiết không được
hưởng quy chế thành viên của các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị.
Nhiều sở giao dịch chứng khoán khuyến nghị thêm rằng các ủy ban trực thuộc
Hội đồng quản trị cần được hợp thành từ và/hoặc được chủ trì bởi các thành
viên Hội đồng quản trị độc lập. Những yêu cầu niêm yết của các sở giao dịch
chứng khoán, chẳng hạn sở giao dịch chứng khoán New York, còn yêu cầu
rằng các thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm đa số, và toàn bộ
thành viên của Ủy ban kiểm toán và Ủy ban nhân sự là các thành viên Hội
đồng quản trị độc lập.

3. Chủ tịch một Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị
Chủ tịch của một ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm
về tính hiệu quả của ủy ban ấy, ngoài những nghĩa vụ khác của cá nhân đó.

Các thông lệ tốt:
Chủ tịch của một ủy ban đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức công việc
của ủy ban ấy. Trong điều kiện lý tưởng nhất, Chủ tịch của các ủy ban trực
thuộc Hội đồng quản trị nên là những thành viên Hội đồng quản trị độc lập và
không điều hành. Điều này đặc biệt quan trọng đối với Ủy ban kiểm toán và Ủy
ban lương thưởng. Theo các thông lệ tốt trong Quản trị công ty, Chủ tịch của
các ủy ban này là những thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
Chủ tịch của một ủy ban cần phải báo cáo lên Chủ tịch Hội đồng quản trị về
những công việc của ủy ban. Bên cạnh đó, các Chủ tịch của các ủy ban trực
thuộc Hội đồng quản trị cần phải có mặt tại các kỳ ĐHĐCĐ để trả lời những
câu hỏi của các cổ đông.
Chủ tịch của một ủy ban cần phải:
t 5IÙOHCÈPDIP)̘Jê̕OHRV˽OUS̑CJ̋UW̌U˾UD˽OỊOHW˾Oê̌RVBOUS̒OH
liên quan đến công việc của ủy ban, ít nhất ba tháng một lần,
t /̘QDIP)̘Jê̕OHRV˽OUS̑U˾UD˽OỊOHẸMJ̏VNË)̘Jê̕OHRV˽OUS̑
yêu cầu, không được chậm trễ
t 5I̤DIJ̏OOỊOHCJ̏OQIÈQRV˽OMâD˿OUIJ̋Uê̍ê˽NC˽PS̄OH̟ZCBO
hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
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Chủ tịch Hội đồng quản trị cần phải có sức thuyết phục và luôn hoạt động vì lợi
ích của công ty. Hơn nữa, các quy chế nội bộ hoặc các tài liệu nội bộ khác của
công ty cần phải nêu rõ trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong việc:
t ,IVZ̋OLIÓDIDÈDUIËOIWJÐO)̘Jê̕OHRV˽OUS̑ṲEPCËZU̓RVBOêJ̍N
của mình đối với những nội dung trong chương trình nghị sự và các vấn
đề khác
t 5I˽PMV̂OâLJ̋OD̟BDÈDUIËOIWJÐO)̘Jê̕OHRV˽OUS̑N̘UDÈDID̛JN̛
t å̌Yˍ̙OHTP˼OUI˽PDÈDRVZ̋Uê̑OID̟B)̘Jê̕OHRV˽OUS̑
101
102
103
104

Khoản 2, Điều 111, LDN và Khoản 2, Điều 26, Điều lệ Mẫu.
Khoản 2, Điều 111, LDN.
Khoản 8, Điều 112, LDN.
Khoản 2, Điều 111, LDN.
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TRONG QUẢN TRỊ
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Cụ thể hơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị tạo điều kiện thuận lợi cho công việc
của Hội đồng quản trị bằng cách:
t 5˼P êJ̌V LJ̏O UIV̂O M̝J DIP WJ̏D SB RVZ̋U ê̑OI ê̔J W̙J OỊOH W˾O ê̌
trong chương trình nghị sự
t ,IVZ̋OLIÓDIWJ̏DUI˽PMV̂ODÈDW˾Oê̌N̘UDÈDID̛JN̛USPOHN̘UC˿V
không khí thân thiện và xây dựng
t 5˼PDˌI̘JDIPDÈDUIËOIWJÐO)̘Jê̕OHRV˽OUS̑CËZU̓RVBOêJ̍ND̟B
mình đối với những vấn đề đang được thảo luận
t )ˍ̙OH)̘Jê̕OHRV˽OUS̑êJU̙JN̘UT̤ê̕OHUIV̂O

CỔ TỨC

Các thông lệ tốt:

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch Hội đồng quản trị có thẩm quyền:
t $IVԾOCՏ IPՅDUՔDI՞DWJՍDDIVԾOCՏ DIԋԊOHUSÖOI OՖJEVOH UËJMJՍV
phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản trị101
t 5ՔDI՞DWJՍDUIÙOHRVBDÈDRVZՉUÿՏOID՝B)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ102
t #ՑMÈQIJՉVRVZՉUÿՏOIUԺJDÈDDVՖDIՐQD՝B)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏUSPOH
trường hợp ngang bằng phiếu bầu103
t ćբDIJՍODÈDCՔOQIՀOLIÈDUIFPOHIՏRVZՉUD՝B)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ104

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị và các cuộc họp của Hội đồng quản trị

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Hội đồng quản trị là một thể chế quản trị, hoạt động tuân theo những
quy trình được xác định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ, hoặc các quy chế
nội bộ của công ty.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

E. CÁC QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

CÁC QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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2. Họp Hội đồng quản trị
Các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị phải tuân thủ
những yêu cầu của pháp luật trong việc đưa ra các quyết định có hiệu lực, hoặc
sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị khiếu kiện và bị tòa án tuyên phạt.

Các thông lệ tốt:
Các thành viên Hội đồng quản trị cần phải đảm bảo rằng các cuộc họp của Hội
đồng quản trị và của các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị được tổ chức
một cách thường xuyên và chu đáo. Các thành viên Hội đồng quản trị cần tích
cực tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và mỗi thành viên Hội đồng
quản trị cần phải:
t 5IBNHJBUI˽PMV̂OWËCJ̍VRVZ̋U
t 5IBN HJB WËP OỊOH DÙOH WJ̏D D̟B N̘U ̟Z CBO US̤D UIV̘D )̘J ê̕OH
quản trị nào đó nếu là thành viên của ủy ban đó
t :ÐVD˿VU̖DI̠DN̘UDV̘DI̒QD̟B)̘Jê̕OHRV˽OUS̑ê̍UI˽PMV̂OW̌
những vấn đề quan tâm
t 5IÙOHCÈPDIP)̘Jê̕OHRV˽OUS̑LIJLIÙOHUI̍UIBNHJBDÈDDV̘DI̒Q
của Hội đồng quản trị.
Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng quản trị cần có đủ thời gian để thực hiện
các chức năng của mình. Hội đồng quản trị cần xây dựng những quy định về
việc tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị trong các Hội đồng quản
trị ở những công ty khác. Tuy nhiên, nguyên tắc chung cho việc cùng lúc tham
gia vào nhiều Hội đồng quản trị của nhiều công ty khác nhau phải dựa vào sự
phân bổ thời gian. Nếu một thành viên Hội đồng quản trị không có đủ thời
gian, cá nhân đó không nên gánh vác trách nhiệm.

Biểu quyết bằng văn bản. Trừ khi Điều lệ hoặc các quy chế nội bộ yêu
cầu rằng nghị quyết của Hội đồng quản trị phải được thông qua tại một cuộc
họp, các nghị quyết của Hội đồng quản trị có thể được triển khai mà không
cần đến một cuộc họp,105 với điều kiện là:
t 1IԻJDØDIաLâD՝BUԼUDԻOIաOHUIËOIWJÐO)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏDØRVZՊO
biểu quyết đối với những nghị quyết như vậy trong cuộc họp của Hội
đồng quản trị
t 4ՒMԋ՛OHUIËOIWJÐO)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ՝OHIՖOHIՏRVZՉULIÙOHÿԋ՛D
ít hơn số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu theo yêu cầu để
tổ chức một cuộc họp Hội đồng quản trị.
-0& "SUJDMF $MBVTF
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106 Khoản 13, Điều 28, Điều lệ Mẫu.
107 Khoản 1, Điều 112, LDN và Khoản 1, Điều 28, Điều lệ Mẫu
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Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị mới được bầu chọn cần được tổ chức
trong vòng một tháng sau khi bắt đầu nhiệm kỳ. Để thuận tiện, cuộc họp đầu
tiên của Hội đồng quản trị nên tiến hành sau ĐHĐCĐ. Bên cạnh đó, cuộc họp
đầu tiên của Hội đồng quản trị nên:
t 9ÈDê̑OIOỊOHˍVUJÐOD̟B)̘Jê̕OHRV˽OUS̑
t 5IËOIM̂QDÈD̟ZCBOUIÓDII̝Q
t #˿VDI̒ODÈD$I̟ȖDID̟BDÈD̟ZCBO
Một công ty có thể cần phải tổ chức những buổi tập huấn cho các thành viên
Hội đồng quản trị mới về để giới thiệu khái quát về công ty, bao gồm nhiều
vấn đề, trong đó có:
t /HËOIOHǏWËMǡOIW̤DIP˼Uê̘OH
t $ÈDIP˼Uê̘OHLJOIEPBOI
t 5ÖOIIÖOIUËJDIÓOIIJ̏OU˼J
t $IJ̋OMˍ̝D
t 3̟JSPLJOIEPBOI
t /̌OU˽OHWËĻOǊOHD̟BDÈDDÈOC̘DI̟DI̔U

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Các thông lệ tốt:

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của
nhiệm kỳ Hội đồng quản trị phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm
việc, kể từ ngày kết thúc bầu chọn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp
này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều
hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên
đã được bầu theo nguyên tắc đa số phải đi đến thỏa thuận và bổ nhiệm một
người trong số họ triệu tập cuộc họp của Hội đồng quản trị.107

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

3. Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Một nghị quyết bằng văn bản được thông qua bằng cách như vậy sẽ có
hiệu lực như một nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua
trong một cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thủ tục thông thường. Một
nghị quyết bằng văn bản có thể được thông qua bằng cách sử dụng nhiều bản
sao của cùng một văn bản nếu mỗi bản sao đó có chữ ký của ít nhất một thành
viên Hội đồng quản trị.106

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
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4. Lịch họp của Hội đồng quản trị
Điều lệ hoặc các quy chế nội bộ cần quy định rõ về những thủ tục triệu
tập và tiến hành các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Các thông lệ tốt:
Hội đồng quản trị nên có một kế hoạch công tác bên cạnh lịch họp của Hội
đồng quản trị với những vấn đề cần được giải quyết. Hội đồng quản trị nên tổ
chức các cuộc họp định kỳ. Hội đồng quản trị nên họp mỗi năm ít nhất 4 lần.108
Tuy nhiên, Hội đồng quản trị có thể tổ chức các cuộc họp một cách thường
xuyên hơn nếu thấy cần thiết. Sau đây là một vài chỉ dẫn để tiến hành các cuộc
họp Hội đồng quản trị một cách hiệu quả:
Xây dựng một lịch họp thường niên. Điều này sẽ cho phép các thành viên
Hội đồng quản trị bố trí thời gian cho các cuộc họp trong những chương
trình nghị sự của mình. Lưu ý rằng lịch họp thường niên chỉ đóng vai trò
định hướng, tức là Hội đồng quản trị có thể tiến hành các cuộc họp bổ sung
khi thấy cần thiết và ngược lại, hoãn các cuộc họp khi thấy không có vấn đề
gì cần phải giải quyết.
Đề ra chương trình nghị sự trước. Như thế, các thành viên Hội đồng quản
trị sẽ có thể tập trung và chuẩn bị một cách chu đáo cho công việc được
giao. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể cần phải gửi trước một chương trình
nghị sự dự kiến tới các thành viên Hội đồng quản trị để lấy ý kiến đóng
góp. Đưa các vấn đề quan trọng lên trước trong chương trình nghị sự.
Các thành viên Hội đồng quản trị thường có nhiều công việc và có thể cần
phải rời khỏi cuộc họp sớm. Vì thế, tổ chức các cuộc họp vào những giờ đầu
trong ngày làm WJ̏DUIÖWJ̏DUI˽PMV̂OT̊DØIJ̏VRV˽IˌO
Bên cạnh các cuộc họp định kỳ, Hội đồng quản trị có thể cần phải tổ chức một
cuộc họp để rà soát và thông qua báo cáo thường niên. Cuộc họp này của Hội
đồng quản trị thường diễn ra ít nhất hai tháng trước ĐHĐCĐ thường niên.

5. Ai có quyền triệu tập một cuộc họp của Hội đồng quản trị?
Triệu tập các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị thường là Chủ
tịch Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng có trách nhiệm triệu
tập một cuộc họp của Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau đây:
108 Khoản 3, Điều 112, DN và Khoản 2, Điều 28, Điều lệ Mẫu.
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Khoản 4, Điều 112, LDN và Điều lệ Mẫu, Điều 28, Khoản 3.
Khoản 5, Điều 112, LDN và Điều lệ Mẫu, Điều 28, Khoản 4.
Khoản 6, Điều 112, LDN và Điều lệ Mẫu, Điều 28, Khoản 7.
Khoản 7, Điều 28, Điều lệ Mẫu.
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109
110
111
112
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CỔ TỨC

Những thông tin và tài liệu cần thiết cần phải được gửi sớm tới các
thành viên Hội đồng quản trị cùng với thông báo triệu tập họp Hội đồng
quản trị để các thành viên Hội đồng quản trị có đủ thời gian rà soát thông
tin. Theo quy định của pháp luật, thông báo triệu tập họp phải được gửi tới
các thành viên Hội đồng quản trị chậm nhất năm ngày trước khi tổ chức
cuộc họp.111 Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản
tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp,
kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu
quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng
không thể dự họp.112

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

6. Thông báo về cuộc họp của Hội đồng quản trị

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

 Có đề nghị bằng văn bản của: (i) Đa số thành viên Ban kiểm soát, (ii)
Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm cán bộ quản lý khác, (iii) Ít nhất hai
thành viên Hội đồng quản trị
 Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.109
Trong văn bản đề nghị phải nói rõ mục đích, nội dung các vấn đề cần
thảo luận, và quyết định về các vấn đề này thuộc thẩm quyền của Hội đồng
quản trị.
Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong
thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được đề nghị. Trường hợp Chủ tịch
Hội đồng quản trị 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, và người đề nghị có quyền triệu tập một cuộc họp của Hội đồng quản
trị.110
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4.

Hội đồng quản trị

Các thông lệ tốt:
Các thành viên Hội đồng quản trị cần phải chuẩn bị đầy đủ để tham gia một
cách có hiệu quả trong các cuộc họp. Họ không nên biểu quyết cho những
vấn đề mà họ không nắm đầy đủ thông tin hoặc không hiểu rõ. Các quy chế
nội bộ và các tài liệu nội bộ khác cần quy định rõ về mẫu thông báo và cách
thức chuyển gửi tài liệu tới các thành viên Hội đồng quản trị sao cho thuận
tiện nhất (chẳng hạn bằng đường bưu điện, điện tín, fax, thư điện tử). Phương
thức chuyển gửi tài liệu phải đảm bảo rằng thông báo sẽ tới được địa chỉ liên
lạc của thành viên Hội đồng quản trị đã được đăng ký tại công ty.113

7. Số đại biểu quy định cho các cuộc họp của Hội đồng quản trị
Số đại biểu quy định là số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu
tham dự một cuộc họp để các quyết định đưa ra trong cuộc họp đó có hiệu lực.
Trừ khi Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ yêu cầu một số lượng lớn hơn, số
thành viên tham dự tối thiểu là ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị.114

8. Thành viên Hội đồng quản trị có thể tham dự các cuộc họp
của Hội đồng quản trị bằng cách nào?
Các thành viên Hội đồng quản trị có thể tham gia biểu quyết khi:
t $ØNՅUUԺJDVՖDIՐQ
t ćBNEբCՂOHÿJՍOUIPԺJIPՅDDÈDIÖOIUI՞DMJÐOMԺDLIÈD WJÿJՊV
kiện mỗi thành viên Hội đồng quản trị đều có thể nghe các thành
viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp,
và nếu muốn, mỗi thành viên Hội đồng quản trị đều có thể phát biểu
với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời)115
t 7ՁOH NՅU  OIԋOH QIJՉV CJՋV RVZՉU ÿբOH USPOH QIPOH CÖ LÓO D՝B
cá nhân đó đã được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm

113 Khoản 6, Điều 112, LDN và Khoản 7, Điều 28, Điều lệ Mẫu.
114 Khoản 8, Điều 112, LDN và Khoản 8, Điều 28, Điều lệ Mẫu.
115 Khoản 12, Điều 28, Điều lệ Mẫu.

145

t 1IÐDIV̀OUSˍ̙DCÈPDÈPUIˍ̚OHOJÐOD̟BDÙOHUZ
t #˿VDI̒O$I̟ȖDI)̘Jê̕OHRV˽OUS̑
t 5IËOIM̂QWËYØBC̓DÈDC̘QÎOêJ̌VIËOIUSPOHDÙOHUZ
t åÖOIDI̐DI̠DW̞5̖OHHJÈNê̔DWËC̖OIJ̏NN̘U5̖OHHJÈNê̔DU˼NUI̚J
t 5ÈJU̖DI̠DIṖDHJ˽JUI̍DÙOHUZ
t 5ǊOHW̔OåJ̌VM̏WËQIÈUIËOID̖QIJ̋V
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116 Khoản 8, Điều 112, LDN.
117 Khoản 9, Điều 112, LDN
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Một thành viên Hội đồng quản trị có thể ủy quyền biểu quyết của
mình tại một cuộc họp Hội đồng quản trị cho một người khác nếu sự ủy quyền
đó nhận được sự đồng ý của đa số các thành viên Hội đồng quản trị.117

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

t 5SJ̏VÛQå)å$åUIˍ̚OHOJÐO WËêˍBSBOỊOHRVZ̋Uê̑OIW̌DÈDW˾Oê̌
liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

t 1IÐDIV̀OL̋IP˼DIDIJ̋OMˍ̝DWËQIÐDIV̀OL̋IP˼DILJOIEPBOIWËUËJ
chính của công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Cho dù pháp luật không yêu cầu, có nhiều vấn đề quan trọng cần đến sự có
mặt trực tiếp của các thành viên Hội đồng quản trị, và công ty nên xem xét
việc đưa ra những quy định bắt buộc các thành viên Hội đồng quản trị thông
qua nghị quyết về những vấn đề như vậy trong một cuộc họp mà họ đích
thân tham dự (chứ không phải là biểu quyết bằng văn bản hoặc họp qua điện
thoại). Những vấn đề này bao gồm:
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Các thông lệ tốt:

CỔ TỨC

nhất một giờ trước giờ khai mạc, và phong bì kín đựng phiếu biểu
quyết của cá nhân đó được mở trước sự chứng kiến của tất cả
những người dự họp.116
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4.

Hội đồng quản trị

Các thông lệ tốt:
Khi tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, mỗi một thành viên Hội đồng
quản trị cần phải:
t -̃OHOHIFWËIJ̍VSÜOỊOHO̘JEVOHUSÖOICËZC̄OHM̚JOØJD̟BOỊOH
người khác trong cuộc họp
t å̇UDÉVI̓JåJ̌VOËZê̇DCJ̏URVBOUS̒OHW̙JOỊOHO̘JEVOHUSÖOICËZ
hoặc các báo cáo của cán bộ quản lý trong các cuộc họp Hội đồng quản
trị, nhất là khi những tài liệu này được trình bày một cách mập mờ và
phức tạp
t :ÐVD˿VC̖TVOHUËJMJ̏V,IJDØOHˍ̚JUSÖOICËZW̌N̘UW˾Oê̌D̞UI̍
nào đó không nằm trong lĩnh vực chuyên môn của mình, thành viên
Hội đồng quản trị cần yêu cầu bổ sung thông tin dưới dạng các tài liệu
nghiên cứu, các đánh giá hoặc quan điểm độc lập, và các chứng từ hoặc
tài liệu khác trước khi cuộc họp diễn ra.

9. Xem xét các ý kiến bằng văn bản (Lá phiếu vắng mặt)
Kinh nghiệm Quản trị công ty hiệu quả cho thấy Điều lệ hoặc các quy
chế nội bộ cần phải quy định rõ trường hợp nào ý kiến bằng văn bản của các
thành viên Hội đồng quản trị có thể được xem xét trong việc xác định số lượng
thành viên tối thiểu cho cuộc họp của Hội đồng quản trị và hiệu lực của kết
quả bỏ phiếu.

Các thông lệ tốt:
Điều lệ, quy chế nội bộ, hoặc các tài liệu nội bộ khác cần cho phép các thành
viên Hội đồng quản trị đưa ra những quyết định qua việc bỏ phiếu vắng mặt.
Tuy nhiên, với những nghị quyết mà Điều lệ yêu cầu đích thân các thành viên
Hội đồng quản trị phải bỏ phiếu để thông qua, các lá phiếu vắng mặt thể hiện
quan điểm dưới dạng văn bản không được xem xét khi tính số lượng thành
viên tối thiểu. Công ty cần xây dựng thủ tục cho việc bỏ phiếu vắng mặt, bao
gồm cả thời hạn cho việc chuyển phiếu bầu và nhận phiếu bầu đã điền nội
dung. Các thành viên Hội đồng quản trị cần có đủ thời gian để nhận phiếu bầu
và đưa ra quyết định về những nội dung trong chương trình nghị sự.
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119
120
121

Khoản 8, Điều 112, LDN.
Khoản 1, Điều 113, LDN.
Khoản 1, Điều 113, LDN.
Khoản 1, Điều 113, LDN.
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Hội đồng quản trị phải lưu giữ biên bản các cuộc họp của mình. Biên
bản phải được viết bằng tiếng Việt (và có thể viết bằng một ngoại ngữ khác) và
phải được ghi vào sổ biên bản của công ty.119 Tối thiểu, các biên bản phải thể
hiện những nội dung sau đây:120
t 5ÐO ÿՏBDIՎUS՜TՙDIÓOI TՒWËOHËZDԼQ(JԼZDI՞OHOIՀOÿʅOHLâLJOI
doanh, nơi đăng ký kinh doanh
t .՜DÿÓDI DIԋԊOHUSÖOIWËOՖJEVOHIՐQ
t ćJHJBO ÿՏBÿJՋNIՐQ
t )Ր UÐOU՟OHUIËOIWJÐOEբIՐQIPՅDOHԋJÿԋ՛DVդRVZՊOEբIՐQIՐ 
tên các thành viên không dự họp và lý do
t $ÈDWԼOÿՊÿԋ՛DUIԻPMVՀOWËCJՋVRVZՉUUԺJDVՖDIՐQ
t 5ØNUՁUQIÈUCJՋVâLJՉOD՝BU՟OHUIËOIWJÐOEբIՐQ UIFPUSÖOIUբ
diễn biến của cuộc họp)
t ,ՉURVԻCJՋVRVZՉUUSPOHÿØHIJSÜOIաOHUIËOIWJÐOUÈOUIËOI LIÙOH
tán thành và không có ý kiến
t $ÈDRVZՉUÿՏOIÿÍÿԋ՛DUIÙOHRVB
t )Ր UÐO DIաLâD՝BUԼUDԻUIËOIWJÐOIPՅDÿԺJEJՍOUIFPVդRVZՊOEբIՐQ
Chủ tọa và thư ký phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính
xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Các biên bản họp Hội đồng
quản trị phải có chữ ký của Chủ tọa và những thành viên Hội đồng quản trị
tham dự hoặc các cá nhân được ủy quyền.121

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

11. Biên bản họp Hội đồng quản trị

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Các quyết định của Hội đồng quản trị cần được thông qua bằng hình
thức đơn giản là phải nhận được đa số phiếu ủng hộ của những thành viên Hội
đồng quản trị tham dự, trừ khi Điều lệ hoặc các quy chế nội bộ yêu cầu phải
có số lượng thành viên Hội đồng quản trị lớn hơn biểu quyết cho quyết định
đó. Nếu số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến
đồng thuận của Chủ tịch Hội đồng quản trị.118

CÁC QUY TRÌNH
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KIỂM SOÁT

10. Quyết định của Hội đồng quản trị
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4.

Hội đồng quản trị

Các thông lệ tốt:
Khi yêu cầu của luật pháp đối với thành viên Hội đồng quản trị ngày càng
nhiều, biên bản là hồ sơ quan trọng để thể hiện Hội đồng quản trị đã thực hiện
bổn phận và nghĩa vụ của mình đối với doanh nghiệp. Theo thông lệ tốt trong
Quản trị công ty, biên bản sẽ bao gồm cả việc biểu quyết của từng thành viên
Hội đồng quản trị.
Thông thường, Hội đồng quản trị phải phân công một người làm thư ký Hội
đồng quản trị để ghi chép và chuẩn bị các biên bản. Theo thông lệ quốc tế,
Thư ký công ty thường kiêm vai trò là thư ký Hội đồng quản trị và có thể cũng
phải ký tên vào các biên bản.

Các biên bản chỉ cung cấp những nội dung tóm tắt về các cuộc họp
Hội đồng quản trị. Bên cạnh các biên bản, sau mỗi cuộc họp cần có những báo
cáo đầy đủ nguyên văn về những nội dung đã được thảo luận. Những báo cáo
này cần phải đi kèm với biên bản. Các báo cáo đầy đủ nguyên văn về nội dung
các cuộc họp cần phải được lưu trong các hồ sơ của công ty như là một phần
không thể tách rời của các biên bản.

Các thông lệ tốt:
Dù công ty có lưu hồ sơ các biên bản và/hoặc các báo cáo nguyên văn hay
không, những tài liệu sau đây cần phải được lưu cùng với biên bản và/hoặc
báo cáo nguyên văn:
t $ÈDMÈQIJ̋VCJ̍VRVZ̋U
t $ÈDâLJ̋OC̄OHWǊOC˽OD̟BOỊOHUIËOIWJÐOLIÙOHUI̍UIBNE̤
Mỗi một thành viên Hội đồng quản trị cần nhận được một bản tóm tắt về các
quyết định của Hội đồng quản trị. Công ty cần xây dựng một quy trình để đảm
bảo rằng tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều nhận được:
t #˽OTBPDÈDCJÐOC˽OWËIṖDDÈDCÈPDÈPOHVZÐOWǊO
t $ÈDCÈPDÈPUI̍IJ̏ODIJUJ̋UL̋URV˽C̓QIJ̋V
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t (̢JQIJ̋VC˿V
t 5IVOÎOQIJ̋VC˿VêÍêJ̌OWËDÈDQIJ̋VC˿VW̃OHṄU
t å˽N C˽P WJ̏D UVÉO UI̟ DÈD UI̟ U̞D UJ̋O IËOI DÈD DV̘D I̒Q )̘J ê̕OH
quản trị
t -ˍVHJ̣DÈDCJÐOC˽OWËDÈDCÈPDÈPOHVZÐOWǊO

Î Để tìm hiểu thêm về Thư ký công ty, xem Chương 6.

122 Khoản 1 & Khoản 3, Điều 106, LDN.
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TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ TỨC

t (̢JUIÙOHCÈPUSJ̏VÛQI̒QDIPU˾UD˽DÈDUIËOIWJÐO)̘Jê̕OHRV˽OUS̑

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Thư ký công ty nên chịu trách nhiệm đối với các vấn đề tổ chức và quản lý liên
quan đến việc chuẩn bị và tiến hành các cuộc họp Hội đồng quản trị. Dù quyết
định tiến hành một cuộc họp Hội đồng quản trị là trách nhiệm của Chủ tịch Hội
đồng quản trị, Thư ký công ty cần chịu trách nhiệm đối với những vấn đề sau:

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Các thông lệ tốt:

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Luật doanh nghiệp không đề cập đến vai trò của Thư ký công ty trong
các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cho dù luật này có đề cập đến vai trò của
một thư ký chịu trách nhiệm ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng quản trị
và ký vào những biên bản đó cùng với Chủ tọa cuộc họp (thường là Chủ tịch
Hội đồng quản trị).122 Tuy nhiên, Quy chế Quản trị công ty có làm rõ đôi chút
về vấn đề này khi yêu cầu Hội đồng quản trị phải lựa chọn một người làm Thư
ký công ty, và đề ra những bổn phận của một Thư ký công ty như sau:
t 5ՔDI՞DDÈDDVՖDIՐQ)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ #BOLJՋNTPÈUWËóԺJIՖJÿՓOH
cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát
t 5ԋWԼOWՊUI՝U՜DD՝BDÈDDVՖDIՐQ
t -ËNCJÐOCԻODÈDDVՖDIՐQ
t óԻNCԻPDÈD/HIՏRVZՉUD՝B)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏQIáI՛QWJMVՀUQIÈQ
t $VOHDԼQDÈDUIÙOHUJOUËJDIÓOI CԻOTBPCJÐOCԻOIՐQ)ՖJÿՓOHRVԻO
trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban
kiểm soát
.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

12. Thư ký công ty và các cuộc họp của Hội đồng quản trị

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

CÁC QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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F. BỔN PHẬN VÀ NGHĨA VỤ PHÁP LÝ CỦA THÀNH
VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Các thành viên Hội đồng quản trị cần phải hành động một cách trung
thực, siêng năng và cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của công ty.123

Các thông lệ tốt:
Tại một số quốc gia, pháp luật yêu cầu Hội đồng quản trị chỉ được hành động
vì lợi ích của công ty (mà không nói rõ lợi ích đối với các cổ đông và/hoặc các
bên có quyền lợi liên quan). Tuy nhiên, hành động chỉ vì lợi ích cao nhất của
công ty có thể khuyến khích các thành viên Hội đồng quản trị bảo vệ chính
bản thân họ, và vì vậy các cổ đông (thực tế là cả các cơ quan pháp luật) cần
phải cân nhắc kỹ xem liệu có nên yêu cầu các thành viên Hội đồng quản trị
phải hành động vì lợi ích của cả các cổ đông nữa hay không.

Các tiêu chuẩn để diễn giải thuật ngữ “siêng năng thích đáng” và “cẩn
trọng thích đáng”, cũng như những tiêu chuẩn đối với hành vi nghề nghiệp
thay đổi theo thời gian, tùy thuộc vào hệ thống pháp lý, kinh tế và văn hóa của
mỗi quốc gia. Luật pháp của Việt Nam không có định nghĩa rõ ràng cho các
tiêu chuẩn này.
Cần lưu ý rằng khi một thành viên Hội đồng quản trị bị kiện, việc kiện
đó phải dựa trên giả thiết là tính hợp lý và thiện ý của thành viên Hội đồng
quản trị bị lạm dụng. Tuy nhiên, Luật doanh nghiệp không định nghĩa thế nào
là “thiện ý” hoặc “hợp lý.”
Trong hệ thống luật pháp của các quốc gia khác, chẳng hạn của Mỹ và
Anh, khái niệm hợp lý và thiện ý được xem là những nguyên tắc cơ bản trong
việc thực thi bổn phận của một thành viên Hội đồng quản trị, đáng chú ý nhất
là bổn phận chăm lo và trung thành.

1. Bổn phận chăm lo
Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực thi quyền và
nghĩa vụ của mình một cách cẩn trọng, thiện ý, và chuyên nghiệp.
123 Điều 119, LDN.
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t :ÐVD˿V5̖OHHJÈNê̔DWËDÈDUIËOIWJÐO#BOHJÈNê̔DêJ̌VIËOIDVOH
cấp đầy đủ thông tin cho Hội đồng quản trị để các thành viên Hội đồng
quản trị nắm vững những vấn đề trong công ty
t 5I̤DUIJUSÈDIOIJ̏NHJÈNTÈUQIáI̝Qê̔JW̙JDÈDDÈOC̘RV˽OMâ

2. Bổn phận trung thành
Luật doanh nghiệp yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị phải trung
thành với công ty và lợi ích của công ty và của các cổ đông. Điều này có nghĩa
là thành viên Hội đồng quản trị không được sử dụng những thông tin, kiến
thức, cơ hội kinh doanh, tài sản của công ty cũng như địa vị của mình để mưu
lợi cá nhân hoặc phục vụ cho lợi ích của các tổ chức hoặc cá nhân khác.124 Tuy
nhiên, Điều lệ Mẫu và Quy chế Quản trị công ty đều không nói rõ hơn về bổn
phận này.
Theo thông lệ quốc tế trong Quản trị công ty, bổn phận trung thành
đóng vai trò trung tâm trong khuôn khổ quản trị, là nền tảng cho việc thực hiện
một cách có hiệu quả những vấn đề chủ chốt trong Quản trị công ty, chẳng hạn
giám sát giao dịch của các bên liên quan và xây dựng chính sách lương thưởng
cho cán bộ quản lý và thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
124 Khoản 1(c), Điều 119, LDN.

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

t å˽NC˽PS̄OHDÙOHUZDØN̘UȈUI̔OHLJ̍NTPÈUO̘JC̘IJ̏VRV˽

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

t 5̂QUSVOHWËPDÈDW˾Oê̌USPOHDIˍˌOHUSÖOIOHȊT̤U˼JDÈDDV̘DI̒Q
Hội đồng quản trị, và yêu cầu tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị khi
cần thiết

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

t 5Iˍ̚OH YVZÐO UIBN HJB N̘U DÈDI UÓDI D̤D WËP DÈD DV̘D I̒Q D̟B )̘J
đồng quản trị

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

t ,IÙOHLIJ̋ODÙOHUZQI˽JWJQI˼NQIÈQMV̂U

CỔ TỨC

t $IǊNMPWËD̀OUS̒OH̛N̠Dê̘U̔JêBNËN̒JOHˍ̚JDØUI̍USÙOHê̝J̛
một thành viên Hội đồng quản trị tốt trong một tình huống tương tự với
những hoàn cảnh tương tự

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

t 5SÈOIC̑UI̞ê̘OH

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

t )ËOIê̘OHN̘UDÈDIUSVOHUI̤DW̙JUIJ̏Oâ

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Một thành viên Hội đồng quản trị cần phải:

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Các thông lệ tốt:

GIỚI THIỆU
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CÔNG TY
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Bổn phận trung thành đòi hỏi thành viên Hội đồng quản trị phải thực
thi quyền lực của mình vì lợi ích của toàn thể công ty nói chung. Nói một cách
đơn giản, thành viên Hội đồng quản trị không được để cho lợi ích cá nhân
vượt lên trên lợi ích công ty. Bổn phận trung thành không cho phép thành viên
Hội đồng quản trị:
t ćBNHJBWËP)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏD՝BNՖUDÙOHUZDԺOIUSBOI
t ćբDIJՍOCԼULˀNՖUHJBPEՏDIOËPWJDÙOHUZNËLIÙOHDÙOHCՒHJBP
dịch đó và không xin phép Hội đồng quản trị hoặc ĐHĐCĐ.
t 4ՠE՜OHUËJTԻOWËUJՍOÓDID՝BDÙOHUZÿՋQI՜DW՜OIVDԽVSJÐOH
t 5JՉUMՖUIÙOHUJONՀUD՝BDÙOHUZ
t 4ՠE՜OHUIÙOHUJOIPՅDDÈDDԊIՖJLJOIEPBOID՝BDÙOHUZWÖM՛JÓDIDÈ
nhân để thu lợi riêng.
Đó cũng là nguyên tắc cơ bản cho thành viên Hội đồng quản trị làm
việc trong cơ cấu của một tập đoàn; cho dù một công ty có thể chịu sự kiểm
soát của một doanh nghiệp khác, bổn phận trung thành của thành viên Hội
đồng quản trị chỉ liên quan đến công ty và các cổ đông của công ty chứ không
phải doanh nghiệp kiểm soát hay tập đoàn.125

Các thông lệ tốt:
Bổn phận trung thành đòi hỏi một thành viên Hội đồng quản trị phải hành
động vì lợi ích cao nhất của công ty bất chấp việc:
t "JMËOHˍ̚JêÍê̌D̢WËC˿VDI̒ONÖOI
t «QM̤DU̡DÈDUIËOIWJÐO)̘Jê̕OHRV˽OUS̑LIÈD DÈDD̖êÙOH IṖDDÈD
cá nhân khác ép buộc phải hành động hoặc ra quyết định không vì lợi
ích cao nhất của công ty.
Một điều đặc biệt quan trọng là khi thực thi bổn phận của mình, Hội đồng
quản trị không nên hành động và không nên được nhìn nhận như một tập
hợp những cá nhân đại diện cho các tổ chức khác nhau.126 Cho dù thực tế là
một số thành viên Hội đồng quản trị có thể do một nhóm cổ đông nào đó bầu
chọn (và đôi khi bị các nhóm cổ đông khác phản đối), một điều quan trọng là
mọi thành viên Hội đồng quản trị phải đảm nhận trách nhiệm và thực thi bổn

$ÈD/HVZÐOUՁD2VԻOUSՏDÙOHUZD՝B0&$% 5SÈDIOIJՍND՝B)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ9FNUԺJXXXPFDE
org.
$ÈD/HVZÐOUՁD2VԻOUSՏDÙOHUZD՝B0&$% 5SÈDIOIJՍND՝B)ՖJÿՓOH2VԻOUSՏ9FNUԺJXXX
oecd.org.
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t 5I̤DIJ̏ON̘UI̝Qê̕OHW̙JDÙOHUZ
t $ØOỊOHM̝JÓDIUËJDIÓOIMJÐORVBOê̋ODÙOHUZWËDØMâEPê̍UJOS̄OH
những lợi ích tài chính ấy sẽ khiến thành viên Hội đồng quản trị ấy đi
ngược lại lợi ích của công ty.

Luật doanh nghiệp đề cập đến vấn đề xung đột lợi ích khi nói về giao
dịch của những người có liên quan.129
ÎĐể tìm hiểu thêm về giao dịch của những người có liên quan và vai trò của
thành viên Hội đồng quản trị trong những giao dịch như vậy, xem Chương 12,
Mục B.3.
127 Khoản 9(b), Điều 28, Điều lệ Mẫu
128 Khoản 9(b) & Khoản 10, Điều 28, Điều lệ Mẫu.
129 Điều 120, LDN.

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
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Một xung đột lợi ích có thể này sinh khi một thành viên Hội đồng quản trị hoặc
người có liên quan của cá nhân đó:128

CỔ TỨC

Các thông lệ tốt:

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Một thành viên Hội đồng quản trị không nên thực thi bổn phận của
mình nếu có xung đột lợi ích giữa cá nhân thành viên Hội đồng quản trị đó với
công ty và các cổ đông của công ty.127

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

a) Xung đột Lợi ích

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Thêm nữa, các thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan (chẳng
hạn gia đình, bạn hữu, và đối tác kinh doanh) không được phép nhận quà tặng
từ những cá nhân quan tâm đến các quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc
nhận bất kỳ một lợi ích trực tiếp hay gián tiếp nào. Một trường hợp ngoại lệ
có thể được chấp nhận với những món quà tặng mang tính tượng trưng được
trao tặng theo nghi thức xã giao hoặc như những món đồ lưu niệm trong các
sự kiện chính thức. Những trường hợp ngoại lệ này cần được quy định rõ trong
các quy chế nội bộ hoặc các tài liệu nội bộ khác của công ty.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

phận của mình một cách công bằng vì lợi ích chung của mọi cổ đông. Nguyên
tắc này đặc biệt quan trọng khi có các cổ đông kiểm soát có khả năng bầu
chọn mọi thành viên Hội đồng quản trị.
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VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

BỔN PHẬN VÀ NGHĨA VỤ PHÁP LÝ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Các thành viên Hội đồng quản trị không nên có những hành động có
thể dẫn đến xung đột lợi ích giữa cá nhân họ và công ty. Các thành viên Hội đồng
quản trị cũng không nên tham gia bỏ phiếu trong những trường hợp họ có lợi ích
cá nhân liên quan đến vấn đề đang được xem xét. Các thành viên Hội đồng quản
trị phải ngay lập tức thông báo cho Hội đồng quản trị thông qua Thư ký công ty về
bất kỳ một xung đột lợi ích tiềm ẩn nào.
Thành viên Hội đồng quản trị phải công khai với Hội đồng quản trị thông
tin về sự tồn tại của xung đột lợi ích giữa cá nhân thành viên Hội đồng quản trị đó
với công ty. Thông tin đó cần phải được công khai tại cuộc họp đầu tiên của Hội
đồng quản trị sau khi thành viên Hội đồng quản trị ấy nhận thấy có tồn tại những
xung đột lợi ích như vậy.130
b) Bảo mật Thông tin

Các thông lệ tốt:
Thành viên Hội đồng quản trị không nên công khai những thông tin mật của
công ty hoặc lợi dụng khả năng tiếp cận nguồn thông tin của công ty để phục
vụ lợi ích riêng của mình hoặc lợi ích của các bên thứ ba. Việc lợi dụng thông
tin mật của công ty vì lợi ích riêng sẽ gây tổn hại đến lợi ích của các cổ đông.
Nên thực hiện theo những khuyến nghị sau đây:
t 5IËOIWJÐO)̘Jê̕OHRV˽OUS̑OÐOUJ̋OIËOIOỊOHCJ̏OQIÈQD˿OUIJ̋U
để bảo vệ thông tin mật của công ty
t 5IËOIWJÐO)̘Jê̕OHRV˽OUS̑LIÙOHOÐOUJ̋UM̘UIÙOHUJON̂UD̟BDÙOH
ty hoặc sử dụng thông tin mật của công ty vì lợi ích riêng
t $ÈDUJÐVDIV̀OT̢E̞OHUIÙOHUJON̂UD̟BDÙOHUZD˿Oêˍ̝DOÐVSÜUSPOH
các quy chế nội bộ của công ty
t )̝Qê̕OHHJ̣BDÙOHUZWËUIËOIWJÐO)̘Jê̕OHRV˽OUS̑QI˽JRVZê̑OI
rõ rằng thành viên Hội đồng quản trị không được phép tiết lộ thông tin
mật của công ty trong 10 năm kể từ ngày rời khỏi công ty.
Để xây dựng một cơ cấu ngăn ngừa hiệu quả việc sử dụng bất hợp lệ những thông
tin mật của công ty, công ty cần phải yêu cầu các thành viên Hội đồng quản trị:
t 5IÙOHCÈPC̄OHWǊOC˽ODIP)̘Jê̕OHRV˽OUS̑âê̑OID̟BNÖOIUSPOH
việc thực hiện những giao dịch liên quan đến chứng khoán của công ty
hoặc của các công ty con của công ty
t $ÙOHLIBJUIÙOHUJOW̌OỊOHHJBPȆDIUSˍ̙DêØMJÐORVBOê̋ODI̠OH
khoán của công ty, phù hợp với thủ tục công khai các số liệu theo quy
định của Luật Chứng khoán.
Các thành viên Hội đồng quản trị, trước khi đảm nhận vai trò thành viên Hội đồng
quản trị, cần ký một bản cam đoan đặc biệt về việc họ nhận thức rõ và sẽ thực hiện
các yêu cầu của pháp luật và các bổn phận liên quan đến việc bảo mật thông tin.
130 Khoản 10, Điều 28, Điều lệ Mẫu.
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Công ty cần phải xây dựng một cơ chế để đảm bảo rằng thành viên Hội đồng
quản trị được cung cấp đầy đủ thông tin về các vấn đề tài chính và kinh doanh
quan trọng của công ty, cũng như những vấn đề có thể ảnh hưởng tới quyền lợi
của các cổ đông. Các quy chế nội bộ và các tài liệu nội bộ khác cần quy định rằng
Tổng giám đốc, các thành viên Ban giám đốc, và trưởng các phòng ban quan
trọng trong công ty có trách nhiệm cung cấp kịp thời những thông tin đầy đủ
và đáng tin cậy cho Hội đồng quản trị. Để đạt được mục tiêu này, điều đặc biệt
quan trọng là phải xây dựng được sự hợp tác trong lĩnh vực này giữa các thành
viên không điều hành trong Hội đồng quản trị với Thư ký công ty và Ban kiểm
soát của công ty.

131 Khoản 1, Điều 114, LDN.
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Các tài liệu nội bộ của công ty cần phải bao gồm cả những quy định về việc
thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu các cán bộ/bộ phận điều hành
cung cấp thông tin.

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Mọi thành viên Hội đồng quản trị đều có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó
Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của công ty cung cấp thông tin và tài
liệu liên quan đến tình hình tài chính, thành tích kinh doanh của các đơn vị khác
nhau trong công ty và bản thân công ty.131 Thành viên Hội đồng quản trị phải
được tiếp cận với những thông tin mà họ cần để thực thi bổn phận của mình,
bao gồm cả các thông tin phản hồi chính xác và đầy đủ từ các bộ phận điều
hành và các cán bộ khác của công ty đối với những câu hỏi của họ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Các thông lệ tốt:

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

3. Quyền tiếp cận thông tin của thành viên Hội đồng quản trị

CỔ TỨC

Công ty cần xây dựng và đưa vào các tài liệu nội bộ của mình một danh sách
những bổn phận được định nghĩa rõ ràng của các thành viên Hội đồng quản trị

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Các thông lệ tốt:

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

c) Quy định bổn phận của thành viên Hội đồng quản trị
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4. Nghĩa vụ pháp lý của thành viên Hội đồng quản trị
Một thành viên Hội đồng quản trị vi phạm nghĩa vụ hành động trung
thực, không hoàn thành nhiệm vụ của mình với sự cẩn trọng, mẫn cán và năng
lực chuyên môn cần thiết sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành
vi vi phạm của mình gây ra.132
Nếu có nhiều thành viên Hội đồng quản trị gây tổn thất cho công ty,
họ phải cùng chịu trách nhiệm đền bù. Đại diện của nhà nước hoặc của các
pháp nhân địa phương trong Hội đồng quản trị cũng phải chịu trách nhiệm
đền bù giống như các thành viên Hội đồng quản trị khác. Cần phải xem xét
thông lệ kinh doanh và những hoàn cảnh có liên quan khác để xác định cơ sở
và mức độ đền bù của các thành viên Hội đồng quản trị.

Các thông lệ tốt:
Công ty cần phải:
t ,IVZ̋OLIÓDIDÈDUIËOIWJÐO)̘Jê̕OHRV˽OUS̑UI̤DUIJC̖OQÎOD̟B
mình một cách phù hợp
t 5I̤DIJ̏ODÈDCJ̏OQIÈQê̍DI˾NE̠UIP˼Uê̘OHD̟BOỊOHUIËOIWJÐO
Hội đồng quản trị đã gây nên tổn thất
t #V̘D DÈD UIËOI WJÐO )̘J ê̕OH RV˽O US̑ QI˽J DȊV USÈDI OIJ̏N LIJ I̒
không thực thi các bổn phận của mình đối với công ty.

5. Khi nào thì các thành viên Hội đồng quản trị được miễn
nghĩa vụ pháp lý?
Quản lý công việc của một công ty là một quá trình phức tạp, nhiều
rủi ro. Một trong những rủi ro đó là có quyết định của Hội đồng quản trị, được
đưa ra một cách hợp lý và với thiện chí, có thể là quyết định sai lầm và dẫn đến
hậu quả tiêu cực đối với công ty. Nói chung, không thể buộc các thành viên
Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những quyết định được đưa ra
bằng thiện chí.
Các thành viên Hội đồng quản trị không được miễn trách nhiệm bồi
thường sau khi họ đã từ chức thành viên Hội đồng quản trị hoặc đã bị sa thải
khỏi Hội đồng quản trị vì những hành động mà họ thực hiện và những quyết
định mà họ đưa ra trong nhiệm kỳ của mình.
132 Khoản 1, Điều 35, Điều lệ Mẫu.
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Mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định mới (102/2010/NĐ-CP)
thay thế Nghị định 139/2007/NĐ-CP, trong đó khoản 25 của nghị định này
cho phép một cổ đông (hoặc một nhóm cổ đông) nắm giữ tối thiểu 1% số cổ
phần của công ty liên tục trong 6 tháng có quyền yêu cầu Ban kiểm soát của
công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị
trong một số trường hợp nhất định bao gồm:
t ćËOI WJÐO )ՖJ ÿՓOH RVԻO USՏ LIÙOH UIբD IJՍO ÿÞOH DÈD RVZՊO WË
nhiệm vụ được giao; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không
kịp thời quyết định của Hội đồng quản trị; thực hiện các quyền và
nhiệm vụ được giao trái với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty
hoặc nghị quyết của ĐHĐCĐ.
t ćËOIWJÐO)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏÿÍTՠE՜OHUIÙOHUJO CÓRVZՉU DԊIՖJ
kinh doanh của công ty, hoặc lạm dụng địa vị, chức vụ hoặc tài sản
của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của cá nhân hoặc tổ
chức khác.
t $ÈDUSԋOHI՛QLIÈDUIFPRVZÿՏOID՝BQIÈQMVՀUWËóJՊVMՍDÙOHUZ

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Dù pháp luật Việt Nam không đề cập đến vấn đề này, cần có quy định cho
phép hoặc là công ty hoặc là một cổ đông (hay một nhóm cổ đông) nắm giữ
trên 5% số cổ phần được quyền khiếu kiện lên tòa án những thành viên Hội
đồng quản trị gây tổn thất cho công ty do các quyết định sai lầm của Hội đồng
quản trị.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Các thông lệ tốt:

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

6. Ai có quyền khiếu kiện thành viên Hội đồng quản trị?

GIỚI THIỆU
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7. Biên bản họp Hội đồng quản trị và nghĩa vụ pháp lý của
thành viên Hội đồng quản trị
Các thông lệ tốt:
Để thực thi một cách có hiệu quả các quy định về trách nhiệm bồi thường của
thành viên Hội đồng quản trị, công ty nên lưu giữ các biên bản chi tiết (và có
thể cả các báo cáo nguyên văn) của các cuộc họp. Một điều quan trọng là Hội
đồng quản trị phải lưu giữ biên bản chi tiết của các cuộc họp Hội đồng quản
trị để xác định xem những ai đã bỏ phiếu cho một quyết định nào đó và những
ai có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường (nếu tòa án xem xét đến những
yếu tố đó).

8. Bảo vệ các thành viên Hội đồng quản trị trước nghĩa vụ
pháp lý
Các thông lệ tốt:
Đa số các công ty cho phép thành viên Hội đồng quản trị bảo vệ mình hoặc
hạn chế trách nhiệm bồi thường đối với những tổn thất phát sinh khi họ thi
hành bổn phận. Những cơ chế này bao gồm:
t #˽PIJ̍NW̌USÈDIOIJ̏NC̕JUIˍ̚OHD̟BDÈOC̘RV˽OMâWËUIËOIWJÐO
Hội đồng quản trị
t $ÈD RVZ ê̑OI USPOH åJ̌V M̏ WË RVZ DI̋ O̘J C̘ C˽P W̏ UIËOI WJÐO )̘J
đồng quản trị trước những khiếu kiện, trách nhiệm và chi phí bồi thường
trong một số trường hợp.
Công ty có thể hoàn trả cho một thành viên Hội đồng quản trị nào đó những
chi phí phát sinh trong việc bảo vệ bản thân cá nhân đó trước khiếu kiện liên
quan đến vai trò thành viên Hội đồng quản trị của cá nhân đó, nếu cá nhân
đó hành động:
t 5SVOHUI̤D
t $ØUIJ̏Oâ
t 7ÖOỊOHM̝JÓDIDBPOI˾UD̟BDÙOHUZ
t 5VÉOUI̟QIÈQMV̂U åJ̌VM̏WËDÈDRVZDI̋O̘JC̘
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Một giải pháp thay thế khác là yêu cầu đánh giá kín lẫn nhau giữa các thành
viên Hội đồng quản trị với sự phối hợp của một bên thứ ba, chẳng hạn
một cố vấn pháp lý hoặc một nhà tư vấn chuyên nghiệp.

1. Thành viên Hội đồng quản trị tự đánh giá
Việc tự đánh giá là một công cụ hữu ích để Hội đồng quản trị có thể
đánh giá nội bộ chất lượng công việc của mình. Qua việc phê bình và tự phê
bình, các thành viên Hội đồng quản trị có thể có trách nhiệm hơn đối với các
cổ đông, nhà đầu tư và bên có quyền lợi liên quan khác. Các phương pháp tự
đánh giá bao gồm:
t 5ՔDI՞DDVՖDIՐQLՉUI՛QÿJOHIՎUՀQUIՋWËNJNՖUOIËUՔDI՞DUԋ
vấn đánh giá bên ngoài
t 5ՔDI՞DNՖUDVՖDIՐQÿՅDCJՍUD՝B)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏÿՋÿÈOIHJÈDÙOH
tác của Hội đồng quản trị hoặc dành thời gian trong một cuộc họp

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
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ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
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t $ÈDOIËUˍW˾O IJ̏QI̘JOHǏOHIJ̏Q WËDÈDU̖DI̠DDIVZÐOêÈOIHJÈ
công tác Quản trị công ty của các doanh nghiệp.

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

t #˽OUIÉODÈDUIËOIWJÐO)̘Jê̕OHRV˽OUS̑ṲêÈOIHJÈ

CỔ TỨC

Việc đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản
trị có thể được thực hiện bởi:

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

t #ÈPDÈPUIˍ̚OHOJÐOQI˽JQI˽OÈOIL̋URV˽êÈOIHJÈIP˼Uê̘OHD̟B)̘J
đồng quản trị.

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

t )̘Jê̕OHRV˽OUS̑êÈOIHJÈW̌IP˼Uê̘OHD̟BNÖOIN̗JOǊNN̘UM˿O

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Tầm quan trọng của việc đánh giá Hội đồng quản trị được công nhận rộng rãi
trong cộng đồng doanh nghiệp. Công ty nên thực hiện những khuyến nghị sau:

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Các thông lệ tốt:

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

Để phát huy hiệu quả, Hội đồng quản trị cần có nguồn lực cần thiết để
phát triển kiến thức và kỹ năng của thành viên Hội đồng quản trị. Các chương
trình tập huấn, đào tạo dựa trên kết quả đánh giá định kỳ về Hội đồng quản trị
và các thành viên của nó, là nền tảng để đạt được mục tiêu này.

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

G. ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÀO TẠO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÀO TẠO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

4.

Hội đồng quản trị

thường kỳ để thực hiện việc đánh giá
t 9ÉZEբOHNՖUEBOITÈDIOIաOHWJՍDDԽOMËNÿՋUIËOIWJÐO)ՖJÿՓOH
quản trị có thể sử dụng để đánh giá kết quả công việc của mình
t ćBNHJBWËPDÈDDIԋԊOHUSÖOIÿËPUԺPDIVZÐOCJՍU U՟ÿØUԺPDԊIՖJ
cho thành viên Hội đồng quản trị tự phê bình về thành tích công tác
của mình và chia sẻ những ý tưởng mới.

Các thông lệ tốt:
Quy chế Quản trị công ty yêu cầu quy định nội bộ về Quản trị công ty của một
công ty phải bao gồm cả một cơ chế để đánh giá tính hiệu quả trong công tác
của Hội đồng quản trị và của từng ủy ban mà Hội đồng quản trị thành lập nên,
cũng như từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc.133

Các thông lệ tốt:
Một cách thức hữu ích khác để đánh giá Hội đồng quản trị là mời một nhà tư
vấn, một cố vấn, hoặc Hiệp hội Thành viên Hội đồng Quản trị, hoặc một tổ
chức xếp hạng để đánh giá Hội đồng quản trị một cách độc lập. Chẳng hạn,
các tổ chức xếp hạng không chỉ đánh giá Hội đồng quản trị mà còn đánh giá
các khía cạnh khác trong hệ thống Quản trị công ty tại công ty. Lợi ích chính
trong việc mời các nhà tư vấn bên ngoài chính là sự khách quan, không thiên
vị của họ. Tuy nhiên việc này đòi hỏi chi phí cao trong việc sử dụng dịch vụ tư
vấn và xác định tiêu chí đánh giá.

2. Tập huấn và Đào tạo
Theo thông lệ quốc tế, các thành viên Hội đồng quản trị thường
được tập huấn kỹ về kiến thức chuyên môn và công tác điều hành trước khi
được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị. Tại nhiều công ty đa quốc gia, công ty
bắt buộc phải cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị (i) những khóa
đào tạo định kỳ về các hoạt động của công ty (ii) những khóa đào tạo định
kỳ về công tác Quản trị công ty, và (iii) việc đánh giá thành tích của họ. Việc
đào tạo và đánh giá các thành viên Hội đồng quản trị có thể được thực hiện
trong nội bộ công ty hoặc có thể do một bên thứ ba đảm nhận để đảm bảo
tính khách quan.
133 Khoản 2(f), Điều 4, Quy chế Quản trị công ty.
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Việc đào tạo có thể cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị:
t /ỊOHĻOǊOHN̙J
t /ÉOHDBPUÓOIDIVZÐOOHIJ̏Q
t /ÎOUI̠DSÜIˌODÈDW˾Oê̌MJÐORVBO
t 5J̋QD̂OLJ̋OUI̠DD̂QOÎUW̌2V˽OUS̑DÙOHUZWËDÈDW˾Oê̌LIÈD
t $ˌI̘JUI˽PMV̂ODÈDW˾Oê̌DáOHê̕OHOHIJ̏QWËHJ˽OHWJÐO
t /ÉOHDBPOÎOUI̠DW̌DÈDW˾Oê̌ê˼Pê̠DWËHJÈUS̑ǑOU˽OHD̟BWJ̏D
Quản trị công ty hiệu quả.

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ TỨC
Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Việc đào tạo các thành viên Hội đồng quản trị chủ yếu được thực hiện bởi hai
loại tổ chức. Một là các hiệp hội Quản trị công ty, được xây dựng để cải thiện
lĩnh vực Quản trị công ty và cung cấp các khóa đào tạo phục vụ mục đích đó.
Hai là các tổ chức chuyên hỗ trợ, đại diện và đề ra các tiêu chuẩn đối với thành
viên Hội đồng quản trị. Cả hai loại tổ chức này đều có thể là các hiệp hội đăng
ký hội viên, chẳng hạn Hiệp hội Thành viên Hội đồng quản trị Quốc gia của Mỹ,
Hội Thành viên Hội đồng quản trị của Anh quốc, và Hội Quản trị công ty của
Bra-xin. Các tổ chức này cũng có thể phục vụ các thành viên Hội đồng quản trị
mà không cần phải đăng ký hội viên, chẳng hạn như Trung tâm Quản trị công
ty của Kenya và Diễn đàn Quản trị công ty của Thổ Nhĩ Kỳ.

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Có nhiều tổ chức đóng góp vào quá trình đào tạo, phát triển chuyên môn
của thành viên Hội đồng quản trị. Những tổ chức này bao gồm các sở giao
dịch chứng khoán, thể chế tài chính, chính phủ và các cơ quan quản lý ngành,
các hiệp hội doanh nghiệp, phòng thương mại, hiệp hội thành viên Hội đồng
quản trị, và các hiệp hội được thành lập để thúc đẩy việc áp dụng thông lệ tốt
trong Quản trị công ty.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Các thông lệ tốt:

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Việc đánh giá Hội đồng quản trị và các thành viên của nó sẽ giúp nhìn
rõ điểm mạnh và điểm yếu của Hội đồng quản trị. Kết quả của việc đánh giá
có thể được Hội đồng quản trị sử dụng để xác định nhu cầu đào tạo cho cả tập
thể Hội đồng cũng như cho từng cá nhân. Các khóa đào tạo của công ty càng
trở nên quan trọng trong một nền kinh tế chuyển đổi, nơi mà thành viên Hội
đồng quản trị luôn phải nắm bắt rõ những thay đổi trong khuôn khổ pháp lý
và quản lý, cũng như các thông lệ tốt. Điều này khiến cho chính sách đào tạo
của công ty đối với Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị trở
thành một nhân tố thành công cơ bản trong việc xây dựng và hỗ trợ một Hội
đồng quản trị giàu năng lực, kiến thức và nhiệt huyết.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÀO TẠO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

4.

Hội đồng quản trị

H. CHẾ ĐỘ LƯƠNG THƯỞNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ
Các thành viên Hội đồng quản trị có thể được hưởng thù lao cho công
việc của mình. Định mức thù lao do ĐHĐCĐ quyết định.134
Những chi tiết liên quan đến chính sách thù lao cho Hội đồng quản trị
nói chung và thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị nói riêng cần phải
được công khai chi tiết trong báo cáo tài chính thường niên của công ty. Chi
tiết về lương và thưởng hàng năm của từng thành viên Hội đồng quản trị cũng
phải được công khai trong các báo cáo tài chính thường niên. Lương thưởng
của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị cần phải được đưa
vào một mục riêng trong chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên để
các cổ đông có cơ hội thảo luận về những vấn đề này.135
Vấn đề lương thưởng của các thành viên Hội đồng quản trị là một
trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong lĩnh vực Quản trị công ty, và các
công ty nên lựa chọn một giải pháp thận trọng và cảnh giác trong vấn đề lương
thưởng của Hội đồng quản trị. Những định mức thù lao quá cao thường được
xem là đặc ân của quyền lực và là một sự bất công bằng. Vì vậy, điều quan
trọng nhất là định mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị phải
mang tính cạnh tranh, nhưng phải nằm trong giới hạn hợp lý.
Tuy nhiên, cần phải có sự phân biệt giữa các thành viên Hội đồng quản
trị điều hành và thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Thông thường,
các thành viên Hội đồng quản trị điều hành không nhận thêm những khoản
thù lao cho công việc của họ trong Hội đồng quản trị. Các gói lương thưởng cho
công tác điều hành của họ được xem là đã bao gồm cả thù lao cho công việc của
họ trong Hội đồng quản trị. Trái lại, các thành viên Hội đồng quản trị không
điều hành cần được trả thù lao. Hình thức trả thù lao thông thường nhất cho
các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là tiền lương.
Chẳng hạn, một thành viên Hội đồng quản trị có thể được nhận:
t .ՖULIPԻOUJՊOMԋԊOHUIԋOHOJÐO DØUIՋÿԋ՛DUSԻEԋJEԺOHDՔQIJՉV
thay cho tiền mặt)
t .ՖULIPԻOUJՊOUIáMBPDIPWJՍDUIBNHJBDÈDDVՖDIՐQ)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ
134 Điều 117, LDN.
137 Điều 117, LDN và Khoản 2(f), Điều 14, Điều lệ Mẫu.
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CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP
CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Lý tưởng nhất, công việc này nên được giao cho một ủy ban lương thưởng với
toàn bộ thành viên là những thành viên Hội đồng quản trị độc lập, hoặc giao
cho các thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Công ty nên công khai kế hoạch
lương thưởng của công ty và mức lương thưởng của từng thành viên Hội đồng
quản trị, hoặc là từng khoản riêng lẻ hoặc là tổng hợp các khoản, trong báo cáo
thường niên của công ty. Điều này dễ thực hiện nhất khi tất cả các thành viên
Hội đồng quản trị đều nhận được một mức lương thưởng như nhau với một
tuyên bố đơn giản trong báo cáo thường niên: “Tất cả các thành viên Hội đồng
quản trị không điều hành đều được nhận mức thù lao là _____ mỗi năm.”

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Các thông lệ tốt:

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

CỔ TỨC

Hội đồng quản trị cần thường xuyên rà soát các khoản lương thưởng
của các thành viên Hội đồng quản trị.

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Mức lương thưởng dành cho các thành viên Hội đồng quản trị cần phải như
nhau đối với tất cả các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Hơn
nữa, các khoản thù lao mà công ty trả cho họ cần phải mang tính cạnh tranh,
tức là đủ để thu hút những cá nhân có năng lực. Mức thù lao cần được đưa ra
sao cho không quá thấp hoặc không quá cao so với mức mà các công ty cạnh
tranh khác trong ngành chi trả. Việc xây dựng một định mức lương thưởng
hợp lý cho các thành viên Hội đồng quản trị là một điều đặc biệt quan trọng
để không gây tổn hại tới tính độc lập của các thành viên Hội đồng quản trị độc
lập. Dù là độc lập hay không, phán quyết của một thành viên Hội đồng quản
trị có thể bị ảnh hưởng nếu khoản thù lao cho công việc trong Hội đồng quản
trị của cá nhân ấy chiếm phần lớn thu nhập của cá nhân ấy. Một thành viên Hội
đồng quản trị sống dựa vào khoản thù lao cho công việc của mình trong Hội
đồng quản trị của công ty sẽ chịu ơn công ty và có thể sẽ đưa ra những phán
quyết mang tính thiên vị.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Các thông lệ tốt:

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

t $ÈDLIPԻOUJՊOUIáMBPDIPOIաOHDÙOHWJՍDMËNUIÐN DIՃOHIԺODÙOH
việc trong các ủy ban của Hội đồng quản trị, và
t $ÈDLIPԻOUIáMBPDIPOIաOHUSÈDIOIJՍNCՔTVOH DIՃOHIԺODIPWBJ
trò Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch một ủy ban trực thuộc
Hội đồng quản trị.
Các thành viên Hội đồng quản trị cũng có thể được thanh toán chi phí
đi lại và các chi phí công tác khác.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

CHẾ ĐỘ LƯƠNG THƯỞNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

4.

Hội đồng quản trị

Cần đặc biệt thận trọng khi xây dựng định mức lương thưởng dựa
trên thành tích, nhất là định mức lương thưởng dựa trên cổ phiếu. Định mức
lương thưởng dựa trên thành tích thường được xem là một nhân tố là ảnh
hưởng đến tính độc lập của các thành viên Hội đồng quản trị.

Các thông lệ tốt:
Dù việc xây dựng định mức lương thưởng dựa trên cổ phiếu rất phổ biến ở Mỹ,
ở những nơi khác, cách làm này không phổ biến lắm và vẫn gây nhiều tranh
cãi. Các kế hoạch lương thưởng dựa trên cổ phiếu và đặc biệt là các kế hoạch
quyền mua cổ phiếu (Share option), là những vấn đề phức tạp. Dù thường được
xem là có thể khuyến khích cán bộ quản lý và thành viên Hội đồng quản trị,
những kế hoạch đó cũng có thể có những ảnh hưởng tiêu cực đến công ty và
các cổ đông.
t 2VŽONVBD̖QIJ̋Vêˍ̝DDIPMËDØUI̍LIJ̋ODÈDUIËOIWJÐO)̘Jê̕OHRV˽O
trị tập trung vào những thành tích ngắn hạn và biến động giá cổ phiếu
t /̋VDÙOHUZDØDIˍˌOHUSÖOIRVŽONVBD̖QIJ̋VM̙O DØUI̍MËNO˽Z
sinh sự đồng lõa giữa các thành viên Hội đồng quản trị với các cán bộ
điều hành để thu những khoản lợi lớn từ sự biến động giá cổ phiếu
t $ÈDD̖êÙOHQI˽JI̠OHDȊVS̟JSPW̌WJ̏DD̖QIJ̋VDØUI̍C̑QIBMPÍOH
nếu chương trình quyền mua cổ phiếu lớn
t $V̔JDáOH RVŽONVBD̖QIJ̋VM̙OLIÙOHOHǊOD˽Oêˍ̝DDÈDDÈOC̘
quản lý lợi dụng công ty và các thông tin tài chính của công ty để phục
vụ lợi ích riêng.
Hâu quả là, các kế hoạch quyền mua cổ phiếu ngày càng bị soi xét kỹ càng.
Những kế hoạch như vậy đòi hỏi sự cân nhắc cẩn thận, sự hoạch định chu đáo,
và sự công khai đặc biệt. Các công ty tốt nhất là tránh giành quyền chọn cổ
phiếu cho các thành viên Hội đồng quản trị.
Nếu một công ty chọn cách thực hiện kế hoạch quyền mua cổ phiếu, các kế
hoạch đó phải minh bạch về chi phí pha loãng cổ phiếu. Công ty cũng cần
minh bạch về các phương pháp kế toán được sử dụng để đánh giá chi phí cổ
phiếu và quyền chọn cổ phiếu. Các thông lệ tốt yêu cầu phải có sự phê chuẩn
của các cổ đông đối với những kế hoạch chia thưởng bằng cổ phiếu hoặc
quyền chọn cổ phiếu vì các kế hoạch này có thể pha loãng giá trị cổ phiếu của
các cổ đông hoặc ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Các khoản cho vay cá nhân hoặc tín dụng dành cho các thành viên
Hội đồng quản trị của công ty cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề và là nguồn gây tranh
cãi tiềm tàng mà công ty cũng nên tránh.
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Mức thù lao thấp so với tầm quan trọng của Hội đồng quản trị được thể hiện
rất rõ. Dù là vì lý do gì, rõ ràng là vấn đề thù lao dành cho các thành viên
Hội đồng quản trị cần phải được chú ý hơn nữa. Cần phải áp dụng hệ thống
lương thưởng minh bạch, có khả năng thu hút các thành viên Hội đồng quản
trị có đủ năng lực và phẩm chất.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Thông lệ tại Việt Nam:

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

CHẾ ĐỘ LƯƠNG THƯỞNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

4.

Hội đồng quản trị

I. TÓM TẮT CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ136
Câu hỏi

Có

Không

1. Gần đây HĐQT có dành một lượng lớn thời gian và tâm trí cho các mục tiêu dài hạn
của công ty và các lựa chọn chiến lược để thực hiện những mục tiêu đó hay không?
Nếu có, điều đó có đưa đến một sự đồng thuận hay một quyết định của HĐQT về các
mục tiêu và các chiến lược tương lai của công ty hay không, và có được thể hiện bằng
văn bản hay không?

F

F

2. HĐQT có suy nghĩ một cách nghiêm túc và có đi đến những quyết định chính thức
về những gì đôi khi được xem như là triết lý quản trị cơ bản, tức là các hệ thống giá
trị, trách nhiệm xã hội và đạo đức, “hình ảnh” mong muốn, v.v hay không? Nếu có,
những kết luận này có được thể hiện rõ trong các tuyên bố công khai về chính sách,
chẳng hạn, trong việc sử dụng lao động? Công ty có các quy trình chính thức để ghi lại
và phổ biến các quyết định lớn của HĐQT để sử dụng như những hướng dẫn về chính
sách đối với các cán bộ quản lý hay không?

F

F

3. HĐQT có định kỳ rà soát cơ cấu tổ chức của công ty và cân nhắc xem cơ cấu này sẽ
có thể phải thay đổi như thế nào trong tương lai hay không? HĐQT có rà soát và phê
chuẩn tất cả những bổ nhiệm quan trọng như một lẽ đương nhiên hay không? Có đầy
đủ các chương trình phát triển nguồn nhân lực hay không?

F

F

4. HĐQT có luôn luôn nhận được tất cả các thông tin cần thiết để đảm bảo rằng HĐQT
kiểm soát một cách có hiệu quả công ty và công tác quản lý công ty? Có những bất
ngờ không mong đợi, chẳng hạn những kết quả không tốt hoặc những khủng hoảng
không được trù liệu trước do thiếu những thông tin chính xác và kịp thời hay không?

F

F

5. HĐQT có luôn luôn yêu cầu Tổng giám đốc phải trình bày các kế hoạch thường niên
và kế hoạch ngân sách để HĐQT xem xét và phê chuẩn hay không? HĐQT có định kỳ
giám sát hiệu quả hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý cấp dưới trực
tiếp của Tổng giám đốc dựa trên các kết quả thực tế đạt được so với các kế hoạch và
ngân sách đã được phê duyệt hay không?

F

F

136 Nguồn: Parker, Hugh, Thư gửi Tân Chủ tịch, (1990) London: NXB Director Pulications, trang 12-14.
(Được trích dẫn trong tác phẩm của Adrian Cadbury: Quản trị công ty và vai trò Chủ tịch, (2002) NXB
óԺJIՐD0YGPSE USBOH 
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Nếu câu trả lời cho tất cả những câu hỏi ở trên là có, có thể nói rằng
Hội đồng quản trị của công ty hoạt động một cách có hiệu quả. Ngược lại,
nếu câu trả lời là không, hoặc không rõ, thì công ty cần phải đánh giá lại
thành phần và vai trò của Hội đồng quản trị và thực hiện các biện pháp để
cải thiện hiệu quả công tác của Hội đồng quản trị.
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TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

F

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

F
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6. Khi HĐQT được yêu cầu phải đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến
các mục tiêu tương lai, chiến lược, chính sách, các dự án đầu tư lớn, các vụ bổ nhiệm
quan trọng, HĐQT có đủ thời gian và kiến thức để đưa ra những quyết định này một
cách đúng đắn, hay là quyết định được đưa ra dưới áp lực thời gian của sự kiện, và
HĐQT có chịu trách nhiệm trước những quyết định hoặc những cam kết đã được đưa
ra hay không?
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Các thành viên của Bộ máy điều hành có hiểu rõ bổn phận của họ và
hành động chính trực, trung thành vì những lợi ích tốt nhất của công
ty không? Hội đồng quản trị có biện pháp đảm bảo rằng những cán bộ
quản lý làm trái các bổn phận này phải chịu trách nhiệm pháp lý theo
quy định của luật dân sự, hành chính hay hình sự không?
Việc đánh giá năng lực hoạt động của Bộ máy điều hành có được tiến
hành định kỳ dựa trên các chỉ số đánh giá năng lực công tác cơ bản hay
không? Hội đồng quản trị có đánh giá các thành viên Bộ máy điều hành
ít nhất mỗi năm một lần một cách nghiêm khắc không? Hội đồng quản
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Tổng giám đốc và Ban giám đốc có thông báo định kỳ và kịp thời cho Hội
đồng quản trị về tất cả các hoạt động của công ty không? Bộ máy điều
hành có cung cấp kịp thời tất cả các thông tin liên quan cần thiết cho Hội
đồng quản trị, Ban kiểm soát, các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị và
Kiểm toán độc lập không?

CỔ TỨC

Ban giám đốc có họp định kỳ nhằm thảo luận các vấn đề của công ty
không? Các cuộc họp có được chuẩn bị kỹ lưỡng, có chương trình và tài liệu
tham khảo được phát trước (bằng văn bản hoặc qua thư điện tử) không?
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TRONG QUẢN
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Ai là người bầu chọn thành viên của Bộ máy điều hành? Tổng giám đốc
có được tham gia đầy đủ vào quá trình đề cử các thành viên khác không?
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Tổng giám đốc và các thành viên Ban giám đốc có kiến thức và kỹ năng
cần thiết để quản lý công ty không? Họ có thực hiện tốt chức năng của
mình trong toàn bộ thời gian công tác không? Giữa các thành viên Ban
giám đốc có sự phân công công việc rõ ràng (ví dụ trong các lĩnh vực tài
chính, pháp chế, tiếp thị hay hành chính) không?

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Công ty có mô tả và phân định rõ thẩm quyền giữa cổ đông, thành viên
Hội đồng quản trị và thành viên Ban giám đốc điều hành (Ban giám
đốc) không? Công ty đã thành lập một Ban giám đốc theo đúng quy
định chưa? Điều lệ hoặc những quy định chung khác của công ty có
phân định rõ quyền của Tổng giám đốc điều hành (Tổng giám đốc) với
quyền của Ban giám đốc không?
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Những vấn đề Chủ tịch HĐQT cần lưu ý:
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5.

Những vấn đề Chủ tịch HĐQT cần lưu ý:

trị có gắn năng lực hoạt động của các thành viên Bộ máy điều hành với
chế độ lương thưởng của họ một cách rõ ràng hay không?
Liệu tất cả các thành viên của Bộ máy điều hành có hiểu cơ chế thưởng,
phát hành quyền mua cổ phiếu vận hành như thế nào không? Tất cả
các thành viên Hội đồng quản trị và các cổ đông có hiểu rõ phương
pháp ghi chép và báo cáo chi phí liên quan đến việc thưởng, phát hành
quyền mua cổ phiếu cho các thành viên của Bộ máy điều hành không?
Hội đồng quản trị đã nghiên cứu kỹ lưỡng việc sử dụng thưởng, phát
hành quyền mua cổ phiếu như một công cụ khuyến khích, đảm bảo
việc phát hành quyền mua cổ phiếu này không chỉ đơn thuần là một sự
cho không về mặt quản lý, và đã thông tin đầy đủ, chính xác điều này
tới các cổ đông hay chưa? Cổ đông có được thông báo đầy đủ trước khi
biểu quyết cho việc phát hành quyền mua cổ phiếu hoặc ủy thác thẩm
quyền đó cho Hội đồng quản trị hay không?

Luật doanh nghiệp Việt Nam không chỉ rõ thành phần và chức năng
của Bộ máy điều hành. Chức năng quản lý cơ bản trong một công ty cổ phần
được đề cập trong Luật doanh nghiệp thuộc về Tổng giám đốc điều hành
hoặc giám đốc của công ty đó.1 Điều lệ Mẫu có đưa ra một số điểm quy định
về vấn đề này thông qua một điều khoản chi tiết về “tổ chức bộ máy quản lý
ở các công ty niêm yết”, bao gồm Tổng giám đốc điều hành, một hoặc một
vài Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng. Tất cả các chức danh này đều phải
do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.2
Mặc dù thiếu một định nghĩa ngắn gọn, rõ ràng về mặt pháp lý, thuật
ngữ “Bộ máy điều hành” được hiểu theo nghĩa rộng để chỉ một bộ phận bao
gồm các cán bộ điều hành được giao phó việc quản lý hoạt động hàng ngày
của công ty. Họ thực hiện các chỉ đạo chiến lược của Hội đồng quản trị, Đại
hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu
quản trị của công ty. Chương này mô tả cơ cấu, thành phần của “Bộ máy điều
hành” trên thực tế, thẩm quyền, quy trình thành lập và làm việc của Bộ máy
điều hành cũng như mối liên hệ của họ với Hội đồng quản trị, việc đánh giá
vai trò trách nhiệm của họ cũng như các chế độ đãi ngộ.

1 Điều 116, LDN.
2 Điều 29, Điều lệ Mẫu.
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Luật pháp Việt Nam yêu cầu ĐHĐCĐ và/hoặc Hội đồng quản
trị quyết định một số vấn đề quan trọng nhất định của công ty cổ phần.
ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị có thể không ủy quyền cho Bộ máy điều hành
những vấn đề nằm trong thẩm quyền của họ. Điều lệ công ty và các quy chế
nội bộ cần chỉ rõ các thẩm quyền của Bộ máy điều hành.
3 Điều 29, Điều lệ Mẫu.
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Ban giám đốc là nơi tập trung các nhân lực chủ chốt để giúp Tổng giám đốc
thực hiện các mục tiêu của công ty. Các công ty lớn thường thành lập Ban
giám đốc có quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu quản lý điều hành các mô hình
kinh doanh và cơ cấu tổ chức mang tính phức tạp. Các công ty nhỏ thường
có mô hình kinh doanh đơn giản hơn và vì vậy sẽ có ít nhân lực hơn cho việc
thiết lập một Bộ máy điều hành chính thức.

CỔ TỨC

Mặc dù thực tế là việc thành lập Ban giám đốc không phải bắt buộc đối với
mọi công ty, điều này luôn được khuyến khích. Ngoài ra, các công ty cũng
cần đưa vào trong Điều lệ của mình một cơ chế giúp Ban giám đốc có thể
quyết định dựa trên ý kiến tập thể thay vì ý kiến mang tính cá nhân, ít nhất
là đối với các quyết định quan trọng của công ty. Khi những vấn đề nào đó
được trình lên Ban giám đốc, các thành viên nên tiến hành thảo luận và làm
việc cùng nhau để đưa ra quyết định có lợi nhất cho công ty.

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Các thông lệ tốt:

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Mỗi công ty niêm yết phải có một bộ phận quản lý điều hành công ty
(ở đây gọi chung là Ban giám đốc), bao gồm Tổng giám đốc, một hoặc một vài
Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng. Tất cả các thành viên này đều do Hội
đồng quản trị bổ nhiệm.3 Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc là bắt buộc đối với tất
cả các công ty.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Bộ máy điều hành có thể bao gồm:
t .ՖU5ՔOHHJÈNÿՒDWËNՖU1IØ5ՔOHHJÈNÿՒDIPՅD
t .ՖU#BOHJÈNÿՒDÿJՊVIËOICBPHՓN5ՔOHHJÈNÿՒD 1IØ5ՔOHHJÈN
đốc, Kế toán trưởng, một hoặc một vài cán bộ quản lý chủ chốt khác.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

A. Bộ máy điều hành và thẩm quyền của Bộ máy
điều hành

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH VÀ THẨM QUYỀN CỦA BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH

5.

Hội đồng quản trị

Các thông lệ tốt:
Bộ máy điều hành chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch tài chính và kinh
doanh hàng năm của công ty do Hội đồng quản trị phê duyệt. Kế hoạch tài
chính và kinh doanh hàng năm cần bao gồm các hướng dẫn cơ bản cho hoạt
động hàng ngày của công ty. Các nguyên tắc quản trị công ty tốt còn khuyến
nghị thêm:
t 5̖OH HJÈN ê̔D êJ̌V IËOI WË #BO HJÈN ê̔D QI˽J CÈP DÈP USÖOI WË YJO
phép Hội đồng quản trị trước khi tiến hành các giao dịch nằm ngoài
phạm vi kế hoạch tài chính và kinh doanh (các hoạt động bất thường).
t .̗JDÙOHUZOÐOYÉZE̤OHDÈDRVZDI̋O̘JC̘UI̍IJ̏ODIJUJ̋UDÈDUI̟U̞D
mà Tổng giám đốc và Ban giám đốc cần thực thi khi xin phê duyệt của
Hội đồng quản trị.
t )̘Jê̕OHRV˽OUS̑DØRVŽOQI̟RVZ̋UDÈDRVZ̋Uê̑OID̟B5̖OHHJÈN
đốc và Ban giám đốc đối với các hoạt động bất thường.

1. Thẩm quyền của Ban giám đốc
Luật pháp Việt Nam không quy định cụ thể đối với quá trình ra các
quyết định kinh doanh dựa trên cơ sở đồng thuận của Ban giám đốc. Những
cơ chế như vậy phải được thể hiện rõ trong Điều lệ công ty. Luật doanh nghiệp
chỉ quy định cụ thể về trách nhiệm và nghĩa vụ của Tổng giám đốc đối với các
công việc quản lý công ty hàng ngày, bao gồm:
t $IԼQIËOIDÈDRVZՉUÿՏOID՝B)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ
t 2VԻOMâDÙOHWJՍDIËOHOHËZD՝BDÙOHUZ OHPԺJUS՟OIաOHWJՍDUIVՖD
thẩm quyền của ĐHĐCĐ hoặc Hội đồng quản trị
t 2VZՉU ÿՏOI NՐJ WԼO ÿՊ MJÐO RVBO ÿՉO DÙOH WJՍD LJOI EPBOI UIÙOH
thường không trái với các quyết định của Hội đồng quản trị
t ćբDIJՍODÈDOHIՏRVZՉUD՝B)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ
t ćբDIJՍODÈDLՉIPԺDILJOIEPBOIWËÿԽVUԋD՝BDÙOHUZ
t ,JՉOOHIՏWJ)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏWՊDԊDԼVUՔDI՞DWËDÈDRVZDIՉRVԻO
lý nội bộ của công ty
t #ՔOIJՍN NJՌOOIJՍNIPՅDDÈDIDI՞DDÈDWՏUSÓRVԻOMâUSPOHDÙOHUZ 
trừ các vị trí thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
t 2VZՉUÿՏOIN՞DMԋԊOHWËDÈDQI՜DԼQLIÈDÿՒJWJOHԋJMBPÿՖOH

177

4 Khoản 3, Điều 116, LDN.
5 Khoản 3, Điều 116, LDN..
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7JՍDDÙOHUZÿԋ՛DQIÏQUIVÐNՖUWՏUSÓMË(JÈNÿՒD &YUFSOBMNBOBHFS 
để thực hiện vai trò điều hành công ty nhìn chung được chấp nhận khá rộng
rãi trong thông lệ quản trị công ty trên phạm vi quốc tế. Thông thường, vị trí
này có thể đảm nhiệm bởi một tổ chức chuyên về cung cấp các dịch vụ quản
lý cao cấp hoặc một cá nhân là doanh nhân. Tuy nhiên, luật pháp Việt Nam
không cho phép một tổ chức thuê ngoài được hoạt động như một Tổng giám
đốc điều hành của một công ty. Vị trí Tổng giám đốc thuê ngoài phải là một cá
nhân, không phải là một tổ chức. Trên cơ sở này, một công ty có thể thuê một
tổ chức dịch vụ quản lý cao cấp bên ngoài cung cấp cho mình một người đảm
nhiệm chức năng Tổng giám đốc điều hành. Trên thực tế điều này không phổ
biến ở Việt Nam. Thông lệ thường thấy ở các công ty Việt Nam là họ nhờ các
dịch vụ tuyển dụng bên ngoài tìm cho mình một người phù hợp để đảm nhiệm
vị trí Tổng giám đốc điều hành của công ty.
Trong mọi trường hợp, Luật doanh nghiệp cho phép một công ty được
thuê một người trung gian, không phải là thành viên Hội đồng quản trị, làm
Tổng giám đốc điều hành.5 Người này thường được gọi là “Giám đốc thuê” để
phân biệt với “Giám đốc được bổ nhiệm” là người được lựa chọn trong số các
thành viên Hội đồng quản trị.
Dường như khác biệt duy nhất giữa hai chức danh này là “Giám đốc
thuê” không phải là thành viên Hội đồng quản trị và thường được coi là người
ngoài công ty. Tuy nhiên, một “Giám đốc thuê” thường độc lập hơn và không
có “xung đột lợi ích” trong việc sử dụng quyền lực khi đưa ra các quyết định
như một người là thành viên Hội đồng quản trị thường gặp khi họ ở vị trí quản
lý và phải thực hiện quyết định của Hội đồng quản trị.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

2. Thẩm quyền và yêu cầu năng lực của Giám đốc thuê ngoài

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

trong công ty, kể cả các chức danh quản lý do Tổng giám đốc điều hành
bổ nhiệm
t 5VZՋOE՜OHMBPÿՖOH
t ,JՉOOHIՏQIԋԊOHÈOQIÉODIJBDՔU՞DIPՅDYՠMâUIVBMՕUSPOHLJOI
doanh
t ćբDIJՍODÈDRVZՊOWËOHIʜBW՜LIÈDUIFPRVZÿՏOIUSPOH-VՀUEPBOI
nghiệp, Điều lệ công ty và các nghị quyết của Hội đồng quản trị.4
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5.

Hội đồng quản trị

Các thông lệ tốt:
Trước khi giao quyền Tổng giám đốc điều hành cho một Giám đốc thuê, Hội
đồng quản trị cần giải trình rõ ràng về việc sử dụng dịch vụ Giám đốc thuê.
Giải trình cần đặc biệt chú ý:
t -âEPêJUIVÐȆDIW̞CÐOOHPËJ
t 3̟JSPDØUI̍Y˽ZSBW̙JRVZ̋Uê̑OIOËZ
t åÈOIHJÈDIJQIÓWËM̝JÓDIê̔JW̙JDÙOHUZ
t ,JOIOHIJ̏NDIJBT̉U̡DÈDDÙOHUZLIÈDêÍU̡OHUIVÐ(JÈNê̔DCÐO
ngoài
t .̔J RVBO Ȉ HJ̣B DÈD UIËOI WJÐO )̘J ê̕OH RV˽O US̑  DÈD UIËOI WJÐO
điều hành và các cổ đông lớn đối với Giám đốc thuê cũng như tất cả
các thông tin liên quan cần thiết để xác định các xung đột lợi ích tiềm
ẩn có thể sẽ phát sinh.
Giám đốc thuê sẽ ký hợp đồng lao động với công ty và đảm nhiệm tất cả các
chức năng của một Tổng giám đốc điều hành và chịu trách nhiệm trước Hội
đồng quản trị. Các thỏa thuận hợp đồng với Giám đốc thuê ngoài là do Hội
đồng quản trị thay mặt công ty đàm phán và chấp thuận.
Hội đồng quản trị và ĐHĐCĐ cũng nên yêu cầu và tìm kiếm các thông tin
tin cậy chứng tỏ Giám đốc thuê ngoài này có nguồn lực tài chính và có bảo
hiểm trách nhiệm phù hợp để phòng trường hợp người đó không tuân thủ
theo hợp đồng đã ký kết với công ty. Cả công ty và Giám đốc thuê cần phải
thống nhất rõ ràng ai là người chịu trách nhiệm đối với nghĩa vụ pháp lý của
Giám đốc thuê, Giám đốc thuê hay Hội đồng quản trị sẽ là người mua bảo
hiểm trách nhiệm pháp lý cho Giám đốc thuê ngoài. Hội đồng quản trị và
ĐHĐCĐ cần chú trọng xem xét các điểm sau trong hợp đồng lao động với
Giám đốc thuê:
 Các mục tiêu mà Giám đốc thuê cần đạt được
 Chế độ lương thưởng cho Giám đốc thuê
 Các tiêu chuẩn về nghĩa vụ pháp lý áp dụng đối với Giám đốc thuê
 Thủ tục miễn nhiệm đối với Giám đốc thuê (điều khoản chấm dứt hợp
đồng)
 Danh mục các báo cáo mà Giám đốc thuê cần đệ trình lên Hội đồng
quản trị và định kỳ của các báo cáo này.
Ngoài ra, nên lưu ý Giám đốc thuê không được làm việc cho một công ty
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Các điều khoản của hợp đồng lao động với Giám đốc thuê cần đảm bảo rằng
Hội đồng quản trị có thể bãi bỏ quyền hạn của Giám đốc thuê bất cứ lúc nào.
Nhiều khả năng là công ty có thể phải trả các khoản bồi thường cho Giám
đốc thuê do chấm dứt hợp đồng lao động thuê trước thời hạn.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

cạnh tranh khác trong bất kỳ hoàn cảnh nào hoặc có bất kỳ mối liên hệ nào
với công ty đó.
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5.

Hội đồng quản trị

B. Thành phần của Bộ máy điều hành
1. Ai có thể trở thành Tổng giám đốc hoặc thành viên Ban
giám đốc?
Mọi cá nhân đều có thể trở thành Tổng giám đốc điều hành hoặc
thành viên Ban giám đốc nhưng phải đáp ứng được một số tiêu chuẩn nhất
định như sau:
t 5ՔOH HJÈN ÿՒD QIԻJ DØ ÿԽZ ÿ՝ OʅOH MբD IËOI WJ EÉO Tբ WË LIÙOH
thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp. 6
t 5ՔOHHJÈNÿՒDQIԻJ J MËDÈOIÉOTՙIաVÓUOIԼUWՒOÿJՊVMՍD՝B
công ty; (ii) hoặc là người không phải là cổ đông nhưng có trình độ
chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc
trong các ngành nghề chủ yếu của công ty.7
t 5ՔOH HJÈN ÿՒD LIÙOH ÿԋ՛D ÿՓOH UIJ MË 5ՔOH HJÈN ÿՒD D՝B NՖU
doanh nghiệp khác.8
t .ՖUQIÈQOIÉOLIÙOHUIՋMËUIËOIWJÐO#BOHJÈNÿՒD
t .ՖUUIËOIWJÐO#BOHJÈNÿՒDLIÙOHUIՋÿՓOHUIJMËUIËOIWJÐO#BO
kiểm soát.9
t 5ՔOH HJÈN ÿՒD LIÙOH UIՋ ÿՓOH UIJ MË $I՝ UՏDI )ՖJ ÿՓOH RVԻO
trị của công ty, trừ trường hợp riêng được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ
hàng năm.10
Î Để có thể thêm thông tin, khái niệm về (i) những đối tượng bị cấm tham gia
các hoạt động quản lý doanh nghiệp và (ii) những người liên quan, xin xem thêm
ở Chương 4, Mục C2.

6
7
8
9
10

Điều 57, LDN.
Điều 57, LDN.
Khoản 2, Điều 116, LDN.
Khoản 2, Điều 122, LDN.
Khoản 1, Điều 111, LDN và Điều 26, Điều lệ Mẫu.
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CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Điều lệ hoặc các quy chế nội bộ của công ty cần chỉ rõ các yêu cầu về phẩm
chất năng lực của các thành viên điều hành cũng như người đứng đầu các bộ
phận chính. Thành viên của Bộ máy điều hành, kể cả cán bộ quản lý độc lập,
nhìn chung phải thỏa mãn các yêu cầu sau:
t $IJ̋Nêˍ̝DMÛOHUJOD̟BDÈDD̖êÙOH HJÈNê̔D DÈDDÈOC̘RV˽OMâLIÈD
và nhân viên trong công ty
t $ØLI˽OǊOHH̃OL̋UM̝JÓDID̟BU˾UD˽DÈDCÐOMJÐORVBOWËêˍBSBDÈD
quyết định hợp lý
t $ØDIVZÐONÙO C̄OHD˾QWËDÈDĻOǊOHU̖DI̠DQIáI̝Q
t $ØLJOIOHIJ̏NLJOIEPBOI RV̔DŰ DØLJ̋OUI̠DU̔UW̌LJOIŰ DIÓOI
trị, pháp luật và các vấn đề xã hội cũng như kiến thức và xu hướng thị
trường, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh (trong nước cũng như quốc tế)

CỔ TỨC

Các thông lệ tốt:

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Bộ máy điều hành chỉ có thể hoạt động hiệu quả khi có đủ nguồn lực
tài chính và con người cũng như các thành viên có kinh nghiệm, kiến thức, kỹ
năng và thời gian để thực hiện các nhiệm vụ của mình.

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

2. Phẩm chất, năng lực của Tổng giám đốc và thành viên Ban
giám đốc

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Các thông lệ tốt chỉ ra rằng không nên bổ nhiệm một người là thành viên Ban
giám đốc nếu người đó:
t -ËUIËOIWJÐO)̘Jê̕OHRV˽OUS̑D̟BN̘UDÙOHUZD˼OIUSBOI
t -ËUIËOIWJÐO#BOHJÈNê̔DD̟BN̘UDÙOHUZD˼OIUSBOIIṖD
t -ËOIÉOWJÐOD̟BN̘UDÙOHUZD˼OIUSBOI
Tổng giám đốc điều hành không nên tham gia vào bất cứ hoạt động kinh
doanh nào ngoài những việc liên quan tới vai trò quản lý, điều hành công ty
và việc quản trị các công ty con của công ty.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Các thông lệ tốt:

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

THÀNH PHẦN CỦA BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH

5.

Hội đồng quản trị

t $ØLI˽OǊOHCJ̋OLJ̋OUI̠DWËLJOIOHIJ̏NUIËOIDÈDHJ˽JQIÈQÈQE̞OH
vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Ngoài ra, việc tuân thủ pháp luật và đạo đức kinh doanh thường được coi là
một điều kiện để lựa chọn tổng giám đốc. Do vậy, việc kiểm tra lý lịch ứng viên
cũng cần được thực hiện kỹ lưỡng nhằm xác minh các tội phạm hình sự hoặc
hành chính nếu có. Những bằng chứng phạm pháp có thể là căn cứ để loại bỏ
các ứng viên.

3. Thành phần của Ban giám đốc
Số lượng các thành viên Ban giám đốc cần được nêu rõ trong Điều lệ
công ty, trong các quy chế nội bộ hoặc trong một nghị quyết cụ thể của Hội
đồng quản trị.

Thực tiễn tại Việt Nam:
Quy mô của Ban giám đốc được điều chỉnh theo hoàn cảnh thực tế của từng
công ty và vì vậy, có sự khác nhau về cơ cấu thành phần Ban giám đốc giữa
các công ty. Điều này chủ yếu phụ thuộc vào hoạt động của công ty, quy mô
(số lượng lao động), trình độ phát triển và một số đặc tính khác của công ty.
Tất cả các yếu tố này đều rất quan trọng để quyết định số lượng các thành
viên tối ưu cũng như phẩm chất và kỹ năng chuyên môn của họ. Thành phần
của Ban giám đốc có thể bao gồm những vị trí sau:
t 5̖OHHJÈNê̔DêJ̌VIËOI
t 1IØ5̖OHHJÈNê̔D DØUI̍OIJ̌VIˌON̘U 
t (JÈNê̔DUÈDOHIJ̏Q
t (JÈNê̔DUËJDIÓOI IBZ,̋UPÈOUSˍ̛OH
t (JÈNê̔DQIÈQDI̋ IBZ-V̂UTˍUSˍ̛OH
t (JÈNê̔DCÈOIËOHWËUJ̋QUȊ
t 5Sˍ̛OHQIÛOH.VBT̃N
t 5Sˍ̛OHQIÛOH/HIJÐOD̠VWËQIÈUUSJ̍O
t 5Sˍ̛OHQIÛOH$ÙOHOHȈUIÙOHUJO
t 5Sˍ̛OHQIÛOHRVBOȈLIÈDIIËOHOIËê˿VUˍ
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t 5̖OHHJÈNê̔DN̘UDÙOHUZQI̞UIV̘DIṖDDÙOHUZUIËOIWJÐO

11 Khoản 1, Điều 24, Điều lệ Mẫu và Khoản 1, Điều 11, Quy chế Quản trị công ty.

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

CỔ TỨC

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Trừ các trường hợp được đề cập ở chương này, thành viên Hội đồng
quản trị có thể đồng thời là thành viên Ban giám đốc hoặc một số đối tượng
khác cũng được Luật doanh nghiệp cho phép có thể đảm trách vai trò là thành
viên của Ban giám đốc. Đối với các công ty niêm yết, Điều lệ Mẫu và Quy chế
quản trị công ty hạn chế số lượng thành viên Ban giám đốc đồng thời là thành
viên Hội đồng quản trị bằng cách quy định thành viên Ban giám đốc chỉ có thể
chiếm ít hơn 2/3 tổng số ghế trong Hội đồng quản trị.11

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

t 5Sˍ̛OHQIÛOHOIÉOT̤

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

t 5Sˍ̛OHDÈDQIÉOOHËOILJOIEPBOIT˽OQÌN

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

TTHÀNH PHẦN CỦA BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH

5.

Hội đồng quản trị

C. Thành lập và bãi nhiệm Bộ máy điều hành
1. Bầu chọn và nhiệm kỳ của thành viên Ban giám đốc
Hội đồng quản trị có thẩm quyền và nghĩa vụ bổ nhiệm Tổng giám
đốc điều hành. Điều lệ công ty cũng có thể quy định rõ các chức danh khác
của Ban giám đốc cần được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Các thông lệ tốt:
Quyết định về các vị trí nhân sự cao cấp nói chung, việc lựa chọn thành viên
Ban giám đốc nói riêng tốt nhất là do Tổng giám đốc điều hành thực hiện
cùng với Hội đồng quản trị. Những quyết định về mặt nhân sự không nên
dính dáng đến các quyết định mang tính chính trị. Việc đánh giá kỹ năng
và phẩm chất của các ứng viên tiềm năng của Ban giám đốc tốt nhất là do
người làm việc hàng ngày với các ứng viên thực hiện. Cổ đông hoặc Hội
đồng quản trị nếu muốn kiểm soát chặt chẽ quá trình này thì nên tham gia
vào việc xây dựng các chính sách, quy định cụ thể về vấn đề này thay vì tham
gia trực tiếp vào quá trình tuyển chọn. Ví dụ, họ có thể tham gia soạn thảo
các điều khoản tham chiếu rõ ràng, hiệu quả cho những vị trí điều hành chủ
chốt. Ít nhất, việc đề cử thành viên Ban giám đốc cần được phối hợp chặt chẽ
với Tổng giám đốc điều hành để tiến cử những ứng viên tiềm năng cho Hội
đồng quản trị phê duyệt.
Ở hầu hết mọi hệ thống quản trị doanh nghiệp, Hội đồng quản trị tuyển chọn
Tổng giám đốc điều hành và các thành viên khác của Ban giám đốc. Ở Việt
Nam, mặc dù Luật doanh nghiệp chỉ quy định Hội đồng quản trị bầu chọn
Tổng giám đốc điều hành mà không đề cập đến việc bầu chọn thành viên
Ban giám đốc, trên thực tế đa số các công ty cổ phần yêu cầu Hội đồng quản
trị phê chuẩn một số vị trí điều hành nhất định, ví dụ như Phó Tổng giám đốc
điều hành, Giám đốc tác nghiệp và Kế toán trưởng. Hội đồng quản trị thường
có vị thế tốt hơn so với các cổ đông để đưa ra các tiêu chuẩn cho Tổng giám
đốc điều hành phù hợp với nhu cầu công ty và có kế hoạch kế nhiệm để tìm

12 Khoản 1, Điều 116, LDN.
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t å̑OILȅ ÓUOI˾UM˿OOǊN êÈOIHJÈRVZNÙ DˌD˾V#BOHJÈNê̔D 
điều kiện bổ nhiệm và đưa ra các khuyến nghị thay đổi nếu cần ở
ĐHĐCĐ kế tiếp.
Các cổ đông cần có cơ hội nhận được đầy đủ thông tin (bằng văn bản hoặc/
và dưới dạng file mềm) về các ứng viên cho vị trí Tổng giám đốc điều hành và
thành viên Ban giám đốc trước ĐHĐCĐ. Những thông tin cập nhật mới nhất
cũng cần được cung cấp cho tất cả các cổ đông trong ĐHĐCĐ. Thông tin về
các ứng viên cho Bộ máy điều hành cần bao gồm:
t ˑOIOÎOE˼OH̠OHWJÐO
t 5V̖JWËI̒DW˾OD̟B̠OHWJÐO

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

t 4P˼OUI˽PIṖDYFNYÏUWJ̏DTP˼OUI˽PRVZUSÖOIC̖OIJ̏NDÈDUIËOI
viên Ban giám đốc

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

t åˍBSBâLJ̋OD̟BNÖOIê̔JW̙JDÈDê̌D̢UIËOIWJÐO#BOHJÈNê̔DUSPOH
trường hợp ứng viên là thành viên của Hội đồng quản trị

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

t å̌D̢N̘UW̑USÓUIËOIWJÐO#BOHJÈNê̔D

CỔ TỨC

Một công ty đại chúng có thể xem xét việc giao cho Ủy ban nhân sự (nếu có)
những nhiệm vụ sau trong việc bổ nhiệm các thành viên Ban giám đốc:

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

kiếm những ứng viên phù hợp. Với mục đích này, Hội đồng quản trị có thể lập
ra một Ủy ban nhân sự có trách nhiệm giới thiệu các ứng viên tiềm năng cho vị
trí Tổng giám đốc điều hành. Lợi ích của các cổ đông sẽ không bị ảnh hưởng vì
các thành viên Hội đồng quản trị, bị bó buộc bởi nghĩa vụ trung thành và tận
tụy với công ty (duties of loyalty and care), sẽ phải hành động vì lợi ích tốt nhất
của công ty và cổ đông. Đối với các quốc gia đang trong giai đoạn chuyển đổi
nền kinh tế, nơi các Hội đồng quản trị còn chưa có nhiều kinh nghiệm thì vai
trò của Hội đồng quản trị cần được củng cố để không bị cổ đông kiểm soát lấn
át, việc ủy thác quyền lực nói trên cho Hội đồng quản trị là đặc biệt cần thiết.
Cuối cùng, do việc giám sát công tác quản lý là một trong những chức năng
quan trọng của Hội đồng quản trị, quyền sa thải Tổng giám đốc và các thành
viên khác của Ban giám đốc cần đi đôi với quyền tuyển chọn những vị trí quản
lý quan trọng này.

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

THÀNH LẬP VÀ BÃI NHIỆM BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH

t ˴OHWJÐODØQI˽JMËUIËOIWJÐOD̟B)̘Jê̕OHRV˽OUS̑D̟BDÈDU̖DI̠DQIÈQ
nhân khác hoặc đảm nhiệm vị trí quan trọng nào ở các tổ chức đó không.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

t .̔JRVBOȈHJ̣B̠OHWJÐOW̙JDÙOHUZ

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

t $ÈD W̑USÓNË̠OHWJÐOêBOHê˽NOIJ̏NLIJêˍ̝Dê̌D̢

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

t $ÈD W̑USÓNË̠OHWJÐOêÍê˽NOIJ̏NUSPOHOǊNH˿OêÉZ

5.

Hội đồng quản trị

t 5IÙOHUJOW̌WJ̏Dê̌D̢̠OHWJÐODIPN̘UW̑USÓUSPOHC̘NÈZêJ̌VIËOI
và các vị trí khác của những pháp nhân khác
t .̔JRVBOȈD̟B̠OHWJÐOW̙JDÈDDÈOIÉODØ˽OIIˍ̛OHM̙Oê̋ODÙOH
ty.
t .̔J RVBO Ȉ D̟B ̠OH WJÐO W̙J DÈD ê̔J UÈD LJOI EPBOI DI̟ DI̔U D̟B
công ty
t 5IÙOHUJOMJÐORVBOê̋OLI˽OǊOHUËJDIÓOID̟B̠OHWJÐOWËDÈDêJ̌VLJ̏O
khác có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện bổn phận của ứng viên khi trở
thành thành viên của Bộ máy điều hành
t 7J̏DU̡DI̔JDVOHD˾QUIÙOHUJODIPDÙOHUZD̟B̠OHWJÐO ŐVDØ
Các ứng viên cần chuẩn bị một bản thuyết trình trước Hội đồng quản trị, thể
hiện rõ thiện ý sẵn sàng đảm nhận vị trí Tổng giám đốc điều hành hoặc thành
viên Ban giám đốc nếu được tuyển chọn. Trong trường hợp không có bản
thuyết trình, các ứng viên cần khẳng định bằng lời việc sẵn sàng tự nguyện
tiếp nhận vị trí đó.

Luật doanh nghiệp quy định nhiệm kỳ tối đa của Tổng giám đốc điều
hành là 5 năm, song vị trí này cũng có thể được bổ nhiệm lại và không giới hạn
số nhiệm kỳ.13 Tuy nhiên, pháp luật lại không quy định rõ thời hạn tối đa và tối
thiểu cho các thành viên Ban giám đốc được bầu chọn. Vì vậy, ngoài nhiệm kỳ
đối với Tổng giám đốc điều hành, Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ hoặc
hợp đồng lao động có thể chỉ rõ nhiệm kỳ đối với thành viên Ban giám đốc
được tuyển chọn.

Các thông lệ tốt:
Nhiệm kỳ của Bộ máy điều hành được khuyến nghị bầu chọn cho một khoảng
thời gian đủ dài để họ có thể làm quen với công việc kinh doanh của công ty
và không bị bó buộc bởi các mục tiêu ngắn hạn.

13 Khoản 2, Điều 116, LDN.
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3. Chấm dứt thẩm quyền của Bộ máy điều hành

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG
CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

14 Việc ủy quyền này có thể là tự nguyện hoặc bắt buộc. Nếu Tổng giám đốc điều hành là người đại diện
pháp luật của công ty, Điều 95 của LDN quy định khi Tổng giám đốc điều hành vắng mặt trên 30 ngày
thì phải ủy quyền cho người khác bằng văn bản việc thay mặt mình đảm nhiệm giải quyết các công việc
hàng ngày của công ty. Trong các trường hợp khác, việc ủy quyền Tổng giám đốc điều hành có thể là
không bắt buộc.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Thẩm quyền của Bộ máy điều hành có thể được quy định trong Điều
lệ công ty hoặc do Hội đồng quản trị đưa ra. Trong trường hợp được quy định
trong Điều lệ công ty, thẩm quyền của Bộ máy điều hành chỉ có thể bị tước bỏ
nếu có sự sửa đổi chính thức về điều lệ, trừ trường hợp Điều lệ công ty cho
phép Hội đồng quản trị có quyền quyết định tước bỏ thẩm quyền đó. Trong
trường hợp do Hội đồng quản trị đặt ra, Hội đồng quản trị có thể tước bỏ các
thẩm quyền của Bộ máy điều hành mà mình đã lập nên.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Một ví dụ về sự hạn chế quyền lực của Quyền Tổng giám đốc điều hành là
không được quyết định các giao dịch quá lớn trước khi Hội đồng quản trị phê
duyệt hoặc các giao dịch vượt ngưỡng quy định. Một thông lệ tốt khác trong
việc hạn chế quyền lực của Quyền Tổng giám đốc là không được thuê thêm
hoặc sa thải nhân viên.

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Các thông lệ tốt:

CỔ TỨC

Quyền Tổng giám đốc điều hành có thể là một Phó Tổng giám đốc
được ủy quyền thay thế Tổng giám đốc trong thời gian vắng mặt. Quyền Tổng
giám đốc cũng có thể là người được chọn để đảm nhiệm cương vị Tổng giám
đốc điều hành khi vị trí này còn trống. Trong cả hai trường hợp trên, Quyền
Tổng giám đốc đều có thẩm quyền giống như Tổng giám đốc chính thức - trừ
trường hợp được quy định khác bởi Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ, hoặc
là một trường hợp ủy quyền đặc biệt, hoặc theo quyết định cụ thể của Hội
đồng quản trị.

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

2. Thẩm quyền của Quyền Tổng giám đốc

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

THÀNH LẬP VÀ BÃI NHIỆM BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH

5.

Hội đồng quản trị

D. Quy trình hoạt động của Bộ máy điều hành
1. Người lãnh đạo Ban giám đốc
Luật doanh nghiệp không quy định cụ thể đối với cơ cấu và quy
trình hoạt động của Ban giám đốc. Cách thức Ban giám đốc cơ cấu và hoạt
động phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định riêng của từng công ty. Những
vấn đề này cần được ĐHĐCĐ quyết định và/hoặc nêu trong Điều lệ công
ty. Thực tế cho thấy, thường thì Tổng giám đốc, người chịu trách nhiệm điều
hành các hoạt động của công ty sẽ kiêm luôn vị trí lãnh đạo Ban giám đốc.
Trong các cuộc họp của Ban giám đốc, Tổng giám đốc cần có những thẩm
quyền sau:
t 5SJՍVUՀQ UՔDI՞DWËDI՝USÖDÈDDVՖDIՐQ#BOHJÈNÿՒD
t ,â UԼU DԻ DÈD WʅO CԻO  RVZՉU ÿՏOI WË CJÐO CԻO DVՖD IՐQ #BO HJÈN
đốc
t ćբDIJՍOCԼULˀOIJՍNW՜OËPLIÈDUIFPRVZÿՏOIUԺJóJՊVMՍDÙOH
ty, quy chế nội bộ hoặc là nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Các thông lệ tốt:
Ngoài ra, lãnh đạo Ban giám đốc có thể:
t åJ̌VIËOIDÈDDV̘DUI˽PMV̂OWËSBRVZ̋Uê̑OI U˼POÐON̘UC˿VLIÙOH
khí xây dựng
t 5I̤DIJ̏ODÈDCˍ̙Dê̍ê˽NC˽PN̒JUIËOIWJÐOêˍ̝DDIV̀OC̑ê˿Zê̟ê̍
đóng góp cho hoạt động của Ban giám đốc.

2. Các cuộc họp của Ban giám đốc
Điều lệ, các quy chế nội bộ hoặc một nghị quyết cụ thể của Hội đồng
quản trị phải nêu rõ:
t 5ԽOTVԼUDÈDDVՖDIՐQD՝B#BOHJÈNÿՒD
t ć՝U՜DUՔDI՞DWËUJՉOIËOIDÈDDVՖDIՐQD՝B#BOHJÈNÿՒD
t ć՝U՜DSBRVZՉUÿՏOIUSPOHDÈDDVՖDIՐQD՝B#BOHJÈNÿՒD
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TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Tuy nhiên, tần suất cụ thể của các cuộc họp nên phụ thuộc chính vào hoàn
cảnh đặc thù của mỗi công ty.

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Các thông lệ tốt:

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH

Vì Ban giám đốc là một công cụ quản lý, nó cần phải đáp ứng được
các nhu cầu thay đổi của công ty và môi trường kinh doanh bên ngoài và luôn
luôn sẵn sàng hành động. Do yêu cầu phải phản ứng nhanh, việc chuẩn bị cẩn
thận và kỹ lưỡng cho các cuộc họp thường gặp khó khăn và đôi khi là không
thể. Tuy nhiên, các thành viên Ban giám đốc cần được chuẩn bị tốt nhất trong
khuôn khổ thực tế cho phép. Họ cũng cần được thông báo trước để có thời
gian chuẩn bị và tham gia vào các cuộc họp một cách hiệu quả.

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ TỨC

4. Thông báo họp

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Điều lệ, các quy chế nội bộ hoặc một nghị quyết cụ thể của Hội đồng
quản trị phải nêu rõ quy trình triệu tập và tổ chức cuộc họp Ban giám đốc.

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Ban giám đốc là bộ phận điều hành giải quyết các vấn đề phát sinh nóng hàng
ngày và liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của công ty. Khi cần
thiết, những thành viên khác của Ban cũng nên có quyền triệu tập cuộc họp
của Ban giám đốc và thiết lập chương trình nghị sự cho cuộc họp.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Các thông lệ tốt:

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Điều lệ công ty, quy chế nội bộ hay một nghị quyết cụ thể của Hội
đồng quản trị phải nêu rõ ai là người có quyền triệu tập cuộc họp Ban giám
đốc. Thông thường thì Tổng giám đốc (hay người lãnh đạo Ban giám đốc) là
người có quyền này.

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

3. Quyền triệu tập cuộc họp Ban giám đốc

5.

Hội đồng quản trị

Các thông lệ tốt:
Thành viên Ban giám đốc không nên biểu quyết các vấn đề trong chương
trình nghị sự trừ khi họ được thông tin đầy đủ. Bất cứ khi nào có thể, các tài
liệu cần được gửi trước cho các thành viên của Ban giám đốc cùng với thông
báo và chương trình cuộc họp để họ có thời gian tìm hiểu tất cả các câu hỏi sẽ
được nêu ra tại cuộc họp và quyết định họ sẽ bỏ phiếu như thế nào. Tuy nhiên,
điều này có thể không phải lúc nào cũng thực hiện được, trong một số trường
hợp, quyết định phù hợp không thể được đưa ra. Việc ra quyết định có thể
phải trì hoãn do các thành viên:
t ,IÙOHêˍ̝DUIÙOHCÈPL̑QUI̚J
t ,IÙOHOÎOêˍ̝DUIÙOHUJOZÐVD˿VL̑QUI̚J
t ,IÙOHDØê̟UI̚JHJBOê̍DIV̀OC̑DIPDV̘DI̒Q

Các quy chế nội bộ và những tài liệu nội bộ khác phải xác định hình
thức mà thông báo và tài liệu được chuyển cho các thành viên Ban giám đốc
một cách thuận lợi và thích hợp nhất.

5. Số lượng đại biểu tối thiểu cho các cuộc họp của Ban giám đốc
Số lượng đại biểu tối thiểu trong các cuộc họp là số lượng thành viên
phải tham gia cuộc họp để đưa ra một quyết định hợp lệ. Điều lệ công ty, quy
chế nội bộ hoặc nghị quyết của Hội đồng quản trị cần chỉ rõ số lượng thành
viên tối thiểu cần phải có trong mỗi cuộc họp của Ban giám đốc để đưa ra các
quyết định có hiệu lực. Số người tham gia không nên ít hơn một nửa tổng số
thành viên Ban giám đốc. Một cuộc họp Ban giám đốc không đủ số lượng
thành viên tham dự theo yêu cầu thì không thể thông qua các quyết định một
cách hợp lệ.

6. Biểu quyết trong các cuộc họp của Ban giám đốc
Một cách đơn giản, khi số đông thành viên của Ban giám đốc tham
dự cuộc họp biểu quyết thì quyết định của Ban giám đốc sẽ được thông qua,
trừ trường hợp Điều lệ công ty, quy chế nội bộ hoặc nghị quyết của Hội đồng
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Biên bản các cuộc họp của Ban giám đốc cần bao gồm những thông tin sau:
t å̑BêJ̍NWËUI̚JHJBOEJ̎OSBDV̘DI̒Q
t 5ÐODÈDê˼JCJ̍VDØṄUU˼JDV̘DI̒Q
t $IˍˌOHUSÖOIDV̘DI̒Q
t $ÈDW˾Oê̌USPOHDIˍˌOHUSÖOIOHȊT̤DǿOHOIˍL̋URV˽C̓QIJ̋VD̟B
từng vấn đề
t $ÈDRVZ̋Uê̑OIêˍ̝D#BOHJÈNê̔DêˍBSB

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP
CÔNG BỐ
THÔNG TIN
CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Tổng giám đốc (hoặc người lãnh đạo ban giám đốc, nếu là hai người
khác nhau) cần phải ký biên bản.

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

CỔ TỨC

t -âEPHJ˽JUIÓDIDIPDÈDRVZ̋Uê̑OIêØ

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

Các thông lệ tốt:

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Ban giám đốc cần lưu lại biên bản mỗi cuộc họp của mình. Thư ký
công ty phải có trách nhiệm ghi biên bản của tất cả các cuộc họp của Ban
giám đốc. Mặc dù không có yêu cầu pháp lý là biên bản cần được lưu giữ ở
bộ phận lưu trữ của công ty, song kinh nghiệm tốt cho thấy tất cả các biên
bản của các cuộc họp của Ban giám đốc cần được lưu giữ ở bộ phận lưu trữ
hoặc sổ biên bản của công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

7. Biên bản các cuộc họp của Ban giám đốc

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

quản trị yêu cầu phải đạt đại đa số phiếu biểu quyết. Mỗi thành viên Ban giám
đốc sở hữu một phiếu bầu. Điều lệ công ty, quy chế nội bộ hoặc nghị quyết của
Hội đồng quản trị có thể quy định cụ thể về việc người lãnh đạo Ban giám đốc
có thể bỏ phiếu quyết định trong trường hợp không phân định kết quả.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH

5.

Hội đồng quản trị

Các thông lệ tốt:
Mặc dù không bắt buộc về mặt pháp lý, song để đảm bảo việc Quản trị công
ty tốt và tăng cường tính minh bạch, biên bản các cuộc họp Ban giám đốc cần
được công khai nếu có yêu cầu của:
t 5IËOIWJÐO)̘Jê̕OHRV˽OUS̑IṖD˳ZCBOLJ̍NUPÈO
t ,J̍NUPÈOê̘DM̂Q
t #BOLJ̍NTPÈUWËDÈDUIËOIWJÐO
t .̘UIṖDN̘UOIØND̖êÙOHT̛ỊVD̖QI˿ODØRVŽOCJ̍VRVZ̋U
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Các thông lệ tốt:

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG
CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

ÎMẫu khung tự đánh giá, xem thêm Chương 4, Phần G.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Điều lệ hoặc các quy chế nội bộ của công ty có thể quy định việc đánh giá của
Hội đồng quản trị đối với năng lực hoạt động của Bộ máy điều hành ít nhất
mỗi năm một lần hoặc thường xuyên hơn. Hội đồng quản trị cũng có thể dựa
vào các bản đánh giá hoạt động của Bộ máy điều hành do Tổng giám đốc điều
hành hoặc các thành viên Ban giám đốc tự thực hiện trong phạm vi đánh giá
năng lực hoạt động của cán bộ nhân viên và lập kế hoạch của công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Việc đánh giá năng lực hoạt động định kỳ đối với Bộ máy điều hành là
một công cụ giám sát vô cùng quan trọng. Các đánh giá có thể giúp tạo ra một
hệ thống quản lý năng lực hoạt động liên tục có hiệu quả. Kết quả đánh giá
định kỳ cũng là nền tảng vững chắc cho việc xác định các biện pháp cải thiện
năng lực hoạt động của Bộ máy điều hành.

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

F. Đánh giá năng lực hoạt động

CỔ TỨC

Mọi thành viên của Bộ máy điều hành đều có nghĩa vụ trung thành và
tận tụy (duties of loyalty and care) với công ty giống như các thành viên Hội
đồng quản trị và phải tuân theo cùng tiêu chuẩn trách nhiệm của thành viên
Hội đồng quản trị, trừ trường hợp Điều lệ công ty, các quy chế nội bộ hoặc hợp
đồng lao động đưa ra các chuẩn mực chặt chẽ hơn.
ÎThông tin thêm về nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị,
xem thêm Chương 4, phần F.

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

E. Nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Bộ máy
điều hành

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH
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Hội đồng quản trị

G. Chế độ lương thưởng và thù lao cho Bộ máy điều
hành
Luật doanh nghiệp quy định rõ ràng rằng Hội đồng quản trị có toàn
quyền xác định mức lương của Tổng giám đốc và những vị trí quản lý quan
trọng khác được bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm trong phạm vi quyền hạn của
Hội đồng quản trị.15 Điều lệ Mẫu yêu cầu Hội đồng quản trị của các công ty
niêm yết: (i) xác định mức lương của Tổng giám đốc điều hành, và (ii) xác
định mức lương của các cán bộ quản lý khác sau khi xem xét đề nghị của
Tổng giám đốc. 16

Các thông lệ tốt:
Chế độ đãi ngộ đối với các thành viên của Bộ máy điều hành là một yếu tố
quan trọng trong việc thu hút tài năng quản lý. Tuy nhiên những khoản lương
thưởng cho cán bộ điều hành quá lớn lại thường được xem như một đặc
quyền phi lý. Vì vậy, một điểm hết sức quan trọng là phải đảm bảo mức chi
trả cho cán bộ điều hành trong phạm vi chấp nhận được, và tốt nhất là ở mức
cạnh tranh với công ty thuộc nhóm ngành kinh doanh tương tự.
Mức lương cho các cán bộ điều hành không nên do Bộ máy điều hành tự
quyết định, mà nên do Hội đồng quản trị quyết định. Các công ty cần nêu rõ
trong Điều lệ rằng việc phê chuẩn mức lương của cán bộ điều hành là thuộc
thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Một điểm quan trọng là Hội đồng quản trị
cần cân nhắc, xem xét các yếu tố liên quan đến năng lực hoạt động dựa trên
các chỉ số hoạt động chủ yếu của công ty khi quyết định mức lương cho các
cán bộ điều hành. Một số vấn đề ảnh hưởng tới mức lương là:
t 1I˼NWJUSÈDIOIJ̏N
t .̠Dê̘WËDÈDMP˼JIÖOIQÌNDI˾U OǊOHM̤DZÐVD˿V
t ,JOIOHIJ̏ND̟B̠OHWJÐO
t /ǊOHM̤DDÈOIÉOWËLI˽OǊOHLJOIEPBOID̟B̠OHWJÐO

15 Khoản 2 (h), Điều 108, LDN.
16 Khoản 2, Điều 30, Điều lệ Mẫu.
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TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ TỨC
Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Để quản trị doanh nghiệp tốt, chính sách lương thưởng cho thành
viên Bộ máy điều hành nói chung và chế độ cho từng cá nhân nói riêng cần
phải được công khai chi tiết trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty.
Điều này nên được đưa thành một mục rõ ràng trong chương trình nghị sự
của ĐHĐCĐ hàng năm để các cổ đông có thể thảo luận rộng rãi.
Ủy ban lương thưởng (nếu có) nên dự thảo một đề xuất cho Hội đồng
quản trị về chính sách lương thưởng, hoặc cho ý kiến về đề xuất chính sách
lương thưởng của Hội đồng quản trị.
Thù lao của các cán bộ điều hành có thể bao gồm một phần cố định và
một phần biến động tùy theo kết quả hoạt động của công ty.
Phần lương cố định thường bao gồm lương cơ bản. Yếu tố quan trọng
nhất trong việc xác định lương cơ bản của một cán bộ điều hành là mức chi trả
chung trên thị trường lao động của một nhóm các doanh nghiệp tương tự.
Yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định phần thù lao biến đổi (thù
lao “mềm”) cho một cán bộ điều hành là cống hiến của người đó đối với hiệu
quả hoạt động ngắn hạn và dài hạn của công ty. Phần thù lao mềm này thường
là tiền thưởng hàng năm và được xác định dựa trên các chỉ số đánh giá năng
lực cơ bản. Ở nhiều quốc gia hiện nay, khoản thù lao mềm ngày càng trở nên
quan trọng và chiếm phần lớn trong tổng thù lao cho cán bộ quản lý để khuyến
khích họ làm việc tốt hơn.

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

1. Chính sách lương thưởng

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

t /ǊOHM̤DUËJDIÓOID̟BDÙOHUZ
Nói một cách tương đối, thông lệ Quản trị công ty tốt luôn phân chia thu
nhập của một thành viên Bộ máy điều hành thành hai phần: lương cơ bản và
thu nhập thêm (chi trả theo kết quả hoạt động). Mức lương cơ bản của một
cán bộ điều hành dựa trên trình độ chuyên môn và kinh nghiệm, trong khi
phần thu nhập thêm thường dựa trên năng lực hoạt động và đóng góp của
người đó.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

t .̠DMˍˌOHUSPOHDÙOHUZWËUSPOHOHËOIOØJDIVOH
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TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
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Các thông lệ tốt:
Phần thù lao mềm trong lương thưởng cần phải hài hòa lợi ích của các cán bộ
quản lý điều hành với lợi ích lâu dài của công ty và các cổ đông. Có nhiều cách
để gắn kết thù lao của cán bộ điều hành với kết quả hoạt động của cá nhân đó
và kết quả hoạt động của công ty. Một vài chỉ số tài chính phổ biến được sử
dụng trong xác định mức chi trả thù lao mềm bao gồm:
t 5IVOÎQUSˍ̙DLIJUS˽MÍJWBZ UIV̋WËLI˾VIBP &#*5%"
t -̝JOIV̂OIP˼Uê̘OH
t 5̦TV˾UM̝JOIV̂OUSÐOUËJT˽O 30"
t 5̦TV˾UM̝JOIV̂Oê˿VUˍ 30* IṖDM̝JOIV̂OUSÐOW̔OD̖QI˿O 30&
t 5̦TV˾UM̝JOIV̂OUSÐOW̔OLI˽E̞OH 30$&
t (JÈUS̑LJOIŰUİOHEˍ &7" WË
t .̠Dê̘ê˼Uêˍ̝DDÈDN̞DUJÐVD̞UI̍DIPU̡OHDÈOIÉO
Ngoài ra còn có nhiều chỉ số tài chính khác cần lưu ý trong việc xác định các
khoản thù lao. Các chỉ số phi tài chính cũng có tầm quan trọng như chỉ số tài
chính trong việc đánh giá năng lực điều hành và có thể được phân loại theo
các lĩnh vực:
t Khách hàng: Ví dụ - mức độ hài lòng của khách hàng, tỷ lệ duy trì khách
hàng, lượng khách hàng trung thành và lượng khách hàng mới
t Quy trình hoạt động và tính hiệu quả: Ví dụ - chất lượng, chu kỳ kinh
doanh, biện pháp quản lý giá cả, dịch vụ hậu mãi.
t Tăng trưởng nội bộ/ quản lý tri thức: Ví dụ - chương trình đào tạo, mức
độ hài lòng của nhân viên, số ngày nhân viên nghỉ việc trong năm, và
mức độ nhân viên thôi việc.
Hội đồng quản trị thường muốn xây dựng thận trọng các chỉ số đánh giá hoạt
động cơ bản và gắn việc xác định mức lương điều hành với các chỉ số này.

Mặc dù mô hình công ty cổ phần chỉ mới xuất hiện ở Việt Nam hơn 10
năm trước, việc thực hiện các chế độ ưu đãi dài hạn cho các cán bộ điều hành,
ví dụ như quyền mua cổ phiếu, đã nhanh chóng được áp dụng. Hiện nay, việc
áp dụng chế độ thù lao cạnh tranh cho các cán bộ quản lý ở công ty nhà nước,
trong đó quyền mua cổ phiếu hoặc thưởng theo năng lực chiếm một phần lớn,
cũng trở nên khá phổ biến.
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2. Hợp đồng lao động với thành viên Bộ máy điều hành
Theo luật Việt Nam, mỗi công ty phải ký hợp đồng lao động với Tổng
giám đốc và các thành viên Ban giám đốc.18

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Trong khi chế độ lương thưởng có thể được sử dụng để thu hút các tài năng
điều hành hàng đầu và khuyến khích chất lượng hoạt động tốt hơn, chế độ
thù lao điều hành vừa phức tạp vừa là vấn đề dễ bị cổ đông và công chúng chỉ
trích. Các công ty áp dụng chế độ lương thưởng như vậy, đặc biệt khi dùng cơ
chế quyền mua cổ phiếu cần phải rất thận trọng và tăng cường tính minh bạch.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Mặc dù việc xác định mức lương thưởng cho cán bộ điều hành thường được
coi là trách nhiệm của Hội đồng quản trị, việc chi trả thù lao bằng cổ phiếu
và quyền mua cổ phiếu cần phải có sự chấp thuận của cổ đông vì việc chi
trả này thường ẩn chứa các chi phí đáng kể đối với cổ đông. Các chi phí này
thường là không nhìn thấy vì các nghiệp vụ kế toán tài chính thông thường
không phản ánh đúng giá trị của những khoản chi trả bằng quyền mua cổ
phiếu đó. Do vậy, ngày càng có nhiều các công ty cố gắng công bố giá trị
chính xác của những khoản chi trả bằng quyền mua cổ phiếu. Ngoài ra, một
vài sàn giao dịch chứng khoán như Sàn giao dịch New York và NASDAS hiện
nay yêu cầu phải có sự phê chuẩn của cổ đông cho các khoản chi trả thù lao
liên quan đến cổ phiếu.17

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Các thông lệ tốt:

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

CHẾ ĐỘ LƯƠNG THƯỞNG VÀ THÙ LAO CHO BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP
CÔNG BỐ
THÔNG TIN

17 Ủy ban chịu trách nhiệm về công ty mua bán chứng khoán New York và các danh mục tiêu chuẩn, tháng
6/2002.
18 Điều 27, Luật lao động và Khoản 2 , Điều 30, Điều lệ Mẫu.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Ngoài những thông tin chung về các bên tham gia ký hợp đồng (tên của Tổng
giám đốc điều hành hoặc thành viên Ban giám đốc và tên của công ty), các
hợp đồng lao động này cần phải bao gồm:
t /HËZC̃Uê˿VI̝Qê̕OH
t 2VŽOWËOHIǡBW̞D̟B5̖OHHJÈNê̔DêJ̌VIËOIIṖDUIËOIWJÐO#BO
giám đốc
t 2VŽOWËOHIǡBW̞D̟BDÙOHUZ

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

CỔ TỨC

Các thông lệ tốt:
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t $I̋ê̘MˍˌOHUIˍ̛OH
t 5I̚JI˼OI̝Qê̕OH
Công ty có thể xem xét đưa vào thêm các điều khoản và các điều kiện khác
trong hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc và thành viên Ban giám đốc:
t $I̋UËJY̢QI˼UÈQE̞OHLIJN̘UCÐOLIÙOHUI̤DIJ̏OUSÈDIOIJ̏ND̟B
mình
t /ỊOHM̝JÓDIWËˍVêÍJLIÈD WÓE̞HJ˽NHJÈNVBD̖QI˿OD̟BDÙOHUZ 
bảo hiểm y tế, thanh toán chi phí nhà ở)
t 1IÓC̕JUIˍ̚OH
t åJ̌V LIP˽O W̌ UÓOI C˽P N̂U USPOH UI̚J HJBO I̝Q ê̕OH DǿOH OIˍ LIJ
thành viên Ban giám đốc ra khỏi công ty với bất cứ lý do gì.
t åJ̌V LIP˽O W̌ WJ̏D LIÙOH D˼OI USBOI USPOH UI̚J I˼O I̝Q ê̕OH DǿOH
như sau khi thành viên Ban giám đốc ra khỏi công ty với bất kỳ lý do gì.
t $BNL̋UC˽PW̏M̝JÓDID̟BDÙOHUZWËDÈDD̖êÙOH
t åJ̌VLJ̏ODI˾NE̠UI̝Qê̕OHUSˍ̙DUI̚JI˼O

Trong trường hợp có Ủy ban lương thưởng, công ty (thông qua Điều
lệ hoặc nghị quyết của Hội đồng quản trị) nêu yêu cầu Ủy ban này soạn thảo
đề xuất về mức lương cho mỗi cá nhân là thành viên của Ban giám đốc hoặc
cho ý kiến đối với đề xuất của Hội đồng quản trị.

Các thông lệ tốt:
Hội đồng quản trị cần đàm phán hợp đồng lao động với Tổng giám đốc và các
thành viên Ban giám đốc. Theo thông lệ quản trị tốt, các cán bộ quản lý không
bao giờ nên tự đưa ra mức lương của mình. Cách lý tưởng là Hội đồng quản
trị và một Ủy ban lương thưởng độc lập xác định mức lương. Để tránh những
xung đột có thể xảy ra, các cán bộ quản lý điều hành, đồng thời là thành viên
Hội đồng quản trị không nên tham gia biểu quyết cho hợp đồng lao động của
mình. Tóm lại, các cuộc họp của Hội đồng Quản trị cần xác định:
t $ÈDUIËOIWJÐO)̘Jê̕OHRV˽OUS̑êJ̌VIËOIêˍ̝DUÓOIWËPT̔ê˼JCJ̍V
cần thiết để biểu quyết của Hội đồng quản trị
t 1IJ̋VD̟BUIËOIWJÐO)̘Jê̕OHRV˽OUS̑êJ̌VIËOILIÙOHêˍ̝DUÓOILIJ
thông qua các điều khoản, điều kiện hợp đồng lao động của chính họ.
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CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ TỨC
Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Hợp đồng lao động với Tổng giám đốc và thành viên Ban giám đốc nên bao
gồm điều khoản về trợ cấp thôi việc khi hợp đồng lao động của họ bị chấm
dứt trước thời hạn mà không có lý do thỏa đáng.

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Các thông lệ tốt:

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Ở nhiều nước, các cán bộ điều hành có thể bị miễn nhiệm vô điều kiện
trong một số trường hợp nhất định và nhận được một khoản trợ cấp thôi việc.
Điều này có thể xảy ra khi một công ty được mua lại và người chủ mới muốn
thay thế bộ máy quản lý. Những khoản trợ cấp này đôi khi được xem như là
những chiếc dù vàng (“golden parachutes”). Chiếc dù vàng có thể được định
nghĩa là một điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng lao động với cán bộ quản
lý nêu rõ người này sẽ nhận được các khoản trợ cấp khi công ty bị mua lại
và hợp đồng bị chấm dứt. Những khoản trợ cấp này có thể được chi trả dưới
dạng tiền trợ cấp thôi việc, tiền thưởng, quyền mua cổ phiếu hoặc kết hợp các
loại hình này. Cũng giống như các hình thức bồi thường khác, những chiếc dù
vàng thường là đối tượng bị công chúng chỉ trích.
Ở Việt Nam, “chiếc dù vàng” không phổ biến và các nhà quản lý
thường không nhận được trợ cấp thôi việc trừ khi: (i) luật cho phép họ được
nhận khoản đó, hoặc (ii) họ đã thương lượng được cụ thể một điều khoản về
trợ cấp thôi việc trong hợp đồng lao động của họ, việc này hiện chưa phổ biến
ở Việt Nam.
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Những vấn đề Chủ tịch cần lưu ý

Những vấn đề Chủ tịch HĐQT cần lưu ý:
Công ty đã có Thư ký công ty hay chưa? Liệu công ty có cần phải
có một Thư ký công ty hay không? Thư ký công ty có thể đóng
góp gì cho việc quản trị trong công ty?
Thư ký công ty có cần phải là một vị trí chuyên trách hay không?
Thư ký công ty có thể làm các công việc kiêm nhiệm khác hay
không?
Thư ký công ty có hội đủ năng lực, kỹ năng chuyên môn, phẩm
chất nghề nghiệp và các kỹ năng cần thiết không?
Công ty quy định về các hoạt động của Thư ký công ty như thế
nào? Công ty đã đề cập đến vị trí Thư ký công ty trong điều lệ
hoặc trong quy chế nội bộ của mình hay chưa, hoặc thậm chí
công ty đã áp dụng quy chế nội bộ về vai trò của Thư ký công
ty hay chưa?
Công ty đã xác định trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban
giám đốc điều hành trong việc đảm bảo rằng Thư ký công ty có
thể tiếp cận mọi nội dung thông tin cần thiết để thực thi bổn
phận của mình hay chưa? Thư ký công ty có đóng vai trò là một
cầu nối tích cực giữa Hội đồng quản trị và các bộ phận điều
hành khác của công ty hay không?
Đâu là vai trò của Thư ký công ty trong việc đảm bảo công bố
thông tin kịp thời và đầy đủ tới các nhà đầu tư và công chúng?
Thư ký công ty có phối hợp công việc với các phòng ban phụ
trách về các vấn đề pháp chế và quan hệ nhà đầu tư hay không?
Thư ký công ty có vai trò gì trong việc lập kế hoạch và tổ chức
các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông?
Thư ký công ty giúp Hội đồng quản trị trong việc chuẩn bị và
điều hành các cuộc họp của Hội đồng quản trị như thế nào? Thư
ký công ty có đóng một vai trò hữu ích trong việc tập huấn và
đánh giá năng lực của Hội đồng quản trị hay không?
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Với các công ty trên thế giới, Thư ký công ty đóng một vai trò thiết yếu
trong Quản trị công ty và quản lý công ty về mặt hành chính. Thư ký công ty
giúp các chủ thể Quản trị công ty thực thi bổn phận và trách nhiệm của mình.
Chương này sẽ tập trung vào vai trò chức năng, yêu cầu trình độ, và thẩm
quyền của Thư ký công ty, cũng như vai trò của Thư ký công ty trong việc thực
thi những thông lệ tốt trong Quản trị công ty.
Trong khuôn khổ pháp luật của Việt Nam, Thư ký công ty là một khái
niệm khá mới mẻ, được công nhận và đưa vào Quy chế Quản trị công ty như
một quy định bắt buộc đối với tất cả các công ty niêm yết. Tuy nhiên, Quy chế
Quản trị công ty mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng Tư năm 2007, vẫn còn quá
sớm để nói về những hiệu quả và những kinh nghiệm của các công ty trong
nước liên quan đến vai trò của Thư ký công ty. Kinh nghiệm của các quốc gia
khác trên thế giới, đặc biệt là những quốc gia đã trải qua quá trình chuyển tiếp,
có thể rất hữu ích trong việc phân tích vai trò của Thư ký công ty trong bối
cảnh xây dựng một hệ thống Quản trị công ty hiệu quả. Vì vậy, chương này sẽ
chủ yếu đề cập đến những thông lệ tốt trên thế giới và những kinh nghiệm rút
ra từ các thông lệ công ty ở những quốc gia phát triển hơn trong việc áp dụng
mô hình Thư ký công ty.
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6.

Vai trò của Thư ký công ty

A. VAI TRÒ CỦA THƯ KÝ CÔNG TY
1. Sự cần thiết và tầm quan trọng của Thư ký công ty
Nhiều công ty Việt Nam có Thư ký Hội đồng quản trị hoặc Văn phòng Hội
đồng quản trị1 Không giống như chức danh Thư ký Hội đồng quản trị, Thư ký
công ty (Corporate secretary) là một khái niệm khá mới mẻ đối với hầu hết các
công ty của Việt Nam.2
Đối với các công ty niêm yết, Quy chế Quản trị công ty và Điều lệ Mẫu đều có
một điều khoản về thẩm quyền và trách nhiệm của Thư ký công ty.3
Thư ký công ty đảm bảo rằng các chủ chế quản trị tuân thủ những quy
định và chính sách nội bộ của công ty, và sửa đổi bổ sung hoặc xây dựng những
quy định và chính sách mới khi thích hợp. Thư ký công ty cũng có thể giúp
thiết lập và duy trì sự liên lạc thông suốt giữa các thể chế quản trị khác nhau
trong công ty phù hợp với điều lệ công ty, quy tắc Quản trị công ty và các quy
chế nội bộ khác. Bên cạnh đó, Thư ký công ty góp phần đảm bảo rằng các thể
chế Quản trị công ty tuân thủ tất cả những yêu cầu pháp lý có liên quan, của
luật pháp trong nước và có thể cả luật pháp quốc tế. Theo đó, Thư ký công ty
thường đóng vai trò là người tư vấn cho các thành viên Hội đồng quản trị và
các thành viên Ban giám đốc điều hành của công ty về những yêu cầu của pháp
luật, các quy định về niêm yết và các đạo luật liên quan tới Quản trị công ty.
Thư ký công ty cũng có thể chỉ ra những kẽ hở trong các vấn đề liên quan đến
Quản trị công ty và đề xuất các biện pháp để khắc phục những yếu kém đó.
Hình 1 và 2 dưới đây thể hiện quan điểm ngày càng chiếm ưu thế
cho rằng Thư ký công ty có thể đóng một vai trò quan trọng trong các công
ty ở những quốc gia khác nhau, và chỉ rõ những loại hình công ty nào có thể
hưởng nhiều lợi ích nhất khi xây dựng một chức danh như vậy trong công ty.
Chức năng chính của Thư ký Hội đồng quản trị hoặc Văn phòng Hội đồng quản trị là giúp Hội đồng
quản trị trong các thủ tục hành chính như tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc ĐHĐCĐ,
soạn thảo biên bản các cuộc họp hoặc thực hiện các thủ tục hành chính khác liên quan đến các chức năng
của Hội đồng quản trị (ví dụ xác nhận chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông và phát hành giấy chứng
nhận cổ phần mới).
Cho dù thư ký Hội đồng quản trị hoặc văn phòng Hội đồng quản trị có thể thực hiện một vài chức năng
nào đó của Thư ký công ty, một số chức năng quan trọng nhất của Thư ký công ty như xây dựng các chính
sách và thông lệ Quản trị công ty, hỗ trợ về mặt tổ chức và pháp lý cho Hội đồng quản trị hoặc giúp giải
quyết các tranh chấp trong công ty vẫn bị bỏ qua. Những yêu cầu về kiến thức pháp luật đối với Thư ký
công ty cũng chưa được xem như là những yêu cầu đối với thư ký Hội đồng quản trị tại hầu hết các công
ty của Việt Nam.
Điều 16, Quy chế Quản trị công ty và Điều 32, Điều lệ Mẫu.
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Nguồn: Khảo sát của IFC-RID về công việc của Thư ký công ty, tháng 04/2003

Đa số các công ty cho rằng Thư ký công ty đóng một vai trò rất quan trọng đối
với các công ty cổ phần, đặc biệt là những công ty có từ 1000 cổ đông trở lên

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Thiên về không

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

11%

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Khó trả lời

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

Hình 1: Chức năng của Thư ký công ty có góp phần cải thiện hiệu quả Quản trị
công ty hay không?
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Ngày càng có nhiều công ty dùng Thư ký công ty trong mô hình Quản trị công
ty của mình. Một tỷ lệ lớn (47%) trong số những công ty được khảo sát của Nga
cho biết họ có một Thư ký công ty với chức năng hỗ trợ pháp lý cho Hội đồng
quản trị. Đồng thời, ngày càng có nhiều công ty hiểu rõ rằng Thư ký công ty có
thể góp phần cải thiện hiệu quả Quản trị công ty.
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Tại Việt Nam, việc bổ nhiệm Thư ký công ty không phải là yêu cầu bắt buộc
đối với mọi công ty cổ phần. Chỉ những công ty niêm yết mới phải bổ nhiệm
Thư ký công ty.4 Các công ty đại chúng, công ty cổ phần tư nhân có thể bổ
nhiệm chức danh Thư ký công ty nếu họ cho rằng bộ phận này có thể phục
vụ để mang đến lợi ích cao nhất của công ty. Những thông lệ tốt trên thế giới
cho thấy những công ty lớn, cả tư nhân lẫn đại chúng, đều bổ nhiệm chức
danh Thư ký công ty và coi đây là một bộ phận quan trọng để góp phần Quản
trị công ty hiệu quả.

2. Những yêu cầu đối với một Thư ký công ty
Tốt nhất là công ty nên có một nhân viên chuyên trách làm việc toàn
thời gian để đảm nhiệm chức năng của Thư ký công ty.
Khi lựa chọn Thư ký công ty, Hội đồng quản trị nên tìm kiếm một
cá nhân có trình độ chuyên môn và kỹ năng tốt nhất. Theo Quy chế Quản trị
công ty áp dụng cho các công ty niêm yết, một trong những điều kiện quan
trọng là Thư ký công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật.5 Hội đồng
quản trị cần phải đánh giá trình độ học vấn, kinh nghiệm công tác, phẩm
chất nghề nghiệp và kỹ năng của các ứng viên. Điều lệ công ty nên đưa ra
những yêu cầu chung đối với các ứng viên, trong khi các tài liệu do Hội đồng
quản trị ban hành (ví dụ, quy tắc Quản trị công ty hay quy chế nội bộ đối với
Thư ký công ty) nên bao hàm những tiêu chí chi tiết và cụ thể cho việc đánh
giá các ứng viên. Việc mô tả chi tiết công việc của Thư ký công ty, bao gồm
cả những quyền lợi và bổn phận, vốn không được đề cập đến trong các quy
định của pháp luật, là trách nhiệm của Hội đồng quản trị và nên được soạn
thảo cùng với một bản hợp đồng được ký kết giữa Thư ký công ty và Hội
đồng quản trị. Đồng thời, cần lưu ý rằng nhiệm kỳ của Thư ký công ty phải
được quy định rõ trong điều lệ công ty.
Những yêu cầu chính yếu về năng lực của Thư ký công ty được minh
họa trong Hình 3 dưới đây.

4

Điều 16, Quy chế Quản trị công ty.

5 Khoản 1, Điều 16, Quy chế Quản trị công ty.
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Thư ký công ty cần phải là một người có uy tín cá nhân và trong sạch.
Công ty nên tránh việc bổ nhiệm những cá nhân đã từng có tiền án tiền sự
hoặc có những vi phạm hành chính nghiêm trọng.

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Nguồn: IFC, tháng 03 năm 2004

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Biết cách khắc phục lối tư duy quan
liêu trong công ty

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Phát hiện những tín hiệu từ
xa và cảnh báo sớm cho Ban
giám đốc

CỔ TỨC

Có tính tỉ mỷ-để ý đến chi tiết,
linh hoạt và sáng tạo

Có trực giác tốt và nhạy cảm đối
với những suy nghĩ và cảm xúc
của Tổng giám đốc và các thành
viên Hội đồng quản trị

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Thư ký công ty

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Hiểu rõ hoạt động kinh
doanh của công ty

Có “ngoại hình” và kỹ năng
giao tiếp tốt

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Biết thương thuyết và tạo
nên sự đồng thuận

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan
đến công ty và thị trường chứng khoán

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Hình 3: Những năng lực và kỹ năng cần thiết của Thư ký công ty

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

VAI TRÒ CỦA THƯ KÝ CÔNG TY

6.

Vai trò của Thư ký công ty

Thông lệ tại các quốc gia khác:
Khảo sát cho thấy đa số các công ty bổ nhiệm chức danh Thư ký công ty đều
nắm rõ những năng lực và kỹ năng mà một Thư ký công ty cần phải có, như
được minh họa trong Hình 4 dưới đây.6

Hình 4: Yêu cầu về năng lực và kỹ năng đối với một Thư ký công ty
Hiểu biết về pháp luật liên quan
đến hoạt động của công ty
Có học vấn đại học
Am hiểu về hoạt động kinh doanh
của công ty
Các phẩm chất cá nhân (biết giao
tiếp, có trách nhiệm)
Kỹ năng tổ chức
Được đào tạo đặc biệt về
chuyên môn
Kỹ năng phân tích
Trung thành với công ty
Các phẩm chất khác
Cao

Trung bình

Hạn chế

Hơn 93% các công ty được khảo sát cho rằng Thư ký công ty sẽ được hưởng
những lợi ích từ việc đào tạo chuyên môn để đáp ứng tốt hơn những yêu cầu
của vị trí công tác. Hơn 79% các công ty tin rằng cần phải đề ra các tiêu chuẩn
nghề nghiệp đối với Thư ký công ty để đảm bảo mức độ chuyên nghiệp cao
nhất.
Nguồn: KS của IFC-RDI về CV của Thư ký công ty tháng 4 năm 2003

3. Tính độc lập của Thư ký công ty
Để có thể làm việc vì những lợi ích của công ty và các cổ đông
trong mọi lúc, Thư ký công ty cần phải được bảo vệ trước những ảnh
hưởng không độc lập từ phía các thành viên Ban giám đốc và những
đối tượng khác. Vì vậy, Thư ký công ty phải chịu trách nhiệm trước Hội
đồng quản trị và được kiểm soát bởi Hội đồng quản trị. Thư ký công ty
không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán hiện đang kiểm

6 Khảo sát của IFC và Học viện thành viên HĐQT của Nga (RID) về chức năng của Thư ký công ty tại các
công ty của Nga, tháng 4/ 2003.
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Nguồn: Khảo sát của IFC-RDI về công việc của Thư ký công ty, tháng 04/2003

Thư ký công ty nên có đủ thời gian để thực thi trách nhiệm và bổn
phận của mình. Vì vậy, những công ty có nhiều cổ đông, nhiều thành viên Hội
đồng quản trị và/hoặc có một số tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị nên
ngăn cấm Thư ký công ty không được đồng thời kiêm nhiệm các chức vụ khác
trong công ty hoặc nắm giữ các chức vụ tại các tổ chức pháp lý khác. Tại những
công ty nhỏ, cố vấn pháp luật hoặc một cá nhân nắm giữ chức vụ tương tự có
thể đảm nhận trách nhiệm của một Thư ký công ty nếu điều đó không ảnh
hưởng tiêu cực tới chất lượng và hiệu quả của chức năng Thư ký công ty.

4. Thủ tục bổ nhiệm Thư ký công ty

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Thủ tục lựa chọn Thư ký công ty có thể được đề cập đến trong điều
lệ công ty. Thông thường các quy chế nội bộ của công ty sẽ đưa ra những quy

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

5.6 %

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

40.7 %
11.1 %

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông
Tổng giám đốc

CỔ TỨC

42.6 %

Ban giám đốc
Hội đồng quản trị

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Hình 5: Thư ký công ty chịu trách nhiệm trước:

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

7

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

Hình 5 cho thấy rằng trong thực tế, hầu hết những Thư ký công ty được khảo
sát đều từng chịu những tác động nhất định nào đó từ phía các cán bộ điều
hành, một chuyện có thể làm ảnh hưởng tới tính độc lập của họ. Gần 43% Thư
ký công ty báo cáo trực tiếp lên Tổng giám đốc hoặc Ban giám đốc điều hành.8

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Thông lệ tại các quốc gia khác:

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

toán công ty 7 và không nên là người thân của một cán bộ nào đó trong
công ty hoặc là người có quan hệ làm ăn với công ty, ví dụ một thành
viên trong gia đình Tổng giám đốc hoặc một đối tác kinh doanh của
công ty.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

VAI TRÒ CỦA THƯ KÝ CÔNG TY

8 Khảo sát của IFC và Học viện thành viên HĐQT của Nga (RID) về chức năng của Thư ký công ty tại các
công ty của Nga, tháng 4/2003.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

7 Khoản 1, Điều 16, Quy chế Quản trị công ty.
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định chi tiết cho chức danh này này. Thư ký công ty là một chức danh được
bổ nhiệm. Quy chế Quản trị công ty áp dụng đối với các công ty niêm yết trao
quyền bổ nhiệm Thư ký công ty cho Hội đồng quản trị.9 Hội đồng quản trị nên
xác định nhiệm kỳ và các điều kiện của hợp đồng lao động, đề cập chi tiết đến
các vấn đề liên quan tới thù lao và thủ tục kết thúc hợp đồng.
a) Thông tin về các ứng viên cho chức danh Thư ký công ty
Hội đồng quản trị nên nắm vững mọi thông tin về các ứng viên tiềm
năng để đánh giá đầy đủ về phẩm chất, kinh nghiệm, năng lực cá nhân và trình
độ trước khi quyết định tuyển dụng Thư ký công ty. Vì vậy, các cá nhân được
đề cử vào chức vụ Thư ký công ty nên cung cấp cho Hội đồng quản trị đầy đủ
thông tin để đánh giá tư cách ứng viên của mình. Ở mức độ tối thiểu, công ty
cần yêu cầu các ứng viên cung cấp những thông tin sau đây:
t 5ØNUՁURVÈUSÖOIIՐDUՀQ
t 2VÈUSÖOIDÙOHUÈDUԺJDÈDDÙOHUZLIÈD
t $ÈDNՒJRVBOIՍWJOIաOHDÈOIÉOUSPOHDÙOHUZIPՅDDÈDÿՒJUÈD
kinh doanh của công ty
t 4ՒMԋ՛OHWËMPԺJDՔQIJՉVD՝BDÙOHUZNËIՐOՁNHJա
t 9ÈDOIՀOLIÙOHDØUJՊOÈOUJՊOTբWËOIաOHWJQIԺNIËOIDIÓOI
nghiêm trọng
t 5ԼUDԻOIաOHLIÓBDԺOIWËIPËODԻOIDØUIՋMËNԻOIIԋՙOHUJDÙOH
việc của họ với tư cách là Thư ký công ty, phù hợp với các quy định
chung của công ty và yêu cầu của Hội đồng quản trị.
Những thông tin này có thể được bổ sung bằng thư giới thiệu cá nhân
và những cuộc phỏng vấn với các thành viên Hội đồng quản trị, đặc biệt là với
Chủ tịch Hội đồng quản trị, bởi vì sự hòa hợp giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị
và các thành viên khác trong Hội đồng quản trị với Thư ký công ty sẽ đóng một
vai trò quan trọng trong việc duy trì các mối quan hệ hiệu quả trong công việc.
Thư ký công ty nên thông báo ngay cho Hội đồng quản trị về bất kỳ những
thay đổi nào trong các hoàn cảnh có thể gây ảnh hưởng tới khả năng phục vụ
công ty một cách có hiệu quả với tư cách là Thư ký công ty.
b) Hợp đồng với Thư ký công ty
Thù lao và những quyền lợi khác cùng những bổn phận của Thư ký
công ty được thể hiện cụ thể trong hợp đồng lao động ký kết giữa Hội đồng
quản trị và Thư ký công ty. Hội đồng quản trị có thể đề nghị một hợp đồng lao
9 Khoản 1, Điều 16, Quy chế Quản trị công ty.
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Hình 6: Tương quan giữa quy mô công ty và số lượng nhân viên trong văn phòng Thư ký
công ty

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Nhiều công ty nước ngoài, đặc biệt là những công ty niêm yết thường có một văn
phòng Thư ký công ty riêng với một số nhân viên. Hình 6 cho thấy số lượng nhân viên
của bộ phận này trong mối tương quan với quy mô tại các công ty ở Anh quốc.

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Các thông lệ tốt:

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

c) Văn phòng Thư ký công ty
Những công ty lớn thậm chí có thể thấy rằng cần phải thành lập một
văn phòng Thư ký công ty với một số nhân viên. Việc bổ sung thêm người để
thực hiện các công việc của Thư ký công ty có thể hữu ích đối với những công
ty có nhiều cổ đông, nhiều thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc nhiều tiểu
ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

động cho Thư ký công ty. Hợp đồng lao động có thể được soạn thảo dưới dạng
một hợp đồng ngắn hạn có thời hạn cố định. Hợp đồng lao động ngắn hạn
không nên có thời hạn dài quá 5 năm. Như đã đề cập ở trên, các công ty lớn
nên tuyển dụng một cá nhân chuyên trách dành toàn bộ thời gian cho công
việc để thực thi đầy đủ bổn phận của một Thư ký công ty.
Chủ tịch Hội đồng quản trị thường thay mặt công ty soạn thảo một
bản hợp đồng để ký kết với Thư ký công ty.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

VAI TRÒ CỦA THƯ KÝ CÔNG TY

100-499

500-1,000

Trên 1,000

%

%

%

%

%

%

%

1 nhân viên
2 nhân viên

25

58

Số lượng nhân viên trong văn phòng Thư ký
50
10
20
5

5

23

23

21

3 nhân viên
4 nhân viên
5-10 nhân viên

23

16

26

11

3

Trên 10 nhân viên

2

16

3

43

27

18

8

24

22

32

19

13

19

14

14

10

11

27

49

1

4

5

Nguồn: Khảo sát về lương và trách nhiệm của Thư ký công ty 2000/2001,
Viện Thư ký công ty và Các nhà quản lý hành chính

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

50-99

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

10-49

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Dưới 10

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Tất cả

CỔ TỨC

Doanh số của công ty (triệu Bảng)

6.

Vai trò của Thư ký công ty

Nếu một công ty muốn thành lập Văn phòng Thư ký công ty, công ty
có thể phân định rõ trách nhiệm của Văn phòng Thư ký công ty trong các quy
chế nội bộ hoặc các tài liệu nội bộ khác.
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GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

THẨM QUYỀN CỦA THƯ KÝ CÔNG TY

Giữ sổ cổ đông

Thư ký công ty

Tổ chức các cuộc họp của Ban giám đốc và
Ban kiểm soát, và làm biên bản tất cả các
cuộc họp này.

Bảo vệ quyền lợi của cổ đông qua việc tổ chức một ĐHĐCĐ phù hợp, làm
biên bản tất cả các cuộc họp, làm liên lạc trong các giao dịch kiểm soát,
và góp phần giải quyết các xung đột trong công ty

Nguồn: IFC, Tháng 03 năm 2004

10 Khoản 2, Điều 16, Quy chế Quản trị công ty và Điều 32, Điều lệ Mẫu.

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
CỔ TỨC
Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Hỗ trợ HĐQT thông qua việc tổ
chức các cuộc họp HĐQT, làm
biên bản tất cả các cuộc họp,
chuyển thông tin đi và đến từ
HĐQT, và cung cấp tư vấn về
Quản trị công ty

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Đảm bảo rằng công ty công bố
thông tin trọng yếu một cách kịp
thời, chính xác và minh bạch

Lưu giữ tài liệu của công ty
trong các hồ sơ

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Đảm bảo việc xây dựng, tuân thủ và định kỳ
rà soát những chính sách và thông lệ quản trị
của công ty

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Hình 7: Thẩm quyền của Thư ký công ty

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Quy chế Quản trị công ty và Điều lệ Mẫu đều đề cập đến vị trí và thẩm quyền
của Thư ký công ty trong các công ty niêm yết. Những quyền hạn chủ yếu của
Thư ký công ty bao gồm: (i) Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát và ĐHĐCĐ; (ii) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; (iii) Làm biên bản
các cuộc họp; (iv) Đảm bảo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp
với luật pháp Việt Nam; và (v) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên
bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng
quản trị và Ban kiểm soát. 10
Những thông lệ tốt cho thấy rằng điều lệ công ty và các quy chế nội bộ
khác nên quy định chi tiết về thẩm quyền của Thư ký công ty, và bổn phận của
tất cả các chủ thể quản trị của công ty trong việc giúp đỡ Thư ký công ty hoàn
thành nhiệm vụ.
Hình 7 khái quát về thẩm quyền của Thư ký công ty, dựa trên các
thông lệ tốt trên thế giới.
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2. Xây dựng chính sách và thông lệ Quản trị công ty
9ÏUÿՉOUIԾNRVZՊOD՝B5IԋLâDÙOHUZ DʺOHOIԋOIաOHLJOIOHIJՍN
thực tiễn trong việc thực thi các chính sách và thông lệ của công ty, bộ
phận Thư ký công ty này có một vị trí đặc biệt phù hợp trong việc giúp
công ty và Hội đồng quản trị xây dựng một hệ thống Quản trị công ty
hiệu quả. Cụ thể hơn, Thư ký công ty có thể đóng một vai trò quan trọng
trong việc xây dựng, tuân thủ và định kỳ rà soát những chính sách và
thông lệ về quản trị của công ty.
Thư ký công ty cũng đặt nền móng cho việc cải tổ xây dựng một
kế hoạch rõ ràng và tường minh để cải thiện các chính sách và thông lệ
Quản trị công ty. Một điều có lẽ còn quan trọng hơn nữa là Thư ký công
ty có thể chứng minh sự cam kết của công ty đối với việc Quản trị công
ty hiệu quả thông qua việc giám sát sự tuân thủ những chính sách này và
kịp thời báo cáo với Hội đồng quản trị về nếu thấy có vi phạm. Cuối cùng,
qua việc thường xuyên rà soát các chính sách của công ty (bằng cách nắm
vững những xu hướng tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực Quản trị công ty,
những thay đổi trong khuôn khổ pháp luật, và những thông lệ tốt trên thế
giới), Thư ký công ty đảm bảo rằng các tiêu chuẩn Quản trị công ty luôn
được cập nhật và được duy trì ở mức độ cao.

3. Hỗ trợ Hội đồng quản trị về mặt pháp lý và tổ chức
Phần lớn thời gian của Thư ký công ty dành cho việc hỗ trợ Hội đồng quản trị
như được minh họa trong Hình 8.
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a) Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị11
Thư ký công ty của các công ty niêm yết có trách nhiệm tổ chức các
cuộc họp của Hội đồng quản trị. Cho dù Chủ tịch Hội đồng quản trị là người
chịu trách nhiệm cuối cùng đối với các cuộc họp Hội đồng quản trị, Thư ký
công ty giải quyết tất cả các vấn đề về mặt tổ chức và hành chính, chẳng hạn:
 t(JÞQ$I՝UՏDIDIVԾOCՏDIԋԊOHUSÖOIOHIՏTբ
 t$IVԾOCՏDÈDCԻOUIVZՉUUSÖOIWՊOIաOHWԼOÿՊRVBOUSՐOHWËDØ
tính chất thủ tục sẽ được thảo luận
t$IVԾOCՏDÈDOՖJEVOHUØNUՁUÿՋUIԻPMVՀOUSPOHQIÛOHIՐQD՝B
Hội đồng quản trị.
Đây chính là lý do tại sao Chủ tịch nên tổ chức các cuộc họp của Hội
đồng quản trị cùng với Thư ký công ty.
Thư ký công ty cũng nên chịu trách nhiệm trong vấn đề liên lạc với
những thành viên khác của Hội đồng quản trị có liên quan tới việc tổ chức và
tiến hành các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Các hoạt động này bao gồm:
t(ՠJUIÙOHCÈPD՝B)ՖJÿՓOg quản trị tới tất cả các thành viên Hội
đồng quản trị
11 Khoản 2, Điều 16, Quy chế Quản trị công ty và Điều 32(a) của Điều lệ Mẫu.
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GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Làm biên bản các cuộc họp của
HĐQT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Đảm bảo việc tuân thủ thủ
tục liên quan đến tiến hành
các cuộc họp

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Giúp các thành viên HĐQT trong
việc tiếp cận thông tin và giúp họ
làm quen với các tài liệu của công ty

CỔ TỨC

Liên lạc và thu thập phiếu
bầu của các thành viên HĐQT;
thu thập ý kiến bằng văn bản
của các thành viên HĐQT

Thư ký công ty

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Tập huấn cho những thành viên
mới được bầu vào HĐQT

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Thông báo cho tất cả các thành
viên HĐQT về các cuộc họp của
HĐQT

Giải thích những yêu cầu về mặt thủ tục
của pháp luật, điều lệ, và các quy định
ngành dọc của công ty trong phạm vi
thẩm quyền của mình

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Trợ giúp để tổ chức các cuộc họp
của HĐQT

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Hình 8: Các chức năng của Thư ký công ty trong mối quan hệ với Hội đồng quản trị
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t1IÉn phát phiếu bầu tới các thành viên Hội đồng quản trị
tćVUIՀQQIJՉVCԽVÿÍÿJՊOÿԽZÿ՝WËOIաOHâLJՉOCՂOHWʅOCԻOD՝B
những thành viên Hội đồng quản trị không có mặt trong cuộc họp.

t$IVZՋODÈDQIJՉVCԽVWËâLJՉOCՂOHWʅOCԻOUJ$I՝UՏDI

t5JՉO IËOI OIաOH IPԺU ÿՖOH LIÈD OIՂN UՔ DI՞D WJՍD USBP ÿՔJ
thông tin giữa các thành viên Hội đồng quản trị với nhau và với
Chủ tịch trong giai đoạn giữa các cuộc họp.
Bên cạnh đó, Thư ký công ty nên giúp đỡ trong việc đảm bảo rằng
những thủ tục cho các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tuân thủ đầy đủ
Cùng với Chủ tịch, Thư ký công ty chịu trách nhiệm soạn thảo biên
bản của các cuộc họp Hội đồng quản trị, cũng như lưu giữ các biên bản đó
trong hồ sơ của công ty.12
Thư ký công ty nên thông báo ngắn gọn với các thành viên mới được
bầu vào Hội đồng quản trị về:
t/IաOHUI՝U՜DMJÐORVBOUJIPԺUÿՖOHD՝B)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏWËDÈD
chủ thể quản trị khác
 t$ԊDԼVUՔDI՞DWËÿՖJOHʺDÈOCՖD՝BDÙOHUZ
 t$ÈDRVZDIՉOՖJCՖD՝BDÙOHUZ
 t$ÈDRVZՉUÿՏOIDÛOIJՍVMբDD՝BóԺJIՖJÿՓOHDՔÿÙOHWË#BOHJÈNÿՒD
 t$VOHDԼQDÈDUIÙOHUJODԽOUIJՉUÿՋDÈDUIËOIWJÐO)ՖJÿՓOHRVԻO
trị mới thực thi bổn phận của mình.
b) Cung cấp thông tin cho Hội đồng quản trị13
Thư ký công ty đóng một vai trò then chốt trong việc giúp các thành
viên Hội đồng quản trị có được những thông tin mà họ cần để đưa ra những
quyết định đúng đắn. Thư ký công ty phải giúp các thành viên Hội đồng quản
trị tiếp cận với những loại tài liệu sau một cách kịp thời và đầy đủ:

t#JÐOCԻODÈDDVՖDIՐQD՝B)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ

t/IաOHRVZՉUÿՏOIWËOIաOHUËJMJՍVÿԋ՛D5ՔOHHJÈNÿՒDWË#BO
giám đốc điều hành phê chuẩn

t#JÐOCԻODÈDDVՖDIՐQWËDÈDCÈPDÈPÿԋ՛DDIVԾOCՏCՙJԱZCBO
kiểm toán, Kiểm toán nội bộ, Ban kiểm soát, Kiểm toán độc lập,
hoặc bất kỳ một tiểu ban nào do Hội đồng quản trị thành lập

t/IաOHUËJMJՍVMJÐORVBOÿՉOUËJDIÓOID՝BDÙOHUZ

12
13

Khoản 2, Điều 16, Quy chế Quản trị công ty.
Khoản 2, Điều 16, Quy chế Quản trị công ty và Điều 32(d), Điều lệ Mẫu.
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4. Bảo vệ quyền lợi của các cổ đông

14 Khoản 2, Điều 16, Quy chế Quản trị công ty và Điều 32(a), Điều lệ Mẫu.
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a) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông14
Thư ký công ty đóng một vai trò quan trọng trong việc tổ chức
ĐHĐCĐ. Hình 9 dưới đây mô tả chức năng của Thư ký công ty theo những
thông lệ tốt liên quan đến vấn đề này:

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

c) Hỗ trợ về mặt pháp luật cho các thành viên Hội đồng quản trị
trong những vấn đề liên quan đến Quản trị công ty
Dù pháp luật Việt Nam không đề cập đến quyền hạn này của Thư ký
công ty, những thông lệ quản trị tốt cho thấy rằng Thư ký công ty nên giúp
các thành viên Hội đồng quản trị trong việc giải thích các quy định của pháp
luật liên quan đến lĩnh vực Quản trị công ty, bao gồm việc liệt kê các điều luật,
các quy chế và các quy định cùng những bước tiến của quốc tế trong lĩnh vực
Quản trị công ty. Điều này cũng đúng đối với các vấn đề có tính thủ tục được
quy định trong điều lệ công ty và các quy chế nội bộ liên quan tới việc chuẩn
bị và tiến hành các cuộc họp của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị, và công bố
thông tin của công ty. Tuy nhiên, Thư ký công ty không nên đưa ra những lời
khuyên đối với các vấn đề pháp luật không liên quan tới phạm vi công việc của
mình. Trách nhiệm của Thư ký công ty và cố vấn pháp luật của công ty cần
được phân biệt rõ ràng.
Thư ký công ty nên báo cáo trực tiếp và kịp thời lên Chủ tịch Hội đồng
quản trị về bất kỳ những vi phạm tìm thấy trong việc tuân thủ các thủ tục và
quy định của công ty. Có thể kể ra một vài ví dụ trong số những vi phạm đó
dưới đây bao gồm:

t/IաOHIËOIÿՖOHÿԋ՛DDIPMËCԼUI՛QQIÈQIPՅDLIÙOHUVÉOUI՝
của các cán bộ hay nhân viên công ty trong việc thực thi những
nghĩa vụ và bổn phận pháp lý của họ

t/IաOHWJQIԺNÿՒJWJDÈDUI՝U՜DMJÐORVBOUJWJՍDUՔDI՞DDÈD
cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, việc công bố
thông tin và việc bảo vệ quyền lợi của các cổ đông.

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Việc mô tả rõ vai trò của Thư ký công ty trong các quy chế nội bộ của
công ty là một việc làm hữu ích.
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Hình 9: Các chức năng của Thư ký công ty trong mối quan hệ với Đại hội đồng cổ đông
Đảm bảo rằng danh sách các cổ
đông được chuẩn bị đầy đủ
Trả lời tất cả các câu hỏi về thủ tục trong
ĐHĐCĐ, và giải quyết tranh chấp liên
quan tới việc chuẩn bị và tiến hành
ĐHĐCĐ

Thông báo cho các cổ đông về
ĐHĐCĐ

Thư ký
công ty

Truyền đạt báo cáo về các kết quả
của ĐHĐCĐ tới các cổ đông

Đảm bảo rằng những biên bản về kết
quả bỏ phiếu và những biên bản của
ĐHĐCĐ được lưu giữ

Phân phát tài liệu trước
ĐHĐCĐ và trong Đại hội
đồng cổ đông

Thu phiếu bầu và chuyển tới
Ban kiểm phiếu

Đảm bảo việc tuân thủ những thủ tục
đăng ký tham dự ĐHĐCĐ

Nguồn: IFC, Tháng 03/2004

b) Làm liên lạc giữa các cổ đông trong những giao dịch kiểm soát
Pháp luật Việt Nam không có các quy định về vai trò này của Thư ký
công ty. Tuy nhiên, theo những thông lệ tốt, Thư ký công ty đóng vai trò là
người liên lạc giữa các cổ đông chi phối trong việc chuyển đổi quyền sở hữu
chi phối cổ phiếu phổ thông (và những chứng khoán có thể chuyển đổi thành
cổ phiếu phổ thông) và các cổ đông khác của công ty trong những giao dịch
kiểm soát. Thư ký công ty thực hiện nhiệm vụ này bằng cách đảm bảo rằng
việc chào mua theo quy định được chuyển tới tất cả các cổ đông. Thư ký công
ty nên tuân theo các thủ tục trong việc chuyển lời chào mua theo quy định tới
các cổ đông không chi phối. Điều này cũng có thể áp dụng cho các thủ tục bán
cổ phần của các cổ đông nhỏ lẻ cho các cổ đông lớn hoặc bán lại cho công ty.
Vai trò này của Thư ký công ty cũng bao hàm sự hợp tác tích cực với các cá
nhân và tổ chức bên ngoài (như các nhà môi giới, doanh nhân hay các ngân
hàng) có chuyên môn và thẩm quyền trong việc hiện thực hóa những hoạt
động đó. Thư ký công ty cũng nên liên lạc với các cổ đông nhỏ lẻ để thông báo
với họ về những quyền lợi của họ trong trường hợp công ty bị thâu tóm.
c) Trợ giúp trong việc đảm bảo quyền lợi của cổ đông
Những thông lệ tốt cho thấy rằng Thư ký công ty sẽ:
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Thư ký công ty có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ
Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thực hiện trách nhiệm của họ trong việc
công bố thông tin minh bạch, kịp thời và đầy đủ ra bên ngoài và cho các cổ
đông của công ty, phù hợp với các quy định của thị trường chứng khoán. Theo
các thông lệ tốt, thẩm quyền của Thư ký công ty trong việc công bố thông tin
được minh họa trong Hình 10.
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5. Trợ giúp việc công bố thông tin minh bạch
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Các thông lệ tốt chỉ ra rằng Thư ký công ty nên có trách nhiệm trong
việc ghi nhận lại những xung đột trong công ty. Thư ký công ty cần ghi lại
những thắc mắc, đơn từ, hoặc những đòi hỏi của các cổ đông, xem xét tất cả
những giấy tờ đó, và chuyển những yêu cầu hợp lệ cho bộ phận lãnh đạo có
thẩm quyền giải quyết xung đột. Hiệu quả của việc ngăn ngừa và giải quyết
xung đột của công ty phụ thuộc vào khả năng xem xét giải quyết tất cả mọi
khiếu kiện. Thư ký công ty cũng cần phải định kỳ rà soát tình hình giải quyết
tất cả những khiếu kiện để đảm bảo rằng mọi khiếu kiện đều được xem xét
một cách đầy đủ và thích hợp, và đều được hoặc là giải quyết, hoặc là bác bỏ.

9VOHÿՖUDØUIՋOԻZTJOIHJաBDÈDUIËOIWJÐO)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ DÈD
thành viên Ban giám đốc điều hành và các cổ đông. Thư ký công ty nên thông
báo cho Chủ tịch Hội đồng quản trị về mọi mâu thuẫn tiềm tàng hay đang tồn
tại để những mâu thuẫn đó có thể được giải quyết một cách thích hợp. Những
thông lệ tốt cho thấy Thư ký công ty đóng vai trò là người liên lạc khi nảy sinh
mâu thuẫn giữa các thành viên Hội đồng quản trị và các chủ thể quản trị khác
trong công ty hay các cổ đông của công ty.
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d) Giúp giải quyết các xung đột trong công ty
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 tóԻNCԻPSՂOHDÙOHUZYFNYÏUNՖUDÈDIUIÓDII՛QUԼUDԻOIաOHÿԊO
từ được các cổ đông đệ trình một cách hợp lệ
 t$IVZՋOUԼUDԻOIաOHUIՁDNՁDÿԋ՛DNËDÈDDՔÿÙOHÿÍÿՍUSÖOINՖU
cách hợp lệ cho các chủ thể quản trị và các phòng ban liên quan của
công ty.
Thư ký công ty nên cố gắng giải quyết mọi xung đột, đặc biệt là
những xung đột liên quan tới việc duy trì sổ cổ đông, một cách nhanh chóng
và công bằng.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
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THẨM QUYỀN CỦA THƯ KÝ CÔNG TY

6.

Vai trò của Thư ký công ty

Hình 10: Thẩm quyền của Thư ký công ty trong việc công bố thông tin
Đảm bảo rằng công ty hoạt động tuân thủ với các quy định và thủ tục trong
việc lưu giữ và công bố thông tin về công ty

Chứng nhận các bản sao tài
liệu trước khi phát cho các
cổ đông

Thư ký công ty

Đảm bảo rằng các tài liệu
của công ty được lưu giữ một
cách an toàn

Đảm bảo việc các cổ đông có thể tiếp cận không hạn chế đối
với thông tin về công ty, theo quy định của pháp luật

Nguồn: IFC, 03/2004

Thư ký công ty cũng góp phần đảm bảo tính minh bạch trong các thủ
tục kiểm soát. Cụ thể hơn, Thư ký công ty đóng vai trò là người liên lạc giữa
Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị.
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94 %

Từ Hội đồng quản trị tới Bộ máy điều hành

88 %

Từ công ty tới các cổ đông

80 %

Các tài liệu nội bộ

57 %
55 %

Từ công ty tới các bên có quyền lợi liên quan

51 %

Cho các cơ quan giám sát
Từ công ty tới các phương tiện truyền thông

43 %
27 %

Từ các tổ chức chuyên gia
6%
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CÔNG TY
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QUẢN TRỊ
CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

15 Khảo sát của IFC và Học viện thành viên HĐQT của Nga (RID) về chức năng của Thư ký công ty tại các
công ty của Nga, tháng 04/2003.
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Các nơi khác

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

Cho các cuộc họp của Hội đồng quản trị

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

Hình 11: Tỷ lệ phần trăm những công ty nơi Thư ký công ty phối hợp trong việc
cung cấp thông tin
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Hình 11 dưới đây minh họa quan điểm của một số công ty ở Nga về vai trò của
Thư ký công ty trong việc cung cấp thông tin về công ty.15 Đa số các công ty
đồng ý rằng Thư ký công ty nên cung cấp thông tin hỗ trợ cho các cuộc họp của
Hội đồng quản trị, cho Ban giám đốc và cho các cổ đông. Tuy nhiên, số lượng
các công ty nhất trí về vai trò của Thư ký công ty trong việc cung cấp những nội
dung thông tin khác cho người ngoài, ví dụ cho các cơ quan giám sát, ít hơn
đáng kể.
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Thông lệ tại các quốc gia khác:
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6.

Vai trò của Thư ký công ty

C. HIỆP HỘI NGHỀ NGHIỆP CỦA THƯ KÝ CÔNG TY
Chức danh Thư ký công ty còn tương đối mới mẻ tại Việt Nam, cho dù xu
hướng các công ty bổ nhiệm vị trí này ngày càng nhiều. Vị trí này đòi hỏi một
loạt những kỹ năng chuyên biệt, như được mô tả trong Hình 3 ở trên. Hiện
nay, trên thế giới đã có những nỗ lực nhằm tuyên truyền về lợi ích của việc xây
dựng vị trí Thư ký công ty trong các công ty; những nỗ lực về đào tạo chuyên
môn cũng đang được tổ chức để đào tạo cho nghề nghiệp mới mẻ này. Các
hiệp hội nghề nghiệp hoặc các học viện Thư ký công ty thường đảm nhận vai
trò này.16 Thông thường, những tổ chức đó giúp quy tụ các Thư ký công ty và
thực hiện một số chức năng như:
 tćÞDÿԾZRVԻOUSՏ ÿJՊVIËOIWËRVԻOMâIËOIDIÓOIDÙOHUZIJՍVRVԻ
t)ՕUS՛WËCԻPWՍQIԾNHJÈ EBOIUJՉOHWËRVZՊOM՛JD՝BDÈDIՖJWJÐO
Thư ký công ty
 t5IÞDÿԾZUÓOIIJՍVRVԻWËIաVÓDID՝BEՏDIW՜EPDÈD5Iԋ Lâ
công ty cung cấp và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của các Thư
ký công ty

tóËPUԺPćԋLâDÙOHUZ

t(ØQâWՊOIաOHCՖMVՀU ÿJՊVMVՀU RVZÿՏOIIJՍOIËOIIBZÿBOH
được đề xuất trong các lĩnh vực liên quan tới quyền lợi của các
hội viên Thư ký công ty
 tćÞDÿԾZWËHJÞQÿ՚USPOHWJՍDUբOHVZՍOUSBPÿՔJUIÙOHUJOWËLJOI
nghiệm liên quan tới những bổn phận, khó khăn và thông lệ cho các
Thư ký công ty và công ty của họ.
Việc xây dựng một hiệp hội nghề nghiệp như vậy tại Việt Nam có thể
là một bước tiến quan trọng nhằm thúc đẩy một cách có hiệu quả việc xây
dựng vị trí Thư ký công ty tại các công ty của Việt Nam.

16 Để biết thêm thông tin, có thể tham khảo thêm trang web của Hiệp hội thư ký công ty của Anh tại:
http://www.icsa.org.uk/about-icsa
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Hội đồng Quản trị có khuyến khích các cổ đông bảo vệ quyền
lợi của họ thông qua các cơ chế được đưa ra bởi các quy định
pháp luật và Quy chế Quản trị công ty?
Hội đồng Quản trị có đảm bảo rằng Điều lệ công ty, các quy
định và tài liệu nội bộ không quy định thêm các nghĩa vụ
khác của cổ đông ngoài các nghĩa vụ đã được luật pháp quy
định rõ ràng?
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Hội đồng Quản trị công ty có cung cấp đầy đủ, chính xác
và kịp thời cho các cơ quan đăng ký và các tổ chức có thẩm
quyền các thông tin về công ty, đặc biệt là các thông tin liên
quan tới quyền của cổ đông?
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TRỊ CÔNG TY

Các cổ đông có được quyền tự do tiếp cận với các thông tin
khác về công ty ngoài các thông tin theo quy định của Luật
doanh nghiệp và Luật chứng khoán? Các yêu cầu của cổ
đông có được thực hiện đầy đủ, đúng đắn và kịp thời không?
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Các thành viên Hội đồng quản trị có áp dụng các biện pháp
để khuyến khích cổ đông thực hiện các quyền của họ, đặc
biệt là quyền biểu quyết không? Các cổ đông có liên kết
thành nhóm để cùng nhau thực hiện các quyền của họ?
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Điều lệ Công ty có bảo vệ các quyền của cổ đông theo quy
định tại Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Mẫu
áp dụng cho các công ty niêm yết (ban hành kèm theo Quyết
định số 15/2007/QĐ-BTC ra ngày 19/3/2007 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính) và Quy chế Quản trị công ty áp dụng cho các
công ty niêm yết (Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ra ngày
13/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) và các quy định khác
có liên quan không? Các thành viên Hội đồng Quản trị có áp
dụng các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng quyền lợi của
cổ đông được tôn trọng?
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Những vấn đề Chủ tịch HĐQT cần lưu ý:
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Những vấn đề Chủ tịch HĐQT cần lưu ý

7.

Giới thiệu về Quyền của Cổ đồng

Với việc đầu tư vào cổ phiếu, các nhà đầu tư trở thành cổ đông và được
hưởng một số quyền gắn liền với các cổ phiếu này. Các quyền này chính là các lợi
ích mà họ nhận được từ khoản đầu tư. Đối với hầu hết các cổ đông, quyền quan
trọng nhất là quyền được phân chia một phần lợi nhuận của công ty. Các quyền
khác cũng quan trọng, đặc biệt là trên khía cạnh bảo vệ và gia tăng giá trị của
khoản đầu tư. Các quyền này bao gồm quyền bỏ phiếu bổ nhiệm, miễn nhiệm,
bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung điều lệ
công ty và thay đổi vốn điều lệ, thông qua báo cáo tài chính hàng năm và quyền
tiếp cận với các thông tin về công ty và các hoạt động của công ty. Thông qua các
quyền này, các cổ đông đảm bảo rằng ban lãnh đạo của công ty không sử dụng
các khoản đầu tư của họ một cách sai trái cho mục đích riêng của mình.
Khả năng bảo vệ nhà đầu tư có một số ý nghĩa trong Quản trị công ty,
ví dụ như tính thanh khoản của thị trường vốn, cơ cấu sở hữu, chính sách cổ
tức, hiệu quả của việc phân bổ các nguồn lực.1 Khi hệ thống pháp luật có khả
năng bảo vệ các cổ đông và có hiệu lực, các cổ đông sẽ sẵn sàng đầu tư vốn,
quy mô thị trường tài chính sẽ rộng hơn và có giá trị hơn. Ngược lại, nếu hệ
thống pháp luật không bảo vệ nhà đầu tư một cách thỏa đáng thì sự phát triển
của thị trường tài chính sẽ bị kìm hãm. Khi các quyền của cổ đông được bảo
vệ bởi pháp luật và bởi chính công ty, các nhà đầu tư bên ngoài sẽ sẵn sàng đầu
tư và trả giá cao hơn cho các tài sản tài chính như cổ phần. Họ chấp nhận trả
cao hơn vì họ nhận thấy, nếu họ nhận được sự bảo vệ tốt hơn từ hệ thống luật
pháp, họ sẽ nhận được lợi nhuận của công ty dưới dạng cổ tức nhiều hơn và/
hoặc từ sự gia tăng giá trị cổ phần thay vì bị các nhà quản lý hoặc các cổ đông
nắm quyền kiểm soát chiếm đoạt quyền lợi của mình.
Cái gọi là “luật pháp trên giấy tờ” đơn thuần không đủ để đảm bảo
rằng các quyền của cổ đông được bảo vệ một cách thỏa đáng. Tính hiệu lực
trong việc thực thi pháp luật là vô cùng cần thiết. Bên cạnh đó, thái độ của
chính các công ty cũng rất quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh việc thực thi
bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư của hệ thống pháp luật Việt Nam vẫn chưa được
coi là hiệu quả, và các vụ việc xảy ra tại một số công ty gần đây có liên quan
đến Quản trị công ty cũng đã phần nào làm xấu đi hình ảnh của các công ty
Việt Nam trong con mắt các nhà đầu tư.
Chương này sẽ đưa đến cho độc giả một cái nhìn tổng quan về các quyền của
cổ đông và các nguyên tắc mà một công ty đại chúng cần áp dụng để bảo vệ
các quyền này. Một số quyền cổ đông quan trọng cụ thể như quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) sẽ được thảo luận chi tiết ở các chương tiếp
theo của cuốn Cẩm nang này.
1 3BGBFM-B1PSUB 'MPSFODJP-PQF[EF4JMBOFT "OESFJ4IMFJGFS 3PCFSU7JTIOZ #ԻPWՍOIËÿԽVUԋWË(JÈUSՏ
Doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu kinh tế quốc gia, Bài nghiên cứu số 7403, tháng 10/1999.
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1. Lý do để trở thành cổ đông
Các nhà đầu tư mua cổ phần của công ty với rất nhiều lý do khác
nhau. Các lý do phổ biến nhất được thể hiện trên Hình 1 dưới đây:

2. Các loại cổ phần
Luật pháp phân biệt hai loại cổ phần, cổ phần phổ thông và cổ phần
ưu đãi.2 Một công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông.3 Bên cạnh đó, công
2 Điều 78, LDN.
3 Khoản 1, Điều 78, LDN.

CỔ TỨC
Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Nguồn: IFC, Tháng 03 năm 2004

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP

Gia tăng giá trị cổ phần: Các nhà đầu tư mua cổ phần
để được lợi từ việc gia tăng giá trị khoản vốn đầu tư. Không
giống như cổ tức, lợi nhuận từ việc giá cổ phần tăng chỉ
được hiện thực hóa khi nhà đầu tư bán cổ phần đó đi.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Cổ tức: Cổ tức đóng một vai trò quan trọng trong quyết
định đầu tư. Các khoản chi trả cổ tức định kỳ, đặc biệt
trong trường hợp nhà đầu tư nắm giữ một danh mục cổ
phần, có thể tạo ra những dòng tiền ổn định

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Tiền mặt & Gia tăng giá trị cổ phần

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Lợi ích bằng tiền và Quyền kiểm soát

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

Quyền kiểm soát: Cổ phần mang lại cho nhà đầu tư cơ hội kiểm soát hợp pháp một công ty và tác
động đến quá trình đưa ra quyết định thông qua việc đề cử người vào làm thành viên HĐQT hoặc thành
viên Ban Giám đốc điều hành. Cổ đông sở hữu càng nhiều cổ phần càng có nhiều ảnh hưởng

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

Hình 1: Các lý do chính để trở thành cổ đông

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

A. Những vấn đề chung về Quyền của Cổ đông
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ty có thể phát hành cổ phần ưu đãi.4 Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần
phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ
phần của công ty đó.5 Mệnh giá cổ phần và tổng giá trị cổ phần được ghi trên
chứng chỉ cổ phiếu. Chứng chỉ cổ phiếu có thể ghi tên hoặc không ghi tên.
Người sở hữu chứng chỉ cổ phiếu vô danh phải tự chịu trách nhiệm về việc bảo
quản chứng chỉ và công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp
chứng chỉ này bị mất cắp hoặc bị sử dụng với mục đích lừa đảo.6
ÎThông tin chi tiết về vốn điều lệ và cổ phần được trình bày tại Chương 9 và
Chương 11.
a) Cổ phần phổ thông
Người nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền tham gia vào quá trình
đưa ra các quyết định của công ty dưới hình thức phổ biến nhất là bỏ phiếu
tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Họ cũng có quyền được phân chia lợi nhuận của công
ty dưới hình thức cổ tức hoặc thông qua việc gia tăng giá trị cổ phần.
Cổ phần phổ thông có một số đặc điểm riêng. Trước hết, đó là một loại
cổ phần.7 Mỗi cổ phần sẽ có cùng giá trị danh nghĩa hoặc mệnh giá, là một phần
của vốn điều lệ của công ty.8 Theo quy định tại Điều lệ Mẫu áp dụng cho công ty
niêm yết, Điều lệ công ty phải xác định số lượng, giá trị danh nghĩa hay mệnh
giá và các quyền gắn liền với cổ phần phổ thông.9 Mỗi cổ phần phổ thông, bất kể
thời gian phát hành, đều mang lại cho người sở hữu các quyền, lợi ích và nghĩa
vụ ngang nhau theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy
định nội bộ của công ty.10 Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ
phần ưu đãi hay các loại chứng khoán khác của công ty.11
b) Cổ phần ưu đãi
Một công ty có quyền phát hành nhiều loại cổ phần ưu đãi.12 Các nhà
đầu tư được quyền mua cổ phần ưu đãi do Điều lệ công ty quy định hoặc do

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Khoản 2, Điều 78, LDN.
Khoản 1, Điều 85, LDN.
Khoản 6, Điều 6, Điều lệ Mẫu.
Khoản 1, Điều 78, LDN.
Khoản 1, Điều 77, LDN.
Khoản 1, Điều 5, Điều lệ Mẫu.
Khoản 5, Điều 78, LDN.
Khoản 6, Điều 78, LDN.
Khoản 2, Điều 78, LDN.
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HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ TỨC
Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP

Khoản 4, Điều 78, LDN.
Khoản 5, Điều 78, LDN.
Khoản 5, Điều 3, Quy chế Quản trị công ty.
Khoản 6, Điều 78, LDN.
Khoản 2&3, Điều 78, LDN.
Khoản 3, Điều 5, Điều lệ Mẫu.
Khoản 1, Điều 83, LDN.
Khoản 2, Điều 78, LDN.
Khoản 1, Điều 81, LDN.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

13
14
15
16
17
18
19
20
21

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

ĐHĐCĐ quyết định.13 Tất cả các cổ phần ưu đãi thuộc cùng một loại đều có
cùng mệnh giá và đều mang lại cho người sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi
ích ngang nhau.14 Trường hợp công ty có nhiều loại cổ phần ưu đãi, các quyền
và nghĩa vụ gắn liền với mỗi loại cổ phần ưu đãi phải được công bố đầy đủ cho
cổ đông và phải được ĐHĐCĐ thông qua.15 Khác với cổ phần phổ thông, cổ
phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quyết định của
Đại hội đồng cổ đông.16 Tuy nhiên, Luật doanh nghiệp không có quy định cụ
thể về việc liệu cổ phần ưu đãi có thể được chuyển đổi thành các loại cổ phần
ưu đãi khác hay không và cũng không có quy định cụ thể về mức giá mà cổ
phần ưu đãi được mua lại.
Cổ phần ưu đãi mang lại cho chủ sở hữu các quyền ưu tiên liên quan
tới việc phân phối cổ tức, quyền bỏ phiếu và giá trị thanh lý cổ phần.17 Theo
quy định tại Điều lệ Mẫu, với các công ty niêm yết, Điều lệ công ty phải quy
định cụ thể các quyền và nghĩa vụ gắn liền với từng loại cổ phần, bao gồm các
cổ phần ưu đãi do công ty phát hành.18 Mặc dù pháp luật hiện hành không có
quy định cụ thể, điều lệ công ty nên quy định rõ giá trị cổ tức và giá trị thanh
lý của cổ phần ưu đãi hoặc thủ tục xác định giá trị cổ tức và giá trị thanh lý của
cổ phần ưu đãi.
Các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có quyền bán lại cổ phần
đó cho công ty tại bất kỳ thời điểm nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc
theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.19
Luật Doanh nghiệp phân biệt các loại cổ phần ưu đãi theo các quyền
mà chúng mang lại cho người sở hữu.20 Cổ phần ưu đãi bao gồm các loại cổ
phần như mô tả dưới đây:
t$ՔQIԽOԋVÿÍJCJՋVRVZՉUlà cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều
IԊOTPWJDՔQIԽOQIՔUIÙOH4ՒQIJՉVCJՋVRVZՉUD՝BNՖUDՔQIԽO
ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định. 21 Cổ đông sở hữu cổ
phần ưu đãi biểu quyết có các quyền khác như cổ đông phổ thông
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ngoại trừ việc họ không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người
khác.22 Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng
lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu
quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong ba năm, kể từ ngày
DÙOHUZÿԋ՛DDԼQ(JԼZDI՞OHOIՀOÿʅOHLâLJOIEPBOI4BVUIJ
hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập phải được
chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.23
t$ՔQIԽOԋVÿÍJDՔU՞DCổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả
cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông
hoặc mức cổ tức cố định hàng năm. Cổ tức được chia hàng năm bao
gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ
thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ
thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu
của cổ phần ưu đãi cổ tức.24 Đối với các ngân hàng thương mại, theo
quy định tại khoản 4a, Điều 30, Mục 3, Nghị định 59/2009/NĐ-CP
ngày 16/7/2009 về tổ chức và hoạt động của các ngân hàng thương
mại, cổ tức cố định chỉ được thanh toán khi ngân hàng kinh doanh
có lãi. Trong trường hợp ngân hàng kinh doanh thua lỗ thì cổ tức cố
định trả cho cổ phần ưu đãi cổ tức được cộng dồn vào các năm tiếp
theo. Tổng mệnh giá của cổ phần ưu đãi cổ tức không được vượt
quá 20% vốn điều lệ của ngân hàng.
t$ՔQIԽOԋVÿÍJIPËOMԺJCổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần sẽ
được công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người
sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu
đãi hoàn lại. 25

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại có
các quyền khác như cổ đông phổ thông ngoại trừ việc họ không được quyền
biểu quyết, dự họp ĐHĐCĐ hoặc đề cử người vào Hội đồng Quản trị và Ban
Kiểm soát.26
Các điểm khác biệt chính giữa cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi của
công ty cổ phần theo quy định tại Luật doanh nghiệp được tóm tắt trong Hình 2:
22
23
24
25
26

Khoản 2&3, Điều 81, LDN.
Khoản 3, Điều 78, LDN.
Khoản 1, Điều 82, LDN.
Khoản 1, Điều 83, LDN.
Khoản 3, Điều 82 & 83, LDN.
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Không, cổ phần phổ thông không
thể được chuyển đổi thành cổ
phần ưu đãi hoặc các loại chứng
khoán khác

Có, cổ phần ưu đãi có thể được
chuyển đổi thành cổ phần phổ
thông theo nghị quyết ĐHĐCĐ

Các cổ đông có quyền bỏ phiếu,
tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ hay đề
cử người vào HĐQT và Ban Kiểm
soát không?

Có, trừ một số trường hợp theo quy
định của pháp luật

Không, trừ cổ phần ưu đãi
biểu quyết 27
Xem chi tiết tại Mục B.1 của
Chương này

Các cổ đông có quyền tự do chuyển
nhượng cổ phần không?

Có, trừ một số trường hợp theo quy
định của pháp luật

Có, trừ cổ phần ưu đãi biểu
quyết

Điều lệ Công ty có thể cho phép các
cổ đông có thêm các quyền khác
không?

Có

Có

3. Các loại quyền của cổ đông

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

27 Đối với các công ty niêm yết, nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền
với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít
nhất 75% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó (quy định tại Khoản 1, Điều 16, Điều lệ Mẫu).

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP

Luật doanh nghiệp phân biệt giữa các quyền của cổ đông với tư cách là cá nhân
và các quyền do một nhóm các cổ đông nắm giữ. Cũng có thể phân biệt các
quyền của cổ đông dựa trên bản chất của các quyền này. Một số quyền có liên
quan tới quá trình ra quyết định và tổ chức của công ty. Các quyền khác có liên
quan tới vốn và lợi nhuận từ khoản đầu tư của cổ đông.

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Loại cổ phần này có thể được chuyển
đổi thành các loại chứng khoán khác
không?

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

Có thể phát hành nhiều loại cổ
phần ưu đãi khác nhau

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

Không, chỉ có một loại cổ phần
phổ thông được phát hành

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

Có thể phát hành nhiều loại cổ phần
khác nhau không?

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Không bắt buộc, có thể phát
hành hoặc không

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Bắt buộc, luôn luôn phải phát hành

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Có bắt buộc phải phát
hành không?

Cổ phần ưu đãi

CỔ TỨC

Cổ phần phổ thông

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Hình 2: So sánh giữa cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi
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Hình 3 dưới đây làm rõ hơn bản chất hai mặt của các quyền của cổ đông
Hình 3: Bản chất hai mặt của các quyền của cổ đông
Quyền của một cổ đông với tư cách cá nhân
Quyền của cổ đông trong các trường hợp cụ thể
Quyền của cổ đông theo quy định của luật pháp
Các quyền có thể chuyển nhượng

Quyền do một nhóm cổ đông nắm giữ
Quyền của cổ đông nói chung
Quyền của cổ đông do công ty tự quyết định
Các quyền không thể chuyển nhượng
Nguồn: IFC, Tháng 03 năm 2004

Hình 4 tóm tắt các quyền của cổ đông theo loại cổ phần và theo tỷ lệ
phần trăm số cổ phần nắm giữ. Công ty và các cổ đông không thể thay đổi các
quyền này. Tuy nhiên, Điều lệ công ty có thể cho phép cổ đông có thêm các
quyền khác miễn là pháp luật không ngăn cấm.
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tTự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho
cổ đông khác, trừ cổ phần ưu đãi biểu quyết
và cổ phần sở hữu bởi cổ đông sáng lập được
đăng ký mua tại thời điểm thành lập công ty
ÎXem chi tiết tại Mục B.4 của Chương này
tBán lại cổ phần cho công ty ÎXem chi tiết
tại Mục B.6 của Chương này
tĐược nhận một phần tài sản còn lại tương
ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty khi
công ty giải thể hoặc phá sản ÎXem chi tiết
tại Mục B.7 của Chương này
-

> 10% cổ phần (*)
Có quyền:
tTriệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường và yêu
cầu cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc
triệu tập và tiến hành họpÎXem chi tiết tại
Mục B.11 của Chương này và Chương 8
tĐề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành
viên Ban Kiểm soát ÎXem chi tiết tại Mục B.12
của Chương này
tKiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình
họp ĐHĐCĐ ÎXem chi tiết tại Chương 8
tXem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chép sổ biên
bản họp và các nghị quyết của Hội đồng quản
trị, báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài
chính năm và các báo cáo do Ban Kiểm soát lập
tYêu cầu Ban Kiểm soát kiểm tra các vấn đề cụ
thể có liên quan đến quản lý, điều hành hoạt
động của công ty
50% Cổ phần (**)
tĐệ đơn khiếu nại tới tòa để yêu cầu giải thể
công ty

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

tNhận cổ tức ÎXem chi tiết tại Mục B.10 của
Chương này và Chương 10

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

tXem xét, tra cứu danh sách cổ đông ÎXem
chi tiết tại Mục B.8 của Chương này

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

tXem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều
lệ công ty, các quy định nội bộ, sổ biên bản
họp ĐHĐCĐ và các nghị quyết của ĐHĐCĐ,
báo cáo thường niên và các tài liệu khác
của công ty ÎXem chi tiết tại Mục B.3 của
Chương này

Có quyền:
tTrực tiếp bỏ phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc
thông qua đại diện được ủy quyền trừ một số
trường hợp đặc biệtÎ Xem chi tiết tại Mục B.1 của
Chương này
t Yêu cầu hủy bỏ quyết định của ĐHĐCĐÎXem
chi tiết tại Mục B.2 của Chương này
tĐược ưu tiên mua chứng khoán mới chào bán,
trừ cổ phần ưu đãi biểu quyết ÎXem chi tiết tại
Mục B.5 của Chương này

CỔ TỨC

Có quyền:

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

1 Cổ phần

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP

1 Cổ phần

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Chỉ có cổ phần phổ thông và cổ phần ưu
đãi biểu quyết

Tất cả các loại cổ phần

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Hình 4: Các quyền của cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp
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(*)Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất
sáu tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty.28 Đối với các công ty niêm yết, Điều lệ
mẫu quy định tỷ lệ này chỉ là 5% tổng số cổ phần phổ thông.29
(**) Đối với các công ty niêm yết, các cổ đông nắm giữ một nửa số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu
quyết trong khi bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, có quyền đệ đơn khiếu nại tới toà án để yêu cầu giải
thể công ty.30

Cổ đông của công ty niêm yết có quyền được thông báo đầy đủ thông
tin định kỳ và thông tin bất thường về hoạt động của công ty.31
Đối với các công ty niêm yết, các quyết định của Đại hội đồng cổ
đông về việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại
cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những
người nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại
đó. Những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua
người đại diện đều có thể yêu cầu bỏ phiếu kín.32
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 20% tổng số cổ phần phổ
thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền nộp đơn tới tòa yêu
cầu mở thủ tục phá sản khi nhận thấy công ty lâm vào tình trạng phá sản.33
Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty liên tục ít nhất một năm có
quyền tự mình hoặc cùng với luật sư hoặc kế toán và kiểm toán viên có
chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét các báo cáo của công ty bao gồm báo
cáo về tình hình kinh doanh của công ty, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá
công tác quản lý, điều hành công ty trong khoảng thời gian hợp lý.34
Hiện tại, luật pháp Việt Nam chưa cho phép cổ đông đệ đơn khiếu
nại thành viên Hội đồng quản trị nhân danh công ty.35 Quyền khiếu nại
thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty mới đây đã được đưa
vào Việt Nam tại điều 25 của Nghị định 102/2010/NĐ-CP về Hướng dẫn
28
29
30
31
32
33
34
35

Khoản 2, Điều 79, LDN.
Khoản 3, Điều 11, Điều lệ Mẫu.
Điều 51, Điều lệ Mẫu.
Khoản 1b, Điều 3, Quy chế Quản trị công ty.
Khoản 1, Điều 16, Điều lệ Mẫu.
Khoản 1, Điều 17, Luật phá sản 2004.
Khoản 4, Điều 128, LDN.
Theo thông lệ quốc tế, việc khởi kiện thành viên HĐQT nhân danh công ty là một hành động do một cổ
đông thực hiện nhân danh công ty khi công ty không thể tự mình quyết định khiếu kiện. Một công ty
thường khiếu kiện dưới tên của nó nhưng nếu sự việc có liên quan đến người đang nắm quyền kiểm soát
công ty (ví dụ như thành viên HĐQT hoặc cổ đông lớn), cổ đông có thể khởi kiện nhân danh công ty.
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CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ TỨC
Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP

Cổ đông cần có quyền đệ đơn khiếu nại thành viên Hội đồng quản trị, bao
gồm cả quyền khiếu nại nhân danh công ty và nhân danh một nhóm các cổ
đông. Hệ thống luật pháp của một quốc gia cần ban hành và đảm bảo việc
thực thi các cơ chế để các cổ đông thiểu số có thể đệ đơn khiếu nại tới tòa khi
họ có những cơ sở xác đáng để tin rằng các quyền của họ đã bị xâm phạm theo Các nguyên tắc Quản trị công ty của OECD (OECD Principles of Corporate
Governance, trang 40 & 42).

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Các thông lệ tốt:

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp thay thế Nghị định
139/2007/NĐ-CP, theo đó cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1%
số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 6 tháng có quyền yêu cầu Ban
kiểm soát khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản
USՏ (JÈNÿՒD 5ՔOHHJÈNÿՒD USPOHNՖUTՒUSԋOHI՛QD՜UIՋUIFPRVZÿՏOI
của Nghị định này.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
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B. Các quyền cụ thể của cổ đông
1. Quyền biểu quyết
Cổ đông có thể tham gia vào quá trình ra quyết định của công ty
thông qua quyền biểu quyết của họ tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Các vấn đề quan
trọng cần được biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm: i) sửa đổi Điều lệ
công ty; ii) chiến lược phát triển của công ty; iii) phát hành thêm cổ phần; iv)
bầu, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm
soát; v) các nghiệp vụ bất thường như các khoản đầu tư hoặc thanh lý tài sản
có giá trị tương đương hoặc trên 50% tổng giá trị tài sản của công ty; vi) phê
duyệt mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần và thông qua báo cáo tài
chính hàng năm; và vii) tổ chức lại hoặc giải thể công ty.

Các thông lệ tốt:
Cổ đông cần có quyền nêu ý kiến của họ về chính sách lương thưởng đối với
các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên chủ chốt của Ban Giám đốc điều
hành. Mức thù lao bằng cổ phần đối với thành viên Hội đồng quản trị và nhân
viên công ty cần phải được phê duyệt bởi các cổ đông - theo Các nguyên tắc
Quản trị công ty của OECD (OECD Principles of Corporate Governance, trang 18).

Quyền biểu quyết có thể được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua đại diện
được ủy quyền.36 Đại diện được ủy quyền được phép hành động nhân danh cổ
đông và thay mặt cho cổ đông đưa ra các quyết định tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Công
ty niêm yết không được ngăn cản cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, đồng thời phải tạo
điều kiện cho cổ đông thực hiện việc uỷ quyền đại diện tham gia họp ĐHĐCĐ khi
cổ đông có yêu cầu.37 Kèm theo thông báo mời họp ĐHĐCĐ phải có mẫu chỉ định
đại diện theo uỷ quyền dự họp gửi cho cổ đông trước ngày khai mạc cuộc họp. Trừ
trường hợp pháp luật có quy định hạn chế, mọi cá nhân đều có thể là người đại
diện miễn là được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản. Việc uỷ quyền cho người đại diện
dự họp ĐHĐCĐ phải được lập thành văn bản theo mẫu của công ty và không cần
phải công chứng.38
36 Khoản 1a, Điều 79, LDN.
37 Khoản 2b, Điều 3, Quy chế Quản trị công ty
38 Khoản 2, Điều 101, LDN.
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Cổ phần phổ thông cho phép người nắm giữ có quyền biểu quyết. Tuy
nhiên, trong một số trường hợp cổ phần phổ thông không có quyền biểu quyết
như trình bày tại Bảng 1 dưới đây.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

a) Quyền biểu quyết của cổ phần phổ thông

CÁC QUY TRÌNH
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KIỂM SOÁT

ÎChi tiết về cuộc họp ĐHĐCĐ được trình bày tại Chương 8.

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

CỔ TỨC

Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông tham gia cuộc họp
ĐHĐCĐ, ở nhiều quốc gia, các công ty đã cân nhắc việc sử dụng rộng
rãi công nghệ thông tin trong việc biểu quyết, bao gồm việc biểu quyết
vắng mặt thông qua hệ thống điện tử được bảo mật - theo Các nguyên
tắc Quản trị Công ty của OECD (OECD Principles of Corporate Governance,
trang 35). Một hệ thống biểu quyết điện tử phổ biến có thể giúp cho việc
biểu quyết vắng mặt của cổ đông là hệ thống DRE, một hệ thống biểu
quyết sử dụng các phiếu biểu quyết điện tử và truyền dữ liệu biểu quyết
từ nơi biểu quyết về một địa điểm khác thông qua một hệ thống công
cộng. Các dữ liệu biểu quyết có thể được truyền thành từng phiếu đơn lẻ
khi được bỏ phiếu hoặc được tập hợp lại và được truyền sau một khoảng
thời gian nhất định trong suốt ngày bầu cử hoặc được truyền một lần khi
kết thúc quá trình biểu quyết. Việc biểu quyết điện tử bao gồm cả biểu
quyết qua internet hoặc qua điện thoại. Một số nước tiêu biểu có sử dụng
hệ thống này cho việc bỏ phiếu như Estonia, Ai-len, Thụy Sỹ, Anh quốc
và Hoa Kỳ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Một khuôn khổ Quản trị công ty tốt cần đảm bảo rằng đại diện được ủy
quyền phải biểu quyết theo đúng hướng dẫn của người ủy quyền. Khi
đại diện ủy quyền được phép biểu quyết không cần hướng dẫn của cổ
đông thì cách thức tiến hành việc biểu quyết này như thế nào phải được
công bố công khai. Tại các nước mà công ty được phép làm đại diện ủy
quyền cho cổ đông, việc công bố thông tin về cách thức Chủ tọa cuộc
họp (thông thường sẽ là người tiếp nhận ủy quyền của cổ đông thay mặt
công ty) sẽ thực hiện quyền biểu quyết với tư cách là đại diện ủy quyền
không cần hướng dẫn của cổ đông ủy quyền là rất quan trọng.

Ý NGHĨA CỦA
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Bảng 1: Cổ phần phổ thông không có quyền biểu quyết
Điều kiện tiên quyết

Hệ quả pháp lý

Không thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần: Khi các cổ đông
sáng lập không thanh toán đầy đủ cổ phần phổ thông đăng ký
mua, trừ khi Điều lệ công ty có quy định khác.

Hội đồng quản trị có thể yêu cầu thu hồi
các cổ phần đó và cổ đông sẽ được yêu cầu
từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ
phần đó.39

Cổ phiếu quỹ:40 Khi công ty sở hữu cổ phần phổ thông do công
ty phát hành.

Không có quyền biểu quyết đối với tất cả các vấn
đề đưa ra trong cuộc họp ĐHĐCĐ.

Thông qua giao dịch với các bên liên quan: Cổ phần phổ
thông do cổ đông là một bên liên quan có lợi ích trong một giao
dịch với công ty sở hữu.

Không có quyền biểu quyết thông qua giao
dịch của công ty với bên liên quan mà cổ đông
là một bên có lợi ích trong đó.41

Các thông lệ tốt:
Các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành không quy định các trường hợp
quyền biểu quyết bị loại trừ. Dưới đây là một số trường hợp được xem là
thông lệ tốt:

Điều kiện tiên quyết
Vi phạm các quy định về mua cổ phiếu trong
các giao dịch nắm quyền kiểm soát: Khi một
người (hoặc một nhóm người có liên quan) không
tuân theo các thủ tục quy định tại Luật chứng khoán
trong việc mua các cổ phiếu này.

Hệ quả pháp lý

Không có quyền biểu quyết đối
với tất cả các vấn đề đưa ra trong
cuộc họp ĐHĐCĐ.

39 Khoản 5, Điều 9, Điều lệ Mẫu.
40 Điều 91&92, LDN ; Thông tư 18. Cổ phần quỹ thường được công ty mua lại để hủy bỏ hoặc bán lại trong
tương lai. Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu đã được phát hành nhưng không được lưu hành và do đó không
được tính đến khi xác định lợi nhuận trên mỗi cổ phần, khi tính cổ tức hoặc cho mục đích biểu quyết.
41 Khoản 3, Điều 120, LDN.
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Cổ phần phổ thông không có quyền
biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Quyền yêu cầu các cổ đông thiểu số bán lại cổ
phần: Đối tượng chào mua nắm giữ từ 80% trở lên
số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty mục tiêu,
đối tượng chào mua có thể yêu cầu cổ đông nắm giữ
số cổ phiếu còn lại bán số cổ phần của họ theo các
điều kiện của đợt chào mua.

Không có quyền biểu quyết về việc
hủy bỏ các nghĩa vụ của cổ đông nắm
quyền kiểm soát đối với việc mua lại
cổ phần của cổ đông thiểu số.

Cổ phần do công ty con nắm giữ: Khi một công
ty con trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ cổ phiếu của
công ty mẹ.

Cổ phần không có quyền biểu quyết
tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Loại trừ quyền biểu quyết: Khi ĐHĐCĐ quyết định
các vấn đề sau:
Hủy bỏ các nghĩa vụ của cổ đông đối với công ty
hoặc giảm bớt các nghĩa vụ đó; hoặc
Khởi xướng hoặc hủy bỏ một vụ khiếu kiện đối
với cổ đông.

Cổ đông liên quan không có quyền
biểu quyết tại cuộc họp cổ đông để
quyết định các vấn đề này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
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Mua cổ phần trong các giao dịch nắm quyền kiểm soát: Tính tới thời
điểm hiện tại, ở Việt Nam chưa có vụ mua lại công ty nào mà không có sự đồng
thuận của Hội đồng quản trị của công ty mục tiêu. Hiện tại có rất ít các quy định
và thủ tục liên quan đến các nghiệp vụ mua bán kiểm soát công ty. Theo quy
định tại Luật doanh nghiệp, cổ đông lớn sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên
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HÀNH
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Vi phạm các quy định bắt buộc về chào mua
công khai:
Khi một người hoặc một nhóm người có liên quan:
Chào mua cổ phần phổ thông dẫn đến việc sở
hữu từ 25% trở lên tổng số cổ phần đang lưu
hành (tức là sở hữu từ 25% trở lên quyền biểu
quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ của công ty đó) hoặc
Đang nắm giữ từ 25% trở lên tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết có ý định mua thêm cổ phần
dẫn đến việc sở hữu đạt tới mức 51%, 65% hoặc
75% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
của công ty đó
Người đó (hoặc nhóm người có liên quan đó) phải gửi
đăng ký chào mua đến UBCKNN. Việc chào mua công
khai chỉ được thực hiện sau khi UBCKNN chấp thuận
và đã được tổ chức, cá nhân chào mua công bố trên
các phương tiện thông tin đại chúng trước thời điểm
dự kiến thực hiện.

7.

Giới thiệu về Quyền của Cổ đồng

phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn bảy
ngày làm việc, kể từ ngày có được tỷ lệ sở hữu đó.42 Tổ chức, cá nhân trở thành
DՔÿÙOHMOD՝BDÙOHUZÿԺJDIÞOHQIԻJCÈPDÈPDÙOHUZ 6#$,//WË4(%$,
nơi cổ phiếu của công ty đại chúng đó được niêm yết trong thời hạn bảy ngày,
kể từ ngày trở thành cổ đông lớn.43 Việc chào mua cổ phần để nắm quyền kiểm
soát các công ty niêm yết phải được đăng ký với UBCKNN.44
Chào mua công khai: Các trường hợp phải chào mua công khai
bao gồm:45
t5ՔDI՞D DÈOIÉOWËOHԋJDØMJÐORVBODIԋBOՁNHJաIPՅDÿBOHOՁN
giữ dưới 25% cổ phần của công ty đại chúng mà có ý định mua dẫn
đến sở hữu từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu
hành của một công ty đại chúng.
t5ՔDI՞D DÈOIÉOWËOHԋJDØMJÐORVBOÿÍOՁNHJաU՟USՙMÐOUՔOH
số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng mà có ý
định mua tiếp số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của một
công ty đại chúng dẫn đến việc sở hữu đạt tới mức 51%, 65% và 75%.
Trước khi thực hiện giao dịch chào mua công khai, tổ chức, cá nhân
mua cổ phiếu của công ty đại chúng phải đồng thời báo cáo UBCKNN và công
bố thông tin bất thường theo quy định của pháp luật.46 Trong thời hạn 7 ngày,
kể từ ngày nhận được ý kiến của UBCKNN, bên chào mua phải công bố công
khai việc chào mua trên một (01) trang báo điện tử hoặc một (01) tờ báo viết
trong ba số liên tiếp.47 Trong thời hạn mười bốn (14) ngày, kể từ ngày nhận
được tài liệu đăng ký chào mua, Hội đồng Quản trị công ty mục tiêu phải gửi
UBCKNN và thông tin cho cổ đông biết ý kiến của công ty đối với đề nghị
chào mua công khai. Trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày hết hạn trước
mà Hội đồng Quản trị công ty mục tiêu chưa có ý kiến thì phải gửi đơn xin gia
hạn lên UBCKNN.48 Bên mua không được đối xử không công bằng với những
người sở hữu cùng loại cổ phiếu đang được chào mua; không được cung cấp
thông tin riêng cho cổ đông hoặc nhà đầu tư ở mức độ không giống nhau hoặc
không cùng thời điểm; không được từ chối mua cổ phiếu của cổ đông công
ty mục tiêu trong quá trình chào mua. Bên mua cũng không được phép bán
42
43
44
45
46
47
48

Khoản 4, Điều 86, LDN.
Điều 29, LCK.
Điều 3, Phần II, Thông tư 194/2009/TT-BTC.
Điều 1, Phần II, Thông tư 194/2009/TT-BTC.
Điều 2, Phần II, Thông tư 194/2009/TT-BTC.
Điều 8.2, Phần II, Thông tư 194/2009/TT-BTC.
Điều 4.1, Phần II, Thông tư 194/2009/TT-BTC.
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49 Điều 9.1, Phần II, Thông tư 194/2009/TT-BTC.
50 Điều 8.4, Phần II, Thông tư 194/2009/TT-BTC.
51 Khoản 3, Điều 82&83, LDN.
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Luật Doanh nghiệp quy định cụ thể 3 loại cổ phần ưu đãi, bao gồm
cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại.
Trừ cổ phần ưu đãi biểu quyết có số phiếu biểu quyết nhiều hơn cổ phần phổ
thông, cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu
quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.51

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP

Nhà đầu tư cần được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyền gắn liền với tất
cả các đợt phát hành và từng loại cổ phần trước khi họ mua. Bất cứ thay đổi
nào về quyền biểu quyết phải được thông qua của các cổ đông sở hữu loại cổ
phiếu bị ảnh hưởng bất lợi bởi sự thay đổi đó - theo Các nguyên tắc Quản trị
công ty của OECD (OECD Principles of Corporate, trang 41).

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Các thông lệ tốt:
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hoặc cam kết bán cổ phiếu mình đang chào mua; không được mua cổ phiếu
của công ty mục tiêu trái với các điều khoản được công bố trong bản đăng ký
chào mua công khai.49 Thời gian thực hiện một đợt chào mua công khai không
được ngắn hơn ba mươi (30) ngày và không dài quá sáu mươi (60) ngày, kể từ
ngày chào mua chính thức.50
Các quy định về quyền yêu cầu bán lại cổ phần của cổ đông thiểu
số: Điều 8.8, Phần II, Thông tư 194/2009/TT-BTC và Khoản 9, Điều 32, Luật
Chứng khoán quy định về việc các cổ đông thiểu số còn lại có quyền yêu cầu
đối tượng chào mua công khai mua lại cổ phần của họ. Tỷ lệ cổ phần do đối
tượng chào mua công khai nắm giữ mà tại đó cổ đông thiểu số có thể yêu cầu
được bán lại cổ phần là 80%. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, không có
quy định cụ thể về việc quyền này được thực hiện như thế nào.
Việc vi phạm các quy định nói trên sẽ bị xử phạt theo Nghị định 85/2010/
NĐ-CP ra ngày 2/8/2010 về việc xử phạt đối với các vi phạm hành chính trong
lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, không có quy định
nào về quyền bỏ phiếu của các cổ đông nắm giữ các cổ phần có liên quan. Bên
cạnh đó, không có quy định về quyền bỏ phiếu của cổ phần do công ty con nắm
giữ cũng như không có quy định về việc loại trừ quyền biểu quyết của cổ đông
trong việc quyết định một số vấn đề có liên quan tới họ.
b) Quyền biểu quyết của cổ phần ưu đãi
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Tuy nhiên, theo quy định tại Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty
niêm yết, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi có quyền biểu quyết trong trường
hợp có sự thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ
phần. Nghị quyết của ĐHĐCĐ liên quan đến vấn đề này sẽ chỉ được thông qua
khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 75% quyền
biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.52 Việc tổ chức một cuộc họp như
trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền
của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba 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 sẽ tổ
chức họp lại trong vòng ba mươi ngày sau đó 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 được uỷ quyền đều được coi là đủ số lượng đại
biểu yêu cầu.53

2. Quyền yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Trong trường hợp nghị quyết của ĐHĐCĐ vi phạm pháp luật hoặc
vi phạm những quyền lợi cơ bản của cổ đông theo quy định của pháp luật, cổ
đông có quyền đề nghị không thực hiện các quyết định đó theo trình tự, thủ
tục pháp luật quy định.54
Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp
ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông có
quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của ĐHĐCĐ
trong các trường hợp sau đây:55
t5SÖOIUբWËUI՝U՜DUSJՍVUՀQIՐQó)ó$óLIÙOHUIբDIJՍOÿÞOH
theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
t5SÖOI Uբ  UI՝ U՜D SB RVZՉU ÿՏOI WË OՖJ EVOH RVZՉU ÿՏOI WJ QIԺN
pháp luật hoặc Điều lệ công ty.
ÎChi tiết về quyền yêu cầu hủy bỏ quyết định của ĐHĐCĐ được trình bày tại
Chương 8, Mục E.4.

52
53
54
55

Khoản 1, Điều 16, Điều lệ Mẫu.
Khoản 2, Điều 16, Điều lệ Mẫu.
Khoản 2, Điều 3, Quy chế Quản trị công ty.
Điều 107, LDN.
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56 Mục đ&e, Khoản 1, Điều 79, LDN.
57 Khoản 1b, Điều 3, Quy chế Quản trị công ty
58 Mục b, Khoản 2, LDN.
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Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền xem xét, tra cứu và trích
lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa
đổi các thông tin không chính xác; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp
Điều lệ công ty, sổ biên bản họp ĐHĐCĐ và các nghị quyết của ĐHĐCĐ.56
Cổ đông của các công ty niêm yết có thể thu thập thông tin về các loại
cổ phần từ Điều lệ công ty, Bản cáo bạch, Báo cáo tài chính hàng năm và hàng
RVâÿԋ՛DDÙOHCՒDÙOHLIBJUSÐO4(%$,)Ë/ՖJ 4(%$,ćËOIQIՒ)Փ$IÓ
Minh, UBCKNN. Cổ đông của các công ty niêm yết có quyền được thông báo
đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường về hoạt động của công ty.57
Các công ty đại chúng cũng phải nộp các báo cáo tài chính đã được
phê duyệt tới cơ quan đăng ký kinh doanh. Các cổ đông cá nhân và tổ chức
có quyền xem xét và sao chép các báo cáo tài chính do cơ quan đăng ký kinh
doanh giữ. Đối với các công ty cổ phần không phải là công ty niêm yết, chỉ có
cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông
hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn liên
tục ít nhất 6 tháng mới được quyền xem xét và trích lục sổ biên bản họp và các
nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm
theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát.58
Điều lệ công ty và các quy định nội bộ cần xác định rõ các thủ tục
mà công ty và cổ đông cần tuân theo trong việc cung cấp thông tin và tài liệu.
Quyền được cung cấp thông tin của cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi theo
thông lệ tốt được trình bày tại Hình 5.
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Hình 5: Quyền được nhận thông tin của cổ đông
Các tài liệu của công ty:
t Điều lệ Công ty (bao gồm các khoản sửa đổi hoặc một bản điều lệ đã sửa đổi)
t Chứng nhận đăng ký kinh doanh
t Các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản của công ty
t Các quy định nội bộ và các tài liệu nội bộ khác
Các thông tin khác:
t Bản cáo bạch của công ty
t Thông tin về các bộ phận chức năng
trong công ty
t Báo cáo về tình hình hoạt động của
công ty nộp cho các cơ quan nhà nước
t Danh sách các bên liên quan
t Báo cáo của tổ chức định giá độc lập
t Các tài liệu khác theo quy định của pháp
luật, điều lệ và các quy định nội bộ của
công ty.

Cổ đông
có quyền nhận
các thông tin về:

Các thông tin tài chính:
t Báo cáo thường niên
t Báo cáo tài chính
t Báo cáo của các cấp quản lý trong
công ty, của công ty kiểm toán độc
lập, Nhà nước và các tổ chức giám
sát tài chính.

Đại hội đồng cổ đông:
t Biên bản họp ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban Kiểm soát
t Phiếu biểu quyết và thư ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ hoặc bản phô tô các giấy tờ này
t Danh sách những người được quyền tham dự ĐHĐCĐ hoặc quyền được nhận cổ tức và các danh
sách khác do công ty lập nhằm mục đích thực hiện các quyền của cổ đông.
Nguồn: IFC, Tháng 03 năm 2004

Với một số lượng lớn các tài liệu và thông tin đa dạng như vậy,
các công ty có số lượng cổ đông lớn nên quy định rõ ràng trong Điều lệ và
các quy định nội bộ về các thủ tục liên quan đến quyền được nhận thông
tin của cổ đông. Các thủ tục này cần đảm bảo rằng cổ đông được cung
cấp đầy đủ thông tin trong khoảng thời gian hợp lý và không ảnh hưởng
tới hoạt động hàng ngày của công ty.
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59 Khoản 1d, Điều 79, LDN.
60 Khoản 3, Điều 78, LDN.
61 Khoản 5, Điều 84, LDN
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Trừ cổ phần ưu đãi biểu quyết và cổ phần do cổ đông sáng lập đăng ký
mua tại thời điểm thành lập công ty, cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông và cổ
phần ưu đãi có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của họ cho các cổ đông
hoặc các đối tượng khác không phải là cổ đông của công ty.59 Họ có thể chuyển
nhượng cổ phần tại bất kỳ thời điểm nào với bất kỳ mức giá nào mà không cần
có sự chấp thuận của công ty và các cổ đông khác.
Cổ phần ưu đãi biểu quyết chỉ được nắm giữ bởi các tổ chức được chính
phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ
DØIJՍVMբDUSPOHCBOʅN LՋU՟OHËZDÙOHUZÿԋ՛DDԼQ(JԼZDI՞OHOIՀOÿʅOH
LâLJOIEPBOI4BVUIJIԺOÿØ DՔQIԽOԋVÿÍJCJՋVRVZՉUD՝BDՔÿÙOHTÈOHMՀQ
chuyển đổi thành cổ phần phổ thông và có thể được tự do chuyển nhượng.60
Có một số hạn chế trong việc chuyển nhượng cổ phần do các cổ đông
sáng lập đăng ký mua tại thời điểm thành lập công ty. Trong vòng ba năm kể từ
OHËZDÙOHUZÿԋ՛DDԼQ(JԼZDI՞OHOIՀOÿʅOHLâLJOIEPBOI DՔÿÙOHTÈOHMՀQ
có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng
lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho
người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ.
4BVUIJIԺOCBOʅNLՋU՟OHËZDÙOHUZÿԋ՛DDԼQ(JԼZDI՞OHOIՀOÿʅOHLâ
kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập sẽ
được bãi bỏ.61
ÎThông tin chi tiết về việc chuyển nhượng cổ phần được trình bày tại Chương 11.
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ÎThông tin chi tiết về công bố thông tin được trình bày tại Chương 13.
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Công ty nên cung cấp các tài liệu được yêu cầu cho cổ đông kiểm tra tại trụ sở
công ty trong vòng năm ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu từ cổ đông. Công
ty cũng không nên yêu cầu cổ đông thanh toán chi phí cao hơn mức chi phí
cho việc sao chụp các tài liệu được yêu cầu.
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5. Quyền được ưu tiên mua chứng khoán
Trong một số trường hợp nhất định, cổ đông có quyền được ưu tiên
mua cổ phần mới chào bán hoặc chứng khoán chuyển đổi trước khi công ty
chào bán cho bên thứ ba. Theo đó, cổ đông có quyền đăng ký mua cổ phần
mới chào bán theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ
đông trong công ty.62 Theo quy định, đối với các công ty niêm yết, 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
ĐHĐCĐ quy định khác.63 Tuy nhiên, không có quy định hay hướng dẫn cụ thể
trong trường hợp công ty phát hành thêm cổ phần ưu đãi.
Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho
người khác.64
a) Mục đích của Quyền được ưu tiên mua chứng khoán
Quyền được ưu tiên mua chứng khoán đảm bảo rằng tất cả các cổ
đông sở hữu cùng loại cổ phần được đối xử như nhau. Quyền này tạo cơ hội
cho cổ đông mua cổ phần mới khi công ty muốn tăng vốn điều lệ. Quyền được
ưu tiên mua cổ phần bảo vệ cổ đông khỏi sự pha loãng của cổ phần mà có thể
dẫn đến việc mất một số quyền do việc giảm tỷ lệ cổ phần nắm giữ.
b) Khi nào xuất hiện quyền được ưu tiên mua chứng khoán
Khi công ty dự định tăng vốn điều lệ thông qua việc huy động vốn
bằng tiền mặt, cổ phần mới phát hành phải được ưu tiên phân phối cho cổ
đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ.
c) Quyền được ưu tiên mua cổ phần và cổ phần lẻ
Khi cổ đông thực hiện quyền được ưu tiên mua cổ phần, có thể có
cổ phần lẻ.65 Hiện tại, ở Việt Nam không có quy định cụ thể về việc xử lý đối
với cổ phần lẻ. Tuy nhiên, theo thông lệ trên thị trường, số cổ phần được phát
hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Hội đồng quản trị có thể
phân phối số cổ phần còn lại do làm tròn cho cổ đông của công ty hoặc các đối
tượng khác một cách hợp lý nếu điều kiện phân phối số cổ phần còn lại không
được thuận lợi hơn điều kiện phân phối cho các cổ đông hiện hữu.
62
63
64
65

Khoản 1c, Điều 79, LDN.
Khoản 6, Điều 5, Điều lệ Mẫu.
Khoản 2c, Điều 87, LDN.
Ví dụ như cổ đông A có 123 cổ phần phổ thông trên tổng số 1.000 cổ phần, tức là tỷ lệ sở hữu bằng 12,3%
tổng số cổ phần. Nếu công ty phát hành thêm 250 cổ phần phổ thông, cổ đông A sẽ có quyền mua 12.3%
trong tổng số 250 cổ phần đó, hay là bằng 30,75 cổ phần.
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Khoản 1, Điều 13, LCK.
Khoản 3, Điều 20, LCK.
Điều 8, Chương III, Quyết định 15/2008/QĐ-TTLK ra ngày 2/4/2008 áp dụng cho các công ty niêm yết.
Điều 11, Chương III, Quyết định 15/2008/QĐ-TTLK ra ngày 2/4/2008 áp dụng cho các công ty niêm yết
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d) Các thủ tục thực hiện quyền được ưu tiên mua cổ phần
Tổ chức phát hành phải đăng ký với UBCKNN về việc phát hành thêm
cổ phần.665SPOHUIJIԺOCԻZOHËZMËNWJՍD LՋU՟OHËZ(JԼZDI՞OHOIՀODIËP
bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực, tổ chức phát hành phải công bố
Bản thông báo phát hành trên một tờ báo điện tử hoặc báo viết trong ba số
liên tiếp.67 Chậm nhất là mười ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng,
tổ chức phát hành phải gửi thông báo tới Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt
Nam (TTLKCK) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ
đông được quyền ưu tiên mua cổ phần đối với đợt phát hành thêm. TTLKCK
phải thông báo cho các thành viên lưu ký và sau đó các thành viên lưu ký
thông báo cho các nhà đầu tư có liên quan về ngày đăng ký cuối cùng trong
vòng ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo và gửi danh sách cổ
đông cho TTLKCK theo quy định.68 Trong vòng sáu ngày làm việc kể từ ngày
đăng ký cuối cùng, TTLKCK phải gửi danh sách phân bổ quyền mua chứng
khoán phát hành thêm cho tổ chức phát hành. Trong vòng tám ngày làm việc
kể từ ngày đăng ký cuối cùng, tổ chức phát hành gửi TTLKCK văn bản chấp
thuận/không chấp thuận danh sách phân bổ quyền mua cổ phần phát hành
UIÐN4BVLIJOIՀOÿԋ՛DEBOITÈDIQIÉOCՔRVZՊODVՒJDáOH DÈDUIËOIWJÐO
lưu ký gửi thông báo cho cổ đông về quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ
đông có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm trong một
LIPԻOHUIJHJBOOIԼUÿՏOI4BVLIPԻOHUIJHJBOÿØ OՉVIՐLIÙOHDIVZՋO
nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm, họ có thể đăng ký mua thêm cổ
phần trong một khoảng thời gian nhất định và nộp tiền mua. Đối với các cổ
phần đã được đăng ký tại TTLKCK, TTLKCK sẽ phân bổ cổ phần phát hành
thêm vào tài khoản lưu ký của thành viên lưu ký. Đối với cổ phần chưa lưu ký
tại TTLKCK, tổ chức phát hành chịu trách nhiệm cấp sổ/giấy chứng nhận sở
hữu chứng khoán cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký.69
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Các thông lệ tốt:
Cổ đông có quyền được ưu tiên mua chứng khoán có thể thực hiện toàn bộ
hoặc một phần quyền này bằng cách cung cấp cho công ty:
t.̘UWǊOC˽OZÐVD˿VNVBD̖QIJ̋VQIÈUIËOIUIÐNIṖDDÈDDI̠OHLIPÈO
chuyển đổi khác với các nội dung sau:
- Tên cổ đông;
- Địa chỉ cư trú của cổ đông;
- Số cổ phần đăng ký mua;
- Tài liệu xác nhận việc chuyển tiền thanh toán cổ phần.

6. Quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần
Cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại toàn bộ hoặc một phần
cổ phần của mình nếu họ biểu quyết phản đối hoặc từ chối biểu quyết
quyết định về việc:70
1) Thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty
2) Tổ chức lại công ty
Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông,
số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu
cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày
ĐHĐCĐ thông qua quyết định về các vấn đề nêu trên.71
Hội đồng quản trị phải xác định mức giá mua lại, có thể là giá thị
trường hoặc giá được tính theo phương pháp giá trị tài sản thuần, phương
pháp dòng tiền chiết khấu hoặc một phương pháp khác được quy định tại
Điều lệ công ty. Trường hợp không thoả thuận được về giá thì cổ đông đó
có thể bán cổ phần cho người khác hoặc các bên có thể yêu cầu một tổ chức
định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất ba tổ chức định giá
chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và quyết định của tổ chức định giá đó sẽ là
quyết định cuối cùng.72

70 Khoản 1, Điều 90, LDN.
71 Khoản 1, Điều 90, LDN.
72 Khoản 2, Điều 90, LDN.
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Hình 6: Thủ tục mua lại cổ phần
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Công ty phải mua lại cổ phần đó trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ
ngày nhận được yêu cầu.73
Các bước thực hiện để mua lại cổ phần được tóm tắt trong Hình 6.
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Bước 3:

Hội đồng quản trị xác định mức giá mua lại hoặc yêu cầu một tổ chức định
giá chuyên nghiệp định giá.
Bước 4:

73 Khoản 2, Điều 90, LDN.
74 Khoản 1g, Điều 79, LDN và khoản 2g, Điều 11, Điều lệ Mẫu.
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Cổ đông là người có quyền yêu cầu sau cùng về tài sản khi công ty bị giải
thể hoặc phá sản, tức là họ sẽ chỉ nhận được một phần giá trị tài sản còn lại sau
khi các chủ nợ đã được thanh toán đầy đủ. Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông
có quyền nhận được một phần tài sản của công ty theo tỷ lệ tương ứng với số cổ
phần góp vốn vào công ty sau khi công ty đã thanh toán đầy đủ cho các chủ nợ
và cho cổ đông sở hữu các loại cổ phần khác theo quy định của pháp luật.74
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7. Quyền của cổ đông khi thanh lý công ty

CỔ TỨC
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CÔNG TY

Công ty mua lại cổ phần

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

Cổ đông biểu quyết phản đối hoặc từ chối biểu quyết các quyết định dẫn đến quyền yêu cầu công ty
mua lại cổ phần nộp đơn yêu cầu công ty mua lại toàn bộ hoặc một phần cổ phần của họ.
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Bước 2:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định có thể dẫn tới quyền yêu
cầu công ty mua lại cổ phần của cổ đông.

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

Bước 1:
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Trong quá trình thanh lý, công ty phải thanh toán cho các khoản nợ
được ưu tiên trước (bao gồm các chi phí thanh lý, tiền lương, tiền công và các
khoản phúc lợi của nhân viên như chi phí bảo hiểm cho công nhân viên; thuế
và các nghĩa vụ khác đối với Ngân sách Nhà nước), rồi đến các khoản thanh
toán cho chủ nợ. Cuối cùng, phần giá trị tài sản còn lại sẽ được phân chia cho
các cổ đông theo thứ tự ưu tiên như sau:75
1) Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại
2) Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức
3) Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết và cổ phần phổ thông.
Tài sản của công ty phải được phân chia cho từng nhóm người có lợi
ích trong công ty theo thứ tự ưu tiên. Ví dụ, công ty không thể thanh toán giá
trị thanh lý cho cổ phần ưu đãi nếu chưa thanh toán đầy đủ cho các cổ phần
được ưu tiên hơn. Nếu công ty không có đủ tài sản để thanh toán cho toàn bộ
cổ đông sở hữu cùng loại cổ phần, tài sản phải được phân chia theo tỷ lệ tương
ứng với số lượng cổ phần thuộc loại đó.
Luật Doanh nghiệp quy định cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức
được nhận một phần giá trị tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ số cổ phần góp
vốn sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ và cổ phần ưu đãi hoàn lại
trong trường hợp công ty giải thể hoặc phá sản.76

8. Quyền được xem xét, tra cứu danh sách cổ đông
Danh sách cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông hoặc từ
TTLKCK.77 Danh sách cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch,
TՒ(JԼZDI՞OHNJOIOIÉOEÉO )ՖDIJՉVIPՅDDI՞OHUIբDDÈOIÉOI՛QQIÈQ
khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định
thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ
phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.78
Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao chép danh sách cổ
đông; yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin
cần thiết trong danh sách cổ đông.79

75
76
77
78
79

Khoản 2b, Điều 82, LDN. và Khoản 3, Điều 53, Điều lệ Mẫu
Khoản 2b, Điều 82, LDN.
Khoản 1, Điều 98, LDN.
Khoản 2, Điều 98, LDN.
Khoản 3, Điều 98 và khoản 1d, Điều 79, LDN; Khoản 2e, Điều 11, Điều lệ Mẫu
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Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ra ngày 1/10/2010 hướng
dẫn việc thực hiện một số điều của Luật Doanh nghiệp đã đưa ra một số quy
định mới về quyền của cổ đông trong việc khởi kiện thành viên Hội đồng quản
USՏ (JÈNÿՒD 5ՔOHHJÈNÿՒD ćFPÿØ DՔÿÙOHIPՅDNՖUOIØNDՔÿÙOHTՙ
hữu từ 1% trở lên tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn ít nhất là sáu tháng
liên tục có quyền yêu cầu Ban Kiểm soát khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với
UIËOIWJÐO)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ (JÈNÿՒD 5ՔOHHJÈNÿՒD USPOHDÈDUSԋOH
hợp sau:

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
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BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ TỨC

Cổ đông cần phải có quyền khởi kiện thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm
cả quyền khởi kiện nhân danh công ty và nhân danh một nhóm cổ đông. Hệ
thống luật pháp cần xác lập cơ chế và đảm bảo tính thực thi để các cổ đông
thiểu số có thể khởi kiện ra tòa nếu họ có cơ sở hợp lý để tin rằng quyền lợi
của họ đã bị xâm phạm - theo Các nguyên tắc Quản trị công ty của OECD (OECD
Principles of Corporate, trang 40 & 42).
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Các thông lệ tốt:

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP

Về mặt nguyên tắc, Luật doanh nghiệp cho phép cổ đông có quyền
yêu cầu tòa án hủy bỏ quyết định của ĐHĐCĐ. Cổ đông cũng không thể trực
tiếp khởi kiện thành viên Hội đồng quản trị nhân danh một nhóm cổ đông
hoặc nhân danh công ty vì hình thức này chưa được áp dụng ở Việt Nam

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

9. Quyền khởi kiện nhân danh công ty

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Quyền xem xét, tra cứu danh sách cổ đông cho phép cổ đông có cơ
hội liên lạc với các cổ đông khác và kết hợp quyền biểu quyết cho các vấn đề
cần có hành động tập thể. Quyền này cũng rất quan trọng trong việc xác nhận
lại thông tin trên danh sách cổ đông, cũng như trong việc thực hiện các quyền
gắn liền với việc sở hữu cổ phần.
Công ty có nghĩa vụ cung cấp các thông tin sau cho cổ đông:
 t%BOITÈDIDՔÿÙOHIPՅD
 t7ʅO CԻO YÈD OIՀO SՂOH DՔ ÿÙOH ZÐV DԽV UIÙOH UJO LIÙOH DØ UÐO
trong danh sách cổ đông.
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t5IËOIWJÐO)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ (JÈNÿՒD 5ՔOHHJÈNÿՒD LIÙOH
thực hiện đúng các quyền và nhiệm vụ được giao; không thực
hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời quyết định của Hội
đồng quản trị; thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao trái
với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hoặc nghị quyết của
ĐHĐCĐ.
 tćËOI WJÐO )ՖJ ÿՓOH RVԻO USՏ  (JÈN ÿՒD 5ՔOH HJÈN ÿՒD  ÿÍ Tՠ
dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty để tư lợi
riêng hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
 tćËOIWJÐO)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ (JÈNÿՒD 5ՔOHHJÈNÿՒD ÿÍMԺN
dụng địa vị, chức vụ và tài sản của công ty để tư lợi riêng hoặc phục
vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
 tćËOIWJÐO)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ (JÈNÿՒD 5ՔOHHJÈNÿՒD ÿÍMԋV
giữ, sử dụng con dấu để tư lợi, phục vụ lợi ích của cá nhân hoặc của
người khác.
t$ÈDUSԋOHI՛QLIÈDUIFPRVZÿՏOID՝BQIÈQMVՀUWËóJՊVMՍDÙOHUZ

Trường hợp Ban Kiểm soát không khởi kiện theo yêu cầu quy định
hoặc trong công ty cổ phần không có Ban kiểm soát, thì cổ đông, nhóm cổ
ÿÙOHOËZDØRVZՊOUSբDUJՉQLIՙJLJՍOUIËOIWJÐO)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ (JÈNÿՒD
(Tổng giám đốc). Trình tự, thủ tục khởi kiện được thực hiện tương ứng theo
quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.
ÎChi tiết về trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc
được trình bày tại Chương 4, Phần F và Chương 5, Phần E.

10. Quyền được nhận cổ tức
Cổ tức có vai trò quan trọng trong quyết định đầu tư vào một công ty.
Một trong những quyền quan trọng của cổ đông là quyền được nhận cổ tức.80
Hội đồng quản trị kiến nghị mức cổ tức được trả cho từng loại cổ phần và
trình lên ĐHĐCĐ phê duyệt.81 Đối với công ty niêm yết, quyết định cuối cùng
về mức cổ tức chi trả thuộc về ĐHĐCĐ nhưng không được cao hơn mức mà
Hội đồng quản trị đề nghị.82 Cổ tức có thể được trả bằng tiền mặt hoặc bằng
cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Hội

80 Khoản 1b, Điều 79, LDN; Khoản 2b, Điều 11, Điều lệ Mẫu.
81 Khoản 2n, Điều 108, LDN.
82 Khoản 2, Điều 14 và Khoản 1, Điều 40, Điều lệ Mẫu.
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Khoản 3, Điều 93 và Khoản 2n, Điều 108, LDN; Khoản 2, Điều 40, Điều lệ Mẫu.
Khoản 3, Điều 79, LDN; Khoản 3d, Điều 13, Điều lệ Mẫu.
Khoản 2a, Điều 79, LDN.
Khoản 3, Điều 24, Điều lệ Mẫu
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85
86
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Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ
thông của công ty hoặc một tỷ lệ nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty
trong thời hạn ít nhất là sáu tháng liên tục có quyền đề cử người vào Hội đồng
quản trị và Ban kiểm soát.85
Trên thực tế, cổ đông lớn thường kiểm soát việc bầu cử và bãi
OIJՍNUIËOIWJÐO)ó254ՒMԋ՛OH՞OHWJÐONËDÈDDՔÿÙOHMODØUIՋÿՊ
cử vào HĐQT tương ứng với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết được trình
bày trong Bảng 2.86

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

12. Quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Đây là một quyền rất quan trọng để bảo vệ các quyền cổ đông của
họ. Cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ
thông của công ty hoặc một tỷ lệ nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty
(5% theo quy định tại Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty niêm yết) trong
thời hạn ít nhất là sáu tháng liên tục có quyền triệu tập họp ĐHĐCĐ trong
các trường hợp sau đây:84
 t)ՖJ ÿՓOH RVԻO USՏ WJ QIԺN OHIJÐN USՐOH RVZՊO D՝B DՔ ÿÙOH 
nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm
quyền được giao.
 t/IJՍNLˀD՝B)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏÿÍWԋ՛URVÈTÈVUIÈOHNË)ՖJÿՓOH
quản trị mới chưa được bầu thay thế.
 t $ÈDUSԋOHI՛QLIÈDUIFPRVZÿՏOID՝BóJՊVMՍDÙOHUZ
ÎChi tiết về quyền triệu tập họp ĐHĐCĐ được trình bày tại Chương 8.

CỔ TỨC

11. Quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

đồng quản trị có thể quyết định chi trả cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả
này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty.83
ÎChi tiết về quyền nhận cổ tức được trình bày tại Chương 10.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

CÁC QUYỀN CỤ THỂ CỦA CỔ ĐÔNG

7.

Giới thiệu về Quyền của Cổ đồng

Bảng 2: Quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị
Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết

Số lượng
ứng viên đề cử

Từ 5% đến dưới 10%

01

Từ 10% đến dưới 30%

02

Từ 30% đến dưới 50%

03

Từ 50% đến dưới 65%

04

Từ 65% trở lên

Đề cử đủ số ứng viên


4ՒMԋ՛OH՞OHWJÐONËDՔÿÙOHMODØUIՋÿՊDՠWËP#BOLJՋNTPÈUD՝B
các công ty niêm yết tương ứng với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết được
trình bày trong Bảng 3:87
Bảng 3: Quyền đề cử thành viên Ban Kiểm soát
Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết

Số lượng
ứng viên đề cử

Dưới 10%

01

Từ 10% đến dưới 30%

02

Từ 30% đến dưới 50%

03

Từ 50% đến dưới 65%

04

Từ 65% trở lên

Đề cử đủ số ứng viên

13. Các hạn chế đối với cổ đông sáng lập
Việc chuyển nhượng cổ phần do các cổ đông sáng lập nắm giữ cho các
cổ đông khác không phải là cổ đông sáng lập trong thời hạn ba năm kể từ ngày
thành lập công ty bị hạn chế trừ khi được sự phê duyệt của ĐHĐCĐ. Hạn chế
này chỉ áp dụng đối với các cổ phần do cổ đông sáng lập đăng ký góp vốn tại
thời điểm thành lập công ty.88
87 Khoản 2, Điều 36, Điều lệ Mẫu.
88 Khoản 5, Điều 84, LDN.
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2. Nhà nước với tư cách là cổ đông nắm giữ các đặc quyền

Khoản 1, Điều 71, LDN.
Khoản 1, Điều 166, LDN.
Khoản 2, Điều 35, Nghị định 109/2007/NĐ-CP.
Khoản 3, Điều 78, LDN.
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90
91
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Các đặc quyền của Nhà nước được thông qua cổ phần ưu đãi biểu
quyết92 hoặc thông qua việc sở hữu đa số cổ phần. Trong một số lĩnh vực do
Chính phủ quyết định, Nhà nước sẽ có các đặc quyền này. Các quyền này nhằm
đảm bảo an ninh của Nhà nước, hoặc để bảo vệ đạo đức, sức khỏe và quyền lợi
của người dân.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Trong trường hợp này, ảnh hưởng của Nhà nước trong công ty được
xác định bởi tỷ lệ cổ phần sở hữu.

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

1. Nhà nước với tư cách là một cổ đông thông thường

CỔ TỨC

Nhà nước có thể trở thành một cổ đông trong công ty cổ phần thông
qua việc mua cổ phần hoặc chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty cổ
phần (quá trình này thường được gọi là “cổ phần hóa”). Ở Việt Nam, hình thức
chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty cổ phần là một hình thức phổ
biến dẫn đến việc Nhà nước trở thành một cổ đông. Thực hiện chương trình
chuyển đổi hàng năm, nhưng không quá bốn năm kể từ ngày Luật Doanh
nghiệp có hiệu lực (từ 01 tháng 07 năm 200689), các công ty Nhà nước được
thành lập theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 2003 phải được chuyển đổi
thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần hoạt động theo Luật
doanh nghiệp.90 Tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ dựa trên tiêu chí phân loại
doanh nghiệp Nhà nước do Chủ tịch nước công bố cho từng thời kỳ. Đối với
các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần chi phối, cơ quan
quyết định cổ phần hóa sẽ quyết định một tỷ lệ cổ phần thích hợp do Nhà
nước nắm giữ.91 Do đó, Nhà nước có thể tham gia vào một công ty với tư cách
là một cổ đông thông thường hoặc với tư cách là một cổ đông có đặc quyền.

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

C. Nhà nước với tư cách là một cổ đông

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

NHÀ NƯỚC VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT CỔ ĐÔNG

7.

Giới thiệu về Quyền của Cổ đồng

Thông lệ tại các quốc gia khác:
Mặc dù được hưởng các quyền cũng giống như các cổ đông khác trong
công ty, với việc sở hữu tỷ lệ lớn cổ phần hoặc sở hữu các cổ phần ưu đãi
biểu quyết với nhiều quyền biểu quyết hơn cổ phần phổ thông, Nhà nước
có thể có các quyền sau:
tå̌YV˾UDÈDW˾Oê̌êˍBSBUI˽PMV̂OU˼JDV̘DI̒Qå)å$å
t:ÐVD˿VUSJ̏VÛQI̒Qå)å$åC˾UUIˍ̚OH
t1I˽Oê̔JDÈDRVZ̋Uê̑OIEˍ̙JêÉZD̟Bå)å$å
a) Sửa đổi điều lệ công ty hoặc thông qua điều lệ mới
b) Tổ chức lại công ty
c) Thanh lý công ty, bầu các ban quản trị nội bộ hoặc phê duyệt bảng
cân đối kế toán cuối cùng dùng cho thanh lý công ty.
d) Thay đổi vốn điều lệ
F 1IÐEVZ̏UDÈDHJBPȆDIC˾UUIˍ̚OHWËHJBPȆDIW̙JCÐOMJÐORVBO
f ) Tiếp cận với tất cả các tài liệu của công ty
Nhà nước có thể cử đại diện của mình tham gia vào Hội đồng quản trị và
thay đổi đại diện này bất cứ lúc nào.


(ԽOÿÉZ /IËOԋDÿÍHJԻNEԽORVZՊOTՙIաVUSPOHDÈDDÙOHUZLIÙOH
cần sự can thiệp và kiểm soát quá sâu của Nhà nước thông qua chương trình
bán một phần cổ phiếu do Nhà nước nắm giữ trong các công ty này. Bên cạnh
đó, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, công ty mẹ và Tổng công ty đầu tư
WՒOOIËOԋD 4$*$ DØUIՋMËDՔÿÙOHNËLIÙOHDØDÈDÿՅDRVZՊO5SPOH
trường hợp này, các quyền của Nhà nước cũng giống như quyền của các cổ
đông khác của công ty đó.
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93 Khoản 1, Điều 168, LDN.
94 Khoản 1, Điều 49, Nghị định 109/2007/NĐ-CP.
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Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ có trách nhiệm cử
người làm đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa là đơn
vị thành viên, bộ phận doanh nghiệp trực thuộc và chịu trách nhiệm thực hiện
quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước theo quy định
của pháp luật.94

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP

 tćực hiện quyền chủ sở hữu với vai trò là người đầu tư vốn
t Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước
t Tách biệt chức năng thực hiện các quyền chủ sở hữu với chức năng
quản lý hành chính nhà nước
t Tách biệt thực hiện quyền chủ sở hữu đối với quyền chủ động
kinh doanh của doanh nghiệp; tôn trọng quyền kinh doanh của
doanh nghiệp
t Thực hiện thống nhất và tập trung các quyền và nghĩa vụ của chủ
sở hữu về vốn.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Các cơ quan Nhà nước sở hữu cổ phần thường sử dụng quyền lực theo
luật định của họ để can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Nhà nước sẽ thực hiện quyền chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo
các nguyên tắc sau:93

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

3. Thực hiện các quyền của Nhà nước với tư cách là một cổ đông

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

Các nhà đầu tư nước ngoài thường rất cân nhắc đối với việc đầu tư vào các
công ty mà cổ phần được phát hành với những đặc quyền nhất định. Mặc dù
các đặc quyền này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích của
Nhà nước và công chúng, các cơ quan Nhà nước nên đánh giá một cách thận
trọng tất cả các mặt có lợi và bất lợi của việc áp dụng các đặc quyền này trong
các công ty có sự sở hữu của Nhà nước.

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Các thông lệ tốt:

GIỚI THIỆU
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NHÀ NƯỚC VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT CỔ ĐÔNG

7.

Giới thiệu về Quyền của Cổ đồng

Đối với những doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc đối tượng chuyển
giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh
EPBOIWՒOOIËOԋD DÈD#Ֆ DԊRVBOOHBOH#Ֆ DԊRVBOUIVՖD$IÓOIQI՝ ԱZ
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Tổng
Công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước trong việc cử người làm đại diện
chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.95

95 Khoản 2, Điều 49, Nghị định 109/2007/NĐ-CP.
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 t5ÐO ÿՏBDIՎUS՜TՙDIÓOID՝BDÙOHUZ
 t5ՔOHTՒDՔQIԽOÿԋ՛DRVZՊODIËPCÈO MPԺJDՔQIԽOÿԋ՛DRVZՊO
chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại

t5ՔOHTՒDՔQIԽOÿÍCÈOD՝BU՟OHMPԺJWËHJÈUSՏWՒODՔQIԽOÿÍHØQ
 t)Ր  UÐO  ÿՏB DIՎ UIԋOH USÞ  RVՒD UՏDI  TՒ (JԼZ DI՞OH NJOI
nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác
đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch,
số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ
đông là tổ chức
 t4ՒMԋ՛OHDՔQIԽOU՟OHMPԺJD՝BNՕJDՔÿÙng, ngày đăng ký cổ phần.
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96 Khoản 1, Điều 86, LDN.
97 Khoản 2, Điều 86, LDN
98 Khoản 3, Điều 86, LDN.
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4Ք ÿʅOH Lâ DՔ ÿÙOH ÿԋ՛D MԋV HJա UԺJ US՜ Tՙ DIÓOI D՝B DÙOH UZ
hoặc TTTLKCK. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao
chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty hoặc
TTLKCK. 98

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

4ՔÿʅOHLâDՔÿÙOHQIԻJDØDÈDOՖJEVOHDI՝ZՉVTBVÿÉZ97

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được
DԼQ(JԼZDI՞OHOIՀOÿʅOHLâLJOIEPBOI4ՔÿʅOHLâDՔÿÙOHDØUIՋMËWʅO
bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.96

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

1. Sổ đăng ký cổ đông của Công ty

CỔ TỨC


4ՔÿʅOHLâDՔÿÙOHMËNՖUUËJMJՍVRVBOUSՐOHÿՋYÈDÿՏOIDՔÿÙOHWË
DI՝TՙIաVD՝BDÈDMPԺJDI՞OHLIPÈOLIÈDD՝BDÙOHUZ4ՔÿʅOHLâDՔÿÙOHDØ
thể được sử dụng để xác nhận số lượng, giá trị danh nghĩa, loại cổ phần và các
DI՞OHLIPÈOLIÈDÿԋ՛DOՁNHJա4ՔÿʅOHLâDՔÿÙOHDʺOHHJÞQDIPWJՍDÿԻN
bảo các quyền của cổ đông và theo dõi việc luân chuyển cổ phần và các chứng
khoán khác.
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TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

D. Sổ đăng ký cổ đông
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SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

7.

Giới thiệu về Quyền của Cổ đồng

Mặc dù Luật doanh nghiệp hay Điều lệ Mẫu và Quy chế Quản trị công
ty không có quy định cụ thể trong việc bảo vệ quyền của cổ đông, Hội đồng
Quản trị công ty cần phải chịu trách nhiệm trong việc đăng ký đầy đủ và kịp
thời cổ phần của công ty; đồng thời, chịu trách nhiệm lưu giữ sổ đăng ký cổ
đông và đảm bảo tính chính xác của sổ đăng ký cổ đông, tránh mọi tổn hại gây
ra cho cổ đông hoặc bên thứ ba do nghĩa vụ nói trên không được thực hiện.
Cần có quy định nêu rõ trong trường hợp có sự khác biệt giữa dữ liệu trên sổ
đăng ký cổ đông và dữ liệu đăng ký với TTLKCK, dữ liệu do TTLKCK lưu trữ
sẽ có hiệu lực.

2. Đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam được thành lập và hoạt động theo
mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của
Luật Chứng khoán và điều lệ Trung tâm lưu ký chứng khoán. Trung tâm lưu
ký chứng khoán chịu sự quản lý và giám sát của UBCKNN. Trung tâm lưu ký
chứng khoán có chức năng tổ chức và giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù
trừ và thanh toán chứng khoán.99
TTLKCK có quyền ban hành quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh
toán chứng khoán sau khi được UBCKNN chấp thuận.100 TTLKCK cung cấp
dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán và dịch vụ khác
có liên quan đến lưu ký chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng.101
Việc đăng ký chứng khoán với TTLKCK được thực hiện như sau:102
 t$I՞OHLIPÈOD՝BDÙOHUZÿԺJDIÞOHQIԻJÿԋ՛DÿʅOHLâUՀQUSVOHUԺJ
TTLKCK.
 t$I՞OHLIPÈOD՝BUՔDI՞DQIÈUIËOILIÈDVդRVZՊODIP55-,$,
làm đại lý chuyển nhượng được đăng ký tại TTLKCK.
 t$I՞OHLIPÈOD՝BUՔDI՞DQIÈUIËOILIÈDVդRVZՊODIP55-,$,
làm đại lý chuyển nhượng được đăng ký tại TTLKCK.

99 Điều 42, LCK.
100 Khoản 1, Điều 45, LCK.
101 Khoản 3, Điều 45, LCK.
102 Điều 52, LCK.
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103 Khoản 1, Điều 15, Quyết định 87/2007/QĐ-BTC
104 Khoản 1, Điều 54, LCK.
105 Khoản 1, Điều 25, LCK.
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5IFPIˍ̙OHÉOU˼J$ÙOHWǊOT̔6#$,2-1)OHËZUIÈOHOǊN
do UBCKNN ban hành, việc đăng ký chứng khoán của công ty đại chúng sẽ
được thực hiện theo ba giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ 1 đến 15 tháng 6 năm 2009),
các công ty đại chúng tự nguyện đăng ký chứng khoán; giai đoạn 2 (từ 15
tháng 6 đến 30 tháng 9 năm 2009), các công ty đại chúng chưa niêm yết có
công ty chứng khoán quản lý sổ cổ đông theo danh sách do các công ty chứng
khoán báo cáo UBCKNN và các công ty đại chúng tự nguyện đăng ký; và giai
đoạn ba (từ 30 tháng 9 đến 30 tháng 12 năm 2009) là giai đoạn đăng ký chứng
khoán của các công ty đại chúng còn lại. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại,
có khá nhiều công ty đại chúng vẫn chưa thực hiện đăng ký chứng khoán tại
TTLKCK. Nguyên nhân chủ yếu khiến các công ty không muốn đăng ký chứng
khoán là vì cho tới nay TTLKCK chưa ban hành một cơ chế cụ thể, rõ ràng về
cách thức quản lý và chuyển nhượng chứng khoán của công ty đại chúng
chưa niêm yết. Một nguyên nhân khác là vì họ sẽ phải tuân theo các quy định
về công bố thông tin rất nghiêm ngặt. Hiện tại, chưa có chế tài nào đủ mạnh
để bắt buộc các công ty phải đăng ký chứng khoán và điều này hiện đang gây
ra những vấn đề nghiêm trọng trong việc quản lý thị trường chứng khoán.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Thực tiễn tại Việt Nam:

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Tổ chức phát hành thực hiện đăng ký các thông tin sau về chứng
khoán tại TTLKCK:103
 tćÙOHUJOWՊUՔDI՞DQIÈUIËOIDI՞OHLIPÈO
 tćÙOHUJOWՊDI՞OHLIPÈOQIÈUIËOI
 tćÙOHUJOWՊEBOITÈDIOHԋJTՙIաVDI՞OHLIPÈO
Việc chuyển quyền sở hữu đối với các loại chứng khoán đã đăng ký tại
TTLKCK được thực hiện qua TTLKCK.104
Dưới giác độ thực tiễn, việc nhấn mạnh sự khác biệt giữa công ty đại
chúng và công ty cổ phần tư nhân là rất quan trọng. Việc đăng ký chứng khoán
phát hành tại TTLKCK chỉ bắt buộc đối với các công ty đại chúng, các công
ty niêm yết và các tổ chức phát hành khác ủy quyền cho TTLKCK làm đại lý
chuyển nhượng. Công ty đại chúng là công ty cổ phần đã thực hiện chào bán cổ
phần ra công chúng, có cổ phiếu được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán
hoặc cổ phần được sở hữu bởi ít nhất 100 nhà đầu tư, không bao gồm các nhà
đầu tư chuyên nghiệp và có vốn điều lệ thực góp từ 10 tỷ đồng trở lên. 105
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7.

Giới thiệu về Quyền của Cổ đồng

TTLKCK chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến việc
sở hữu chứng khoán của khách hàng theo yêu cầu của công ty đại chúng, tổ
chức phát hành.106 Tuy nhiên, dữ liệu về cơ cấu sở hữu cổ phần và danh sách
tất cả các cổ đông của các công ty này không được công bố công khai trên
trang web của TTLKCK. Trang web của TTLKCK chỉ cung cấp thông tin về cổ
phần được đăng ký. Bên cạnh đó, Luật chứng khoán chỉ quy định về phát hành
chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch và đầu tư chứng khoán, dịch
vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

3. Đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh
Cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần của công ty sẽ phải đăng ký với
cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày làm việc,
kể từ ngày có được tỷ lệ sở hữu đó.107

106 Khoản 8, Điều 46, LCK.
107 Khoản 4, Điều 86, LDN.
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Ví dụ như quyền của các cổ đông sở hữu hoặc đại diện một tỷ lệ phần
trăm nào đó trên tổng số cổ phần (10% theo quy định của Luật doanh nghiệp
và 5% theo quy định tại Điều lệ Mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết) trong
việc đề xuất các nội dung thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ cần được đảm bảo
bằng các điều khoản có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản
trị như sau:
 tćËOIWJÐO)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏLIÙOHÿԋ՛DQIÏQU՟DIՒJDÈDWԼOÿՊ
do cổ đông đề xuất ngoại trừ các trường hợp được quy định bởi
Luật Doanh nghiệp. Theo đó, tránh được việc Hội đồng quản trị bỏ
ra khỏi nội dung cuộc họp những vấn đề mà họ không muốn trình
bày. Đề xuất của cổ đông chỉ được phép từ chối trong các trường
hợp sau: i) Kiến nghị vấn đề đưa vào cuộc họp không được gửi tới
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Điều quan trọng là Điều lệ công ty phải đảm bảo rằng các quyền của
cổ đông và các cơ chế được thiết lập để bảo đảm và bảo vệ các quyền
đó được xác định một cách rõ ràng.

CỔ TỨC

Các thông lệ tốt:

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Luật Doanh nghiệp có những bảo đảm nhất định cho việc thực hiện
và bảo vệ các quyền của cổ đông. Một số mang tính thủ tục và có liên quan
đến việc tổ chức ĐHĐCĐ. Một số khác được phản ánh trong các nghĩa vụ của
các cấp quản lý và các cán bộ điều hành của công ty, tức là các thành viên Hội
đồng quản trị, Tổng giám đốc và thành viên Ban giám đốc.

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP

1. Bảo đảm bởi Luật doanh nghiệp

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Việc bảo vệ các quyền của cổ đông là vấn đề cốt lõi trong Quản trị
công ty và là một nhân tố rất quan trọng đối với các công ty hoạt động tại thị
trường mới nổi hoặc các nền kinh tế chuyển đổi. Việc bảo vệ các quyền này có
thể được thực hiện từ bên trong (tức là thông qua các quy định quản trị nội bộ
và các đảm bảo bởi Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác) và từ
bên ngoài (tức là thông qua các tổ chức bên ngoài).

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

E. Bảo vệ các quyền của cổ đông
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BẢO VỆ CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

7.

Giới thiệu về Quyền của Cổ đồng

công ty trong thời gian quy định hoặc không đủ các thông tin được
yêu cầu, ii) các vấn đề được kiến nghị không thuộc phạm vi của
cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc iii) các trường hợp khác được quy định
trong Điều lệ công ty.

2. Bảo vệ bởi hệ thống luật pháp
Khi các quyền của cổ đông bị xâm phạm, các cổ đông sẽ được sự bảo
vệ của pháp luật. Đây là một quyền cơ bản của cổ đông được bảo đảm bởi luật
pháp. Ở Việt Nam, các tòa án thương mại được trao quyền để bảo vệ quyền
lợi của cổ đông trước pháp luật. Theo quy định pháp luật hiện hành, về mặt
nguyên tắc, cổ đông có quyền yêu cầu tòa án kinh tế hủy bỏ quyết định của
ĐHĐCĐ. Tuy nhiên, cổ đông không thể khởi kiện thành viên Hội đồng quản
trị bởi vì cuối cùng công ty là người chịu toàn bộ các khoản chi phí có liên
quan đến vụ kiện. Cổ đông không thể kiện thành viên Hội đồng quản trị nhân
danh công ty, vì quyền này chưa được đưa ra ở Việt Nam.
Người có hành vi vi phạm các quy định của Luật Doanh nghiệp thì tuỳ
theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc
bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; trường hợp gây
thiệt hại đến lợi ích của doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông, chủ
nợ của doanh nghiệp hoặc người khác thì phải bồi thường theo quy định của
pháp luật.108
Trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp ĐHĐCĐ bất
thường theo yêu cầu như quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu
trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với
công ty.109
Cổ đông có quyền yêu cầu tòa án hoặc trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết
định của ĐHĐCĐ trong một số trường hợp cụ thể.110
Đối với các công ty niêm yết, trong trường hợp phát sinh tranh chấp
giữa cổ đông và công ty, hoặc giữa cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị
IPՅD HJաB DՔ ÿÙOH WJ #BO ,JՋN TPÈU  (JÈN ÿՒD IPՅD 5ՔOH HJÈN ÿՒD ÿJՊV
hành hay cán bộ quản lý cao cấp mà không thể được giải quyết bằng thương
lượng và hòa giải trong một khoảng thời gian nhất định, cổ đông có thể khởi
kiện tới Trọng tài kinh tế hoặc tòa án kinh tế.111
108 Khoản 1, Điều 165, LDN.
109 Khoản 4, Điều 97, LDN.
110 Điều 107, LDN.
111 Điều 54, Điều lệ Mẫu
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112 Điều 54, Điều lệ Mẫu
113 Điều 8, LCK.
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Theo quy định tại Luật Chứng khoán, UBCKNN có các nhiệm vụ và
quyền hạn sau đây:113

t$ԼQ HJBIԺO UIVIՓJHJԼZQIÏQ HJԼZDI՞OHOIՀOMJÐORVBOÿՉOIPԺU
động chứng khoán và thị trường chứng khoán; chấp thuận những thay
đổi liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán.

t2VԻOMâ HJÈNTÈUIPԺUÿՖOHD՝B4(%$, 55-,$,WËDÈDUՔDI՞D
phụ trợ; tạm đình chỉ hoạt động giao dịch, hoạt động lưu ký của
4(%$, 55-,$,USPOHUSԋOHI՛QDØEԼVIJՍVԻOIIԋՙOHÿՉO
quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

tćBOIUSB HJÈNTÈU YՠQIԺUWJQIԺNIËOIDIÓOIWËHJԻJRVZՉULIJՉV
nại, tố cáo trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán.

tćբDIJՍOUIՒOHLÐ EբCÈPWՊIPԺUÿՖOHDI՞OHLIPÈOWËUIՏUSԋOH
chứng khoán; hiện đại hoá công nghệ thông tin trong lĩnh vực
chứng khoán và thị trường chứng khoán.

t5ՔDI՞D QIՒJI՛QWJDÈDDԊRVBO UՔDI՞DMJÐORVBOÿËPUԺP CՓJEԋ՚OH
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành chứng khoán; phổ cập kiến
thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho công chúng.
t )ԋOH EԿO RVZ USÖOI OHIJՍQ W՜ WՊ DI՞OH LIPÈO WË UIՏ USԋOH
chứng khoán và các mẫu biểu có liên quan.
t ćբDIJՍOI՛QUÈDRVՒDUՉUSPOHMʜOIWբDDI՞OHLIPÈOWËUIՏUSԋOH
chứng khoán.

CÔNG BỐ
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3. Bảo vệ bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Đối với các công ty niêm yết, các cổ đông nắm giữ một nửa số cổ
phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết trong bầu cử thành viên Hội đồng
quản trị có quyền đệ đơn khiếu nại tới toà để yêu cầu giải thể công ty trong
một số trường hợp nhất định.112
Ở Việt Nam, hệ thống tòa án vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong việc
giải quyết các tranh chấp thuộc lĩnh vực thị trường chứng khoán và thiếu các
quan tòa có kinh nghiệm. Hệ thống tòa án ở Việt Nam thường bị cho là kém
hiệu quả nếu so sánh với chuẩn mực quốc tế với rất nhiều thủ tục phức tạp.
Điều này khiến cho việc bảo vệ quyền của cổ đông thông qua hệ thống luật
pháp sẽ gặp nhiều khó khăn.
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Thông qua các nhiệm vụ và quyền hạn nói trên, UBCKNN góp phần
trợ giúp cho việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Luật
chứng khoán cũng đưa ra những quy định và hướng dẫn cụ thể trong hoạt
động thanh tra, giám sát của UBCKNN. Theo đó, UBCKNN có trách nhiệm
thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết
của mình; trong trường hợp nhận được khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm
quyền giải quyết của mình, phải kịp thời chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân
có thẩm quyền để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại,
tố cáo biết.114
Chủ tịch UBCKNN sẽ xây dựng chương trình và kế hoạch thanh tra
các hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán. Thanh tra đột xuất
được tiến hành khi phát hiện tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư và hoạt động
trên thị trường chứng khoán có dấu hiệu vi phạm pháp luật về chứng khoán
và thị trường chứng khoán; theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo
hoặc do Chủ tịch UBCKNN giao.115
UBCKNN được quyền giám sát việc tuân thủ bởi các thành viên tham
gia thị trường chứng khoán đối với Luật chứng khoán và các quy định khác,
đặc biệt là trong trường hợp giải quyết bồi thường và khiếu nại có liên quan
đến các công ty niêm yết. Các hệ quả pháp lý của việc không tuân thủ các quy
định về công bố thông tin và báo cáo có thể bao gồm bị phạt tiền và hủy niêm
yết.116 Theo đó, UBCKNN có thể xử phạt hành chính, yêu cầu tạm dừng niêm
yết, cảnh cáo hoặc hủy niêm yết.

4. Các tổ chức phi chính phủ trong việc bảo vệ quyền của cổ đông
Cổ đông có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ các hiệp hội, tổ chức nghề
OHIJՍQIPՅDDÈDUՔDI՞DQIJDIÓOIQI՝LIÈD /(0T DØUIԾNRVZՊOUSPOHWJՍD
bảo vệ quyền lợi cổ đông.
Tại Việt Nam, Hiệp hội các nhà đầu tư Tài chính Việt Nam (VAFI)
được thành lập theo Quyết định số 74/2003/QD-BNV của Bộ Nội Vụ ngày
5/11/2003 và bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 1 năm 2004 với mục đích tạo
cầu nối giữa các doanh nghiệp, các công ty chứng khoán, các nhà đầu tư và các
tổ chức quản lý. VAFI đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư.

114 Khoản 3, Điều 133, LCK.
115 Điều 110, LCK.
116 Điều 118-129, LCK.
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Công ty niêm yết có trách nhiệm xây dựng một cơ cấu Quản trị công ty
hợp lý và xây dựng kênh thông tin liên lạc với các cổ đông một cách hiệu quả để
đảm bảo:
 t$ÈDDՔÿÙOHDØUIՋUIբDIJՍOÿԽZÿ՝DÈDRVZՊOUIFPRVZÿՏOID՝B
pháp luật và Điều lệ công ty
 t$ÈDDՔÿÙOHÿԋ՛DÿՒJYՠDÙOHCՂOH
Công ty niêm yết cần xây dựng Điều lệ công ty theo Điều lệ mẫu do
Bộ Tài chính quy định
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5. Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ
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t5IËOIM̂QDÈDRV̧ê̇DCJ̏Uê̍C˽PW̏M̝JÓDID̟BDÈDD̖êÙOH

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP

t5S̝HJÞQQIÈQMâê̍LIJ̋VLJ̏OMÐOUÛBÈOOĪNC˽PW̏DÈDRVŽOD̟B
cổ đông

CÔNG BỐ
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Ở một số quốc gia, NGOs đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo sức
ép cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp cố tình thiếu quan
tâm đến quyền lợi cổ đông. NGOs có thể thực hiện vai trò của mình theo
nhiều phương thức. Họ có thể trở thành cổ đông của công ty và tham gia
vào ĐHĐCĐ. Họ cũng có thể thông qua các văn bản và phương tiện truyền
thông để tạo sức ép cho các doanh nghiệp và thu hút sự chú ý của công
chúng đến vấn đề bảo vệ quyền lợi của cổ đông. NGOs có quyền hỗ trợ các
cổ đông thông qua:

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Thông lệ tại các quốc gia khác:

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

Hiệp hội tổ chức đào tạo, tư vấn và hướng dẫn đầu tư trên thị trường tài chính.
Hiệp hội cũng tham gia thảo luận và góp ý kiến để xây dựng các văn bản pháp
luật liên quan. Một trong những mục tiêu của VAFI là để “bảo vệ quyền lợi của
các nhà đầu tư thông qua việc giúp đỡ các nhà đầu tư am hiểu pháp luật và an
tâm bỏ vốn đầu tư vào các doanh nghiệp”. Tuy nhiên, một trong những nguồn
vốn của VAFI là từ Ngân sách Nhà nước và vì thế VAFI có mối liên hệ chặt
chẽ với Chính phủ. Điều này, cùng với sự không rạch ròi về các nhà đầu tư do
VAFI làm đại diện gây ra sự nghi ngờ liệu VAFI có thực sự là đại diện hiệu quả
cho quyền lợi của các nhà đầu tư hay không.
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Công ty niêm yết có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế nội
bộ về Quản trị công ty. Quy chế nội bộ về Quản trị công ty bao gồm các nội
dung chủ yếu sau:117

t5SÖOIUբ UI՝U՜DWՊUSJՍVUՀQWËCJՋVRVZՉUUԺJó)ó$ó
t5SÖOIUբWËUI՝U՜DÿՊDՠ ՞OHDՠ CԽV NJՌOOIJՍNWËCÍJOIJՍN
thành viên Hội đồng quản trị

t5SÖOIUբ UI՝U՜DUՔDI՞DIՐQ)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ
t5SÖOIUբ UI՝U՜DMբBDIՐO CՔOIJՍN NJՌOOIJՍNDÈOCՖRVԻOMâ
cấp cao
t2VZUSÖOI UI՝U՜DQIՒJI՛QIPԺUÿՖOHHJաB)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ #BO
kiểm soát và Ban giám đốc

t2VZÿՏOIWՊÿÈOIHJÈIPԺUÿՖOH LIFOUIԋՙOHWËLդMVՀUÿՒJWJ
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên
Ban giám đốc và các cán bộ quản lý.

6. Hoạt động của cổ đông và hành động tập thể
Việc bảo vệ các quyền của cổ đông được thực hiện bắt đầu từ hành vi
tích cực của doanh nghiệp, hệ thống khuôn khổ pháp lý và thể chế với các thủ
tục phù hợp nhằm đảm bảo việc thực thi có hiệu quả. Các cổ đông đóng một
vai trò quan trọng trong quy trình này. Cổ đông thường là các đối tượng duy
nhất nhận thức được các quyền của mình bị xâm phạm và ở vị trí tốt nhất để đệ
đơn khiếu nại tới công ty hoặc cao nhất là tới các cơ quan thi hành luật pháp.

117 Khoản 2, Điều 4, Chương II, Quy chế Quản trị
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Thỏa ước cổ đông là cách thức phổ biến để thực thi hành động tập
thể giữa các cổ đông. Trong thực tế, thỏa ước này cho phép các cổ đông thiểu
số sử dụng các quyền của cổ đông thiểu số (chẳng hạn như đạt được 10% cần
thiết để chọn ra một ban kiểm tra báo cáo tài chính). Tình huống sẽ trở nên
phức tạp hơn nếu thỏa ước được ký kết giữa cổ đông và công ty (hoặc một
trong những cấp quản lý của công ty). Trong trường hợp này, cổ đông có thể bị
ràng buộc theo nhiều cách thức khác nhau, như buộc phải biểu quyết theo các
phương án có lợi cho thành viên Hội đồng quản trị, hoặc phải tuân thủ các yêu
cầu của nhà quản lý đối với các vấn đề liên quan đến các quyền lợi thiết yếu
của cổ đông (quyền bán cổ phần, quyền nhận cổ tức và các quyền lợi khác).
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7. Thỏa ước cổ đông
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Một khía cạnh khác góp phần vào việc bảo vệ các quyền của cổ đông
là hành động tập thể. Hành động tập thể là khi một nhóm các cổ đông nhỏ
không có được một quyền nào đó khi đứng riêng rẽ kết hợp lại với nhau để có
được số phiếu biểu quyết ở một mức nhất định (ví dụ 10% đối với công ty cổ
phần và 5% đối với công ty niêm yết) để có thể cùng nhau có được quyền đó.
Thêm vào đó, Luật doanh nghiệp cho phép các cổ đông được xem xét, tra cứu
danh sách cổ đông của công ty, nhờ đó giúp họ liên hệ với các cổ đông khác để
kêu gọi sự hợp tác.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều
các nhà đầu tư (nước ngoài) khi xem xét đầu tư vào các công ty Việt Nam.
Các chủ sở hữu kiểm soát/các thành viên Ban giám đốc điều hành chủ chốt
thường ít chú ý hoặc không quan tâm tới quyền lợi của các cổ đông thiểu số.
Mặt khác, bản thân các cổ đông thường thụ động, đặc biệt là các nhà đầu tư
Việt Nam do thiếu nhận thức về quyền của cổ đông. Trong thực tế, các cổ đông
thiểu số rất hiếm khi tham gia vào các cuộc họp ĐHĐCĐ trừ khi họ là cán bộ
công nhân viên công ty. Điều này là không quá ngạc nhiên vì sau khi cổ phần
hóa, hầu hết các cổ đông này (thông thường là các nhân viên cũ của các nhà
máy, xí nghiệp) trở thành cổ đông mà không cần phải bỏ vốn đầu tư lớn hoặc
không được phổ biến đầy đủ về các quyền của họ. Chính vì vậy, các cơ quan
lập pháp và giám sát đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo rằng việc
bảo vệ các quyền của cổ đông được quan tâm đúng mực.
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Thực tiễn tại Việt Nam:
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Các thông lệ tốt:
Thỏa ước cổ đông có thể được sử dụng để lạm dụng các quyền của cổ đông
và buộc các cổ đông (thiểu số) phải hành động theo hướng có lợi cho thành
viên Hội đồng quản trị, các nhà quản lý và/hoặc các cổ đông nắm quyền kiểm
soát. Vì vậy, thỏa ước này cần phải được quy định và kiểm soát chặt chẽ. Ví dụ,
tại Vương Quốc Anh, thỏa ước cổ đông không thể yêu cầu cổ đông biểu quyết
theo một trong các cách sau đây:
t1I˽JMVÙOUVÉOUI̟UIFPDÈDDI̐ÉOD̟BDÙOHUZIṖDN̘UD˾QRV˽OMâ
nào đó
t1I˽JMVÙOQIÐDIV̀Oê̌YV˾UD̟BDÙOHUZIṖDN̘UD˾QRV˽OMâOËPêØ
t#J̍VRVZ̋UUIFPN̘UZÐVD˿VD̞UI̍IṖDUSÈOIYFNYÏUDÈDM̝JUI̋ê̇DCJ̏U

Về nguyên tắc, thỏa ước cổ đông là một hình thức hợp đồng dân sự cá
nhân. Tuy nhiên, do tầm quan trọng của các thỏa ước này đối với hoạt động
quản trị doanh nghiệp, cần phải có một số điều kiện nhất định.
Thứ nhất, thỏa ước cổ đông không thể thay thế (hoặc mâu thuẫn) với
các tài liệu sáng lập của công ty. Những tài liệu sáng lập (điều lệ) này là bắt
buộc, được quy định rộng rãi và công khai minh bạch (theo quy chế quản lý
đăng ký của Nhà nước và/hoặc quy chế chứng khoán).
Thứ hai, để ngăn chặn các hình thức lạm dụng kể trên đến khả năng
kiểm soát quyền biểu quyết của các cổ đông thiểu số, cần thiết phải đưa ra quy
định không cho phép đưa vào thỏa ước cổ đông một số điều khoản nhất định.
Cuối cùng, các công ty (đặc biệt là các công ty đại chúng) phải công
khai các thỏa ước cổ đông để đảm bảo tính cách mich bạch trong việc kiểm
soát quyền biểu quyết. Theo đó, các cổ đông được yêu cầu thông báo với
ĐHĐCĐ về thỏa ước đã ký kết tại cuộc họp cổ đông tiếp theo.
Ở Việt Nam, pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể nào về các
điều khoản của thỏa ước cổ đông cũng như yêu cầu công bố thông tin về thỏa
ước cổ đông.
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3. Các nghĩa vụ khác
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118 Khoản 1, Điều 80, LDN và Khoản 2, Điều 12, Điều lệ Mẫu.
119 Khoản 1, Điều 84, LDN.
120 Khoản 1, Điều 80, LDN.
121 Khoản 2, 3& 4, Điều 80, LDN và Khoản 1, 3& 4, Điều 12, Điều lệ Mẫu.
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TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP

Ngoài các nghĩa vụ trên, một số nghĩa vụ khác cần được chấp hành.
Cổ đông có nghĩa vụ tuân thủ Điều lệ và Quy chế nội bộ của công ty, chấp
hành Quyết định của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị, cung cấp địa chỉ chính
xác khi đăng ký mua cổ phần và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của
pháp luật hiện hành.121

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Cổ đông có trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ khác
của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. 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 này thì thành
viên Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của 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.120

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

2. Nghĩa vụ đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ khác của
công ty

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Bên cạnh quyền lợi, cổ đông cũng có các nghĩa vụ và trách nhiệm.
Trách nhiệm pháp lý cơ bản của cổ đông là thanh toán đầy đủ cho các cổ phần
đã cam kết mua.118 Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau nắm giữ tối thiểu 20%
tổng số cổ phần được phát hành của công ty và phải thanh toán toàn bộ số cổ
QIԽOÿʅOHLâUSPOHWÛOHOHËZ LՋU՟OHËZDÙOHUZÿԋ՛DDԼQ(JԼZDI՞OH
nhận đăng ký kinh doanh.119

CỔ TỨC

1. Nghĩa vụ thanh toán đầy đủ các cổ phần đăng ký mua
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F. Nghĩa vụ của cổ đông

GIỚI THIỆU
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NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG

7.

Giới thiệu về Quyền của Cổ đồng

Ngoài ra, cổ đông phải chịu trách nhiệm cá nhân khi thực hiện một
trong các hành vi dưới đây nhân danh công ty dưới mọi hình thức:
 t7JQIԺNQIÈQMVՀU
t5JՉOIËOILJOIEPBOIWËDÈDHJBPEՏDILIÈDÿՋUԋM՛JIPՅDQI՜DW՜
lợi ích của tổ chức, cá nhân khác
 tćBOIUPÈODÈDLIPԻOO՛DIԋBÿՉOIԺOUSԋDOHVZDԊUËJDIÓOIDØ
thể xảy ra đối với công ty.122
Các nghĩa vụ khác bao gồm nghĩa vụ công bố thông tin khi số cổ phần
sở hữu vượt quá ngưỡng quy định, công bố kế hoạch mua thêm cổ phần hoặc
kế hoạch nắm quyền kiểm soát công ty. Những nghĩa vụ bổ sung này chủ yếu
được áp dụng cho các cổ đông lớn và được trình bày trong suốt Cẩm nang này.
ÎChi tiết yêu cầu công bố thông tin về lợi ích chủ sở hữu được trình bày tại
Chương 13, Phần B.3.
Trong một số trường hợp, cổ đông phải chịu trách nhiệm pháp lý bất
chấp trách nhiệm hữu hạn của họ. Ở đây muốn nói đến các cổ đông nắm
quyền kiểm soát, những người có quyền quyết định một số hoạt động của
công ty và đưa ra các yêu cầu, hướng dẫn bắt buộc đối với công ty.
Cuối cùng, ở một số quốc gia, cổ đông (đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức)
bắt buộc phải thực hiện biểu quyết đối với số cổ phần do họ nắm giữ. Ở một số
quốc gia khác, dù không có quy định pháp lý cụ thể nhưng đây được coi là một vấn
đề mang tính đạo đức. Trong khi chờ đợi các quy định pháp lý về việc biểu quyết
được ban hành tại Việt Nam, một cơ cấu Quản trị công ty có chất lượng phụ thuộc
phần lớn vào sự chủ động tham gia của các cổ đông trong Quản trị công ty.

Các thông lệ tốt:
Các nhà đầu tư tổ chức hoạt động ủy thác cần công bố thông tin về Quản trị
công ty và chính sách biểu quyết đối với các khoản đầu tư của họ, bao gồm
các thủ tục được tiến hành để đưa ra quyết định về việc sử dụng quyền biểu
quyết của họ. Họ đồng thời cũng công bố cách thức để quản lý các xung đột
lợi ích quan trọng có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện các quyển sở hữu cơ
bản liên quan đến các khoản đầu tư của họ - theo Các Nguyên tắc Quản trị
công ty của OECD, (OECD Principles of Corporate Governance, trang 19)

122 Khoản 5, Điều 80, LDN và Khoản 5, Điều 12, Điều lệ Mẫu.
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Điều lệ công ty có quy định rằng công ty phải cung cấp thông tin cho
cổ đông (hoặc những người có quyền lợi được công nhận) về các nội
dung cụ thể trong chương trình nghị sự hay không?
Công ty có thông tin đầy đủ tới tất cả các cổ đông về cuộc họp ĐHĐCĐ
trên trang thông tin điện tử (website) của công ty không?
Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:
Địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ có thuận tiện cho các cổ
đông không?
Các cổ đông (hoặc đại diện có ủy quyền của họ) muốn tham dự họp
ĐHĐCĐ có được đăng ký đầy đủ và kịp thời không? Họ có cơ hội được
tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ không?
Công ty có đảm bảo rằng số đại biểu tham dự tối thiểu theo quy định
đã được xác minh và ghi chép một cách đúng đắn không?
Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát cũng như Kiểm
toán viên độc lập có tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ không? Cổ đông có
quyền và có cơ hội đặt câu hỏi với Ban Giám đốc và những người trình
bày khác tại cuộc họp không?
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Tất cả các cổ đông có được thông báo đầy đủ và kịp thời về cuộc họp
ĐHĐCĐ không?

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

HĐQT có một nghĩa vụ rõ ràng để đảm bảo rằng chương trình nghị sự sẽ
không bị thay đổi sau khi nó đã được gửi tới tất cả các cổ đông không?
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HĐQT có ban hành các cơ chế có tính khả thi và kịp thời để đảm bảo
các đề xuất hợp pháp của cổ đông được đưa vào nội dung chương trình
nghị sự không?
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Chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông:
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Những quyền mà ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện có được quy định
rõ trong Điều lệ công ty không?
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Thẩm quyền của ĐHĐCĐ có được nêu rõ trong Điều lệ công ty không?
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Thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
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Những vấn đề Chủ tịch HĐQT cần lưu ý:
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Những vấn đề Chủ tịch HĐQT cần lưu ý

8.

Những vấn đề Chủ tịch HĐQT cần lưu ý

HĐQT hoặc các chủ thể quản trị có thẩm quyền theo quy định của công
ty có đảm bảo các thủ tục kiểm phiếu là độc lập và hiệu quả và kết quả
kiểm phiếu được ghi chép đúng đắn không? HĐQT có đảm bảo rằng
các quyết định được thông qua là hợp lệ và tuân thủ các quy định pháp
luật không?
Kết quả kiểm phiếu và các quyết định của ĐHĐCĐ có được thông báo
tới các cổ đông một cách đầy đủ không?
Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:
HĐQT có triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường trong các trường hợp
đặc biệt theo quy định của pháp luật không?
HĐQT có triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường khi có yêu cầu từ một cổ
đông (hoặc một nhóm cổ đông) sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng theo quy
định tại điều lệ công ty (5% theo quy định tại Điều lệ Mẫu áp dụng cho
các công ty niêm yết) không?

Cổ đông là những người góp vốn cổ phần vào công ty. Tuy nhiên, không phải
lúc nào cổ đông cũng mong muốn tham gia vào việc quản lý các hoạt động
hàng ngày của công ty. Hầu hết các cổ đông đều thiếu thời gian hoặc kỹ năng
cần thiết để điều hành công ty. Do đó, cổ đông thường giao phó cho các nhà
quản lý chuyên nghiệp điều hành hoạt động hàng ngày của công ty và lựa
chọn các thành viên Hội đồng quản trị có đủ năng lực để thực hiện việc kiểm
tra, giám sát và định hướng đối với các nhà quản lý này. Tuy nhiên, điều này
không có nghĩa là các cổ đông hoàn toàn từ bỏ tất cả các quyền quản trị của
họ. Cổ đông thường thực hiện quyền quản trị của họ thông qua ĐHĐCĐ.
ĐHĐCĐ là cơ quan quản lý cấp cao nhất của công ty. Thông qua ĐHĐCĐ,
các cổ đông thể hiện ý chí của họ đối với các vấn đề quan trọng của công
ty như phê duyệt báo cáo thường niên, báo cáo tài chính hàng năm, bầu và
bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thanh toán cổ tức và phân phối lợi
nhuận của công ty, tổ chức lại công ty, các giao dịch lớn và lựa chọn và bổ
nhiệm công ty kiểm toán. ĐHĐCĐ cũng giúp cho cổ đông có cơ hội, ít nhất
mỗi năm một lần, thảo luận những vấn đề nêu trên và các vấn đề quan trọng
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khác cũng như gặp gỡ trực tiếp với các thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng
quản trị và Ban giám đốc, đặt câu hỏi và quyết định tương lai của công ty. Từ
đó, các cổ đông thực hiện quyền được tham gia vào quá trình ra quyết định
của công ty thông qua ĐHĐCĐ. Việc chuẩn bị và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ
phải tuân theo các yêu cầu về trình tự và thủ tục chi tiết theo quy định pháp
luật cũng như chính sách của công ty. Chương này sẽ trao đổi sâu hơn về
thẩm quyền của ĐHĐCĐ, tổ chức ĐHĐCĐ và các yêu cầu pháp luật để các
quyết định được thông qua là hợp lệ.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Những vấn đề Chủ tịch HĐQT cần lưu ý

8.

Đại hội đồng Cổ đông

A. Những vấn đề chung
1. Phân loại Đại hội đồng cổ đông
Có hai loại ĐHĐCĐ là ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường.
a) Đại hội đồng cổ đông thường niên
Luật doanh nghiệp quy định công ty phải tổ chức họp cổ đông mỗi năm
một lần.1 Cuộc họp này được gọi là ĐHĐCĐ thường niên. ĐHĐCĐ thường
niên phải được tổ chức trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài
chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể
gia hạn, nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.2 Hội
đồng quản trị chịu trách nhiệm triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên và lựa
chọn địa điểm họp thích hợp trên lãnh thổ Việt Nam. Đối với các công ty niêm
yết, Điều lệ Mẫu quy định rõ ĐHĐCĐ thường niên không được tổ chức dưới
hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.3
Tất cả các cổ đông đều có cơ hội tham gia ĐHĐCĐ thường niên.


C óԺJIՖJÿՓOHDՔÿÙOHCԼUUIԋOH

Bên cạnh ĐHĐCĐ thường niên, công ty có thể tổ chức các cuộc họp
ĐHĐCĐ khác. Tất cả các cuộc họp ĐHĐCĐ không phải là ĐHĐCĐ thường
niên được gọi là ĐHĐCĐ bất thường. ĐHĐCĐ bất thường được triệu tập theo
yêu cầu cụ thể của công ty hoặc của các cổ đông, ví dụ như việc phát hành thêm
cổ phần không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều
lệ công ty, việc tổ chức lại công ty hoặc bầu thành viên Hội đồng quản trị. Công
ty có thể tự quyết định việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường. Tuy nhiên, trong một
số trường hợp đặc biệt, công ty bắt buộc phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường theo
quy định của pháp luật.
Không có giới hạn nào về số lượng các cuộc họp ĐHĐCĐ mà công ty
có thể tổ chức trong năm giữa hai cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

1 Khoản 1, Điều 97, LDN; Khoản 1, Điều 13 & Khoản 12, Điều 19, Điều lệ Mẫu.
2 Khoản 2, Điều 97, LDN.
3 Khoản 6, Điều 6, Quy chế Quản trị công ty và Khoản 12, Điều 19, Điều lệ Mẫu.
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Cụ thể hơn, các quyền của ĐHĐCĐ được phân tích như sau:6
a) Quyết định về các vấn đề có liên quan đến các chủ thể quản trị
trong công ty
 t#ԽV CÍJNJՌOWËUIBZUIՉDÈDUIËOIWJÐO)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏWË#BO
kiểm soát

4 Điều 96, LDN.
5 Khoản 2k, Điều 96, LDN.
6 Điều 14, Điều lệ Mẫu và Điều 96 & 97, LDN.
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Hình 1: Thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

Thẩm quyền của ĐHĐCĐ được quy định theo Luật doanh nghiệp.4 Tuy nhiên,
Điều lệ công ty cũng có thể quy định thêm các quyền khác cho ĐHĐCĐ (ví dụ
như việc thông qua các quy định nội bộ), trừ khi pháp luật có quy định khác.5
Điều lệ Mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết cho phép ĐHĐCĐ có nhiều
thẩm quyền hơn so với quy định tại Luật doanh nghiệp.
ÎChi tiết về thẩm quyền của ĐHĐCĐ và HĐQT được trình bày tại Chương 4,
Phần A.4.a.
Thẩm quyền của ĐHĐCĐ được tóm tắt trong Hình 1:

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

2. Thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
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8.

Đại hội đồng Cổ đông

 t,JՋNUSBWËYՠMâDÈDWJQIԺNNË)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏIPՅD#BOLJՋN
soát gây thiệt hại cho công ty và các cổ đông của công ty.
Đối với các công ty đại chúng nói chung, Luật doanh nghiệp không có
quy định rõ cấp nào sẽ có quyền quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản
trị và liệu ĐHĐCĐ có thẩm quyền phê duyệt chính sách chi trả thù lao cho các
thành viên của Hội đồng quản trị hay không. Đối với các công ty niêm yết, Điều
lệ Mẫu quy định rằng những vấn đề này là thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.7 Bên
cạnh đó, đối với công ty niêm yết, Điều lệ Mẫu cũng quy định ĐHĐCĐ có quyền
QIÐDIVԾOWJՍD)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏCՔOIJՍN(JÈNÿՒDIPՅD5ՔOHHJÈNÿՒDÿJՊV
hành.8 Trong khi đó, theo quy định của Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có
đầy đủ thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng,
DIԼNE՞UI՛QÿՓOHÿՒJWJ(JÈNÿՒDIPՅD5ՔOHHJÈNÿՒDWËDÈDDԼQRVԻOMâ
quan trọng khác theo quy định của Điều lệ công ty.9

Các thông lệ tốt:
ĐHĐCĐ nên phê chuẩn chính sách chi trả thù lao cho thành viên HĐQT



C ,JՋNTPÈUDÈDIPԺUÿՖOHD՝BDÙOHUZ
 tćÙOHRVBCÈPDÈPUIԋOHOJÐOWËDÈDCÈPDÈPUËJDIÓOIIËOHOʅN
tćԻPMVՀOWËUIÙOHRVBCÈPDÈPD՝B#BOLJՋNTPÈUWՊUÖOIIÖOIRVԻO
MâDÙOHUZD՝B)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ (JÈNÿՒDIPՅD5ՔOHHJÈNÿՒD
tćԻPMVՀOWËUIÙOHRVBCÈPDÈPD՝B)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏÿÈOIHJÈUIբD
trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty
 tćÙOHRVBOHËOIOHIՊLJOIEPBOI LՉIPԺDIQIÈUUSJՋOOHՁOIԺO
và dài hạn của công ty.
Đối với các công ty niêm yết, Quy chế Quản trị công ty quy định các
nội dung tối thiểu mà báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo hoạt
động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ phải có. Theo đó, báo cáo hoạt động của
Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ tối thiểu phải có các nội dung sau:10
  tóÈOIHJÈUÖOIIÖOIIPԺUÿՖOHD՝BDÙOHUZUSPOHOʅNUËJDIÓOI

7 Khoản 2c&f, Điều 14, Điều lệ Mẫu.
8 Khoản 2e, Điều 14, Điều lệ Mẫu.
9 Khoản 2h, Điều 108, LDN.
10 Điều 7, Quy chế Quản trị công ty.
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11 Điều 8, Quy chế Quản trị công ty.
12 Khoản 2d, Điều 14, Điều lệ Mẫu.
13 Đối với các công ty đại chúng chưa niêm yết, trong trường hợp vốn điều lệ tăng thêm do phát hành thêm
cổ phiếu trong phạm vi tổng số cổ phiếu được phép phát hành quy định trong Điều lệ công ty, việc sửa
đổi Điều lệ công ty không cần thiết phải được ĐHĐCĐ thông qua (Khoản 2đ, Điều 96, LDN). Đối với
các công ty niêm yết, điều này sẽ không xảy ra do ĐHĐCĐ là người phê duyệt việc phát hành thêm cổ
phiếu mới (Khoản 2h, Điều 14, Điều lệ Mẫu).

CÔNG BỐ
THÔNG TIN



c) Các quyết định về các thủ tục nội bộ liên quan đến việc Quản
USՏDÙOHUZ
 tćÙOHRVBóJՊVMՍDÙOHUZIPՅDQIÐDIVԾOWJՍDTՠBÿՔJóJՊVMՍ 
trừ trường hợp vốn điều lệ tăng thêm do phát hành thêm cổ phiếu
trong phạm vi tổng số cổ phiếu được phép phát hành quy định tại
Điều lệ công ty.13

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

t)oạt động của Hội đồng quản trị
 t5ՔOHLՉUDÈDDVՖDIՐQD՝B)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏWËDÈDRVZՉUÿՏOID՝B
Hội đồng quản trị
 t,ՉURVԻHJÈNTÈUÿՒJWJ(JÈNÿՒDIPՅD5ՔOHHJÈNÿՒDÿJՊVIËOI
 t,ՉURVԻHJÈNTÈUÿՒJWJDÈDDÈOCՖRVԻOMâ
 t$ÈDLՉIPԺDIEբLJՉOUSPOHUԋԊOHMBJ
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ tối thiểu phải có
các nội dung sau:11
 t)PԺUÿՖOHD՝B#BOLJՋNTPÈU
t5ՔOHLՉUDÈDDVՖDIՐQD՝B#BOLJՋNTPÈUWËDÈDRVZՉUÿՏOID՝B#BO
kiểm soát
 t,ՉURVԻHJÈNTÈUUÖOIIÖOIIPԺUÿՖOHWËUËJDIÓOID՝BDÙOHUZ
 t,ՉURVԻHJÈNTÈUÿՒJWJUIËOIWJÐO)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ UIËOIWJÐO
Ban giám đốc, và các cán bộ quản lý
 t#ÈPDÈPÿÈOIHJÈTբQIՒJI՛QIPԺUÿՖOHHJաB#BOLJՋNTPÈUWJ)ՖJ
đồng quản trị, Ban giám đốc, và cổ đông.
Đối với các công ty đại chúng chưa niêm yết, hiện nay chưa có quy
định cụ thể về hình thức và nội dung của các báo cáo của Hội đồng quản trị và
Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ.
Luật doanh nghiệp không quy định thẩm quyền bổ nhiệm và bãi miễn
công ty kiểm toán đối với công ty đại chúng. Trong khi đó, đối với công ty
niêm yết, Điều lệ Mẫu quy định ĐHĐCĐ có quyền phê duyệt việc lựa chọn
công ty kiểm toán.12
ÎChi tiết về cơ cấu kiểm soát nội bộ và kiểm soát từ bên ngoài được trình
bày tại Chương 14.
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8.

Đại hội đồng Cổ đông

 t1IÐDIVԾOWJՍD(JÈNÿՒD 5ՔOH(JÈNÿՒD ÿJՊVIËOIDʺOHÿՓOH
thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ được quy định tại
Luật doanh nghiệp cho công ty cổ phần nói chung và tại Điều lệ Mẫu áp dụng
cho công ty niêm yết nói riêng.14 Quy chế Quản trị công ty cũng yêu cầu các công
ty niêm yết phải ban hành quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại
ĐHĐCĐ bao gồm các nội dung chính và cần thiết cho việc tổ chức ĐHĐCĐ.15
Tuy nhiên, Quy chế Quản trị công ty không đề cập đến việc cơ quan nào sẽ có
quyền thiết lập các quy định này và thẩm quyền phê duyệt các quy định đó.
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Theo quy định của Điều lệ Mẫu áp dụng cho công ty niêm yết, ĐHĐCĐ
sẽ quyết định việc tăng vốn điều lệ của công ty bởi vì ĐHĐCĐ có quyền quyết
định loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ
phần.16 Tuy nhiên, đối với các công ty đại chúng chưa niêm yết, Luật doanh
nghiệp lại quy định rằng, Hội đồng quản trị là chủ thể có quyền quyết định đối
với việc tăng vốn điều lệ của công ty trong trường hợp việc chào bán cổ phần
mới làm tăng vốn điều lệ thuộc phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của
từng loại.17 Luật doanh nghiệp không đề cập đến thời gian và các hạn chế khác
đối với Hội đồng quản trị trong trường hợp này.
ĐHĐCĐ sẽ quyết định việc mua lại trên 10% nhưng không quá 30%
tổng số cổ phần đã bán của từng loại.18 Hội đồng quản trị có quyền quyết định
mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong
mỗi mười hai tháng.
Đối với các công ty đại chúng nói chung, ĐHĐCĐ cũng có quyền tăng
vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức hoặc phát hành cổ
phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn tự có.19
Luật doanh nghiệp không đề cập đến thủ tục và thẩm quyền quyết
định việc giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo quy định
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi đăng ký thay đổi vốn điều lệ, công ty cần
gửi kèm biên bản họp của ĐHĐCĐ về việc thay đổi vốn điều lệ của công
14
15
16
17
18
19

Điều 103, LDN và Điều 19, Điều lệ Mẫu.
Khoản 1, Điều 6, Quy chế Quản trị công ty.
Khoản 2h, Điều 14, Điều lệ Mẫu.
Khoản 2c, Điều 108, LDN.
Khoản 2g, Điều 96 & Điều 91, LDN và Khoản 2m, Điều 14, Điều lệ Mẫu.
Khoản 1 & 2, Phần IV, Thông tư 18/2007/TT-BTC.
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20 Khoản 1, Điều 40, Chương V, Nghị định 43/2010/NĐ-CP.
21 Khoản 1, Điều 53, Điều lệ Mẫu.
22 Khoản 2, Điều 158, LDN.
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f) Quyết định các vấn đề có liên quan đến chứng khoán do công ty
QIÈUIËOI
tćÙOHRVBWJՍDDIVZՋOOIԋ՛OHDՔQIԽOD՝BDÈDDՔÿÙOHTÈOHMՀQ
trong ba năm đầu kể từ ngày thành lập công ty

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP

F 2VZՉUÿՏOIUՔDI՞DMԺJWËHJԻJUIՋDÙOHUZ
 tćÙOHRVBWJՍDTÈQOIՀQ DIJBUÈDI I՛QOIԼUIPՅDDIVZՋOÿՔJDÙOHUZ
 tćÙOHRVBWJՍDUՔDI՞DMԺJDÙOHUZ
 t1IÐDIVԾOWJՍDUIBOIMâDÙOHUZ RVZՉUÿՏOIDIԼNE՞UIPԺUÿՖOHD՝B
công ty)
Luật pháp có các quy định cụ thể hơn về sự can thiệp của ĐHĐCĐ
trong trường hợp thanh lý công ty. Đối với công ty niêm yết, Điều lệ Mẫu quy
định công ty cần thành lập một Ban thanh lý, trong đó có hai thành viên do
ĐHĐCĐ chỉ định và một thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một
công ty kiểm toán độc lập.21 Đối với các công ty đại chúng chưa niêm yết, theo
quy định tại Luật doanh nghiệp Hội đồng quản trị sẽ trực tiếp tổ chức thanh
lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ
chức thanh lý riêng.22

CÔNG BỐ
THÔNG TIN



CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

ty.20 Điều này có nghĩa ĐHĐCĐ là chủ thể có thẩm quyền quyết định việc
thay đổi vốn điều lệ của công ty, bao gồm việc giảm vốn điều lệ. Đồng thời,
Thông tư 19/2003/TT-BTC cũng có quy định một số trường hợp công ty
có thể giảm vốn điều lệ và các phương pháp giảm vốn điều lệ.
Đối với các ngân hàng thương mại cổ phần, ĐHĐCĐ sẽ không có đầy
đủ thẩm quyền trong việc quyết định thay đổi mức vốn điều lệ của ngân hàng.
Việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần cần phải
được sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Quy trình, thủ tục và hồ sơ đề
nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc thay đổi vốn điều lệ của ngân hàng
thương mại cổ phần được quy định tại các điều từ 26 đến 29, mục 2, chương
III, Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/2/2010 hướng dẫn về tổ chức,
quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy
phép, điều lệ của ngân hàng thương mại.
ÎChi tiết về vốn điều lệ được trình bày tại Chương 9.
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8.

Đại hội đồng Cổ đông

 tćÙOHRVBWJՍDNVBMԺJDՔQIԽOD՝BDÙOHUZUSPOHDÈDUSԋOHI՛Q
theo quy định của Luật doanh nghiệp (xem mục d ở trên để biết
thêm chi tiết).
Theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị sẽ phải báo
cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất về việc phát hành trái phiếu trong trường
hợp Hội đồng quản trị có quyền quyết định việc phát hành trái phiếu.23 Báo
cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ giải trình quyết định của Hội đồng quản trị
về phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, Luật doanh nghiệp không đưa ra quy định
hoặc hướng dẫn cụ thể trong trường hợp ĐHĐCĐ không đồng ý với việc phát
hành trái phiếu của Hội đồng quản trị.
Đối với các công ty niêm yết, mặc dù Điều lệ Mẫu không đề cập tới
thẩm quyền phê duyệt việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các
chứng quyền của công ty, nên hiểu rằng ĐHĐCĐ sẽ có quyền này vì Hội đồng
quản trị chỉ có quyền đề xuất về những vấn đề này.24
ÎChi tiết về chứng khoán do công ty phát hành được trình bày tại Chương 11
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ĐHĐCĐ có quyền quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ
phần.25 Hội đồng quản trị có thể quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức.26
Đối với các công ty niêm yết, quyền này của ĐHĐCĐ bị giới hạn do
mức cổ tức do ĐHĐCĐ thông qua không được cao hơn mức mà Hội đồng
quản trị đề nghị.27
ÎChi tiết về cổ tức được trình bày tại Chương 10
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 t1IÐEVZՍUDÈDHJBPEՏDIUSՐOHZՉV
ĐHĐCĐ sẽ phê duyệt các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 50% trở
lên tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc
một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị trình dự
thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp

23
24
25
26
27

Khoản 3, Điều 88, LDN.
Khoản 3g, Điều 25, Điều lệ Mẫu.
Khoản 2b, Điều 96, LDN.
Khoản 2n, Điều 108, LDN.
Khoản 2b, Điều 14, Điều lệ Mẫu.
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Khoản 2 & 3, Điều 120, LDN.
Khoản 1, Điều 120, LDN.
Khoản 2o, Điều 14, Điều lệ Mẫu.
Khoản 3, Điều 120, LDN.
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28
29
30
31

CÔNG BỐ
THÔNG TIN
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Đối với các công ty niêm yết, theo quy định tại Điều lệ Mẫu, ĐHĐCĐ
sẽ phê duyệt các hợp đồng hoặc các giao dịch với các bên liên quan nêu trên
chỉ khi giá trị hợp đồng hoặc giao dịch bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài
sản của công ty và các chi nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính
đã được kiểm toán gần nhất.30 Đối với các công ty đại chúng chưa niêm yết,
ĐHĐCĐ sẽ phê duyệt các hợp đồng hoặc giao dịch nêu trên chỉ khi giá trị hợp
đồng hoặc giao dịch bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của công ty
được phản ánh trong báo cáo tài chính gần nhất. Các giao dịch khác với giá
trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản của công ty sẽ do Hội đồng quản trị phê
duyệt. Cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị có liên quan không có quyền
biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại
diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.31
ÎChi tiết về các giao dịch đặc biệt được trình bày tại Chương 12, Mục B.

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, cổ đông
có liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp
thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.28

t1IÐEVZՍUDÈDHJBPEՏDIWJCÐOMJÐORVBO
Theo quy định tại Luật doanh nghiệp, đối với các công ty đại chúng
chưa niêm yết, tất cả các hợp đồng và giao dịch giữa công ty với các đối tượng
sau sẽ phải được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ hoặc Hội đồng quản trị:29
- Cổ đông, người đại diện được uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 35% tổng
số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ

ćËOI WJÐO )ՖJ ÿՓOH RVԻO USՏ  (JÈN ÿՒD IPՅD 5ՔOH HJÈN ÿՒD WË
những người có liên quan của họ
- Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
(JÈNÿՒDIPՅD5ՔOHHJÈNÿՒDDØTՙIաVQIԽOWՒOHØQIPՅDDՔQIԽO
- Doanh nghiệp mà những người có liên quan của thành viên Hội
ÿՓOHRVԻOUSՏ #BOLJՋNTPÈU (JÈNÿՒDIPՅD5ՔOH(JÈNÿՒDDáOH
sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 35% vốn
điều lệ.
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8.

Đại hội đồng Cổ đông

B. Chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
Việc chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên đòi hỏi việc lên kế hoạch
kỹ lưỡng và tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về mặt thủ tục. Các thủ tục cho
việc chuẩn bị họp ĐHĐCĐ được quy định tại Luật doanh nghiệp và được cụ
thể hóa trong Điều lệ Mẫu.
Các bước cần thực hiện để chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ được
trình bày tóm tắt trong Hình 2:

Hình 2: Chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ
Bước 1a: Quyết định tổ chức họp ĐHĐCĐ
Bước 1b: Dự thảo chương trình và nội dung cuộc họp
Bước 1
Đưa ra các quyết định
sơ bộ

Bước 1c: Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp
Bước 1d: Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương
trình họp
Bước 1e: Xác định ngày giờ và địa điểm tổ chức họp
Bước 1f: Xác định ngày lập danh sách cuối cùng

Bước 2
Lập danh sách
cổ đông

Bước 2a: Lập danh sách cổ đông
Bước 2b: Cung cấp thông tin và giải quyết các khiếu nại liên quan đến
danh sách cổ đông nói trên

Bước 3
Thông báo
cho các cổ đông

Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo
quy định

Bước 4
Quyền của các cổ đông
trong việc kiến nghị nội
dung, chương trình họp

Phê duyệt nội dung, chương trình họp – Quyền của cổ đông trong việc
kiến nghị các vấn đề đưa vào nội dung, chương trình họp
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2. Đưa ra các quyết định sơ bộ
Như trình bày tại Hình 3, Hội đồng quản trị phải đưa ra một số quyết định cơ
bản trong việc chuẩn bị họp ĐHĐCĐ
32 Khoản 4, Điều 104, LDN và Khoản 7, Điều 17, Điều lệ Mẫu.
33 Khoản 4, Điều 102, LDN.
34 Khoản 4, Điều 14, Điều lệ Mẫu.
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Trong khoảng thời gian trước khi đưa ra quyết định tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ,
HĐQT nên xem xét tất cả các kiến nghị, chính thức hoặc không chính thức, do
cổ đông đề xuất để đưa vào chương trình họp. Sự hiểu biết và hợp tác lẫn nhau
giữa HĐQT và các cổ đông là rất quan trọng trong Quản trị công ty. Xét trên
khía cạnh này, theo thông lệ tốt, công ty nên thông báo cho các cổ đông về các
đề xuất không được chấp thuận đưa vào chương trình họp. Điều này không có
nghĩa là tước bỏ quyền hợp pháp của cổ đông trong việc đề xuất các vấn đề đưa
vào chương trình họp sau khi đã có quyết định tổ chức họp ĐHĐCĐ.

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP

Các thông lệ tốt:

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Bước đầu tiên trong việc chuẩn bị tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên là dự thảo
chương trình và nội dung cuộc họp. Chương trình và nội dung cuộc họp sẽ xác
định cơ cấu cuộc họp, các vấn đề cần được đưa ra thảo luận và thông qua tại
cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. Chỉ có các vấn đề được đưa vào chương trình,
nội dung cuộc họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp mới được xem
xét và thông qua tại cuộc họp. Các vấn đề khác không được đưa vào chương
trình họp sẽ chỉ được dừng lại ở mức độ trao đổi. Tuy nhiên, các quyết định
được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ với số cổ đông trực tiếp hoặc uỷ quyền
tham dự đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp
và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình
họp và thể thức tiến hành họp không được thực hiện đúng như quy định.32
Đối với công ty đại chúng chưa niêm yết, Luật doanh nghiệp cho phép
ĐHĐCĐ có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm thông báo mời
họp tới các cổ đông.33 Tuy nhiên, theo quy định tại Điều lệ Mẫu áp dụng với
công ty niêm yết, 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 ĐHĐCĐ.34

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

1. Dự thảo chương trình và nội dung cuộc họp

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

CHUẨN BỊ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

8.

Đại hội đồng Cổ đông

Hình 3: Các vấn đề Hội đồng quản trị phải quyết định
Địa chỉ để các cổ đông gửi về phiếu biểu quyết
đã được điền

Ngày, giờ và địa điểm tổ chức
họp ĐHĐCĐ thường niên

Chương trình và nội dung
cuộc họp

HĐQT
quyết định
các vấn đề:

Loại ĐHĐCĐ (ĐHĐCĐ
thường niên phải được tổ
chức thành cuộc họp với sự
tham gia của các cổ đông)
Hình thức và nội dung phiếu
biểu quyết

Ngày đăng ký cuối cùng

Các thủ tục trong việc thông báo
mời họp ĐHĐCĐ thường niên tới
các cổ đông

Danh mục các tài liệu cần phải gửi tới các cổ
đông trước ngày tổ chức họp

a) Quyết định tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ
Hội đồng Quản trị phải quyết định có tổ chức họp ĐHĐCĐ hay không
trước khi bắt đầu thực hiện các bước chuẩn bị. Hội đồng quản trị phải quyết
định nội dung, chương trình họp, ngày giờ, địa điểm họp và địa chỉ gửi phiếu
biểu quyết đã được điền; các thủ tục liên quan đến việc thông báo cuộc họp,
danh sách các tài liệu và ngày đăng ký cuối cùng.
b) Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ
Có một điểm khác biệt giữa ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất
thường. Luật doanh nghiệp và Điều lệ Mẫu quy định rằng ĐHĐCĐ thường
niên phải được tổ chức trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày kết thúc năm tài
chính nhưng có thể được gia hạn tổ chức trong vòng sáu tháng nếu được sự chấp
thuận của cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.35 Hội đồng quản trị sẽ
quyết định ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên trong thời hạn theo quy định
của Điều lệ công ty. Trong khi đó, ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường
được xác định bởi quyết định tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường hoặc trong
thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày phát sinh sự kiện dẫn tới việc phải tổ chức họp
ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu (chi tiết về
vấn đề này được trình bày tại Mục D.2 trong phần tiếp theo)
35 Khoản 12, Điều 97, LDN và Khoản 1, Điều 13, Điều lệ Mẫu. .
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t$ÙOHUZOÐOE̤UÓOIUSˍ̙DT̔Mˍ̝OHD̖êÙOHT̊UIBNE̤WËDØL̋IP˼DI
cụ thể về địa điểm tổ chức họp.

d) Ngày đăng ký cuối cùng
Ngày đăng ký cuối cùng là ngày xác định cổ đông được quyền tham
dự họp ĐHĐCĐ. Luật doanh nghiệp và Điều lệ Mẫu quy định người triệu tập
họp ĐHĐCĐ phải lập danh sách các cổ đông được quyền tham dự cuộc họp
ĐHĐCĐ dựa trên sổ đăng ký cổ đông. Đối với các công ty niêm yết, thông báo
NJIՐQDáOHDÈDUËJMJՍVDØMJÐORVBOQIԻJÿԋ՛DHՠJUJ4ՙHJBPEՏDIDI՞OH
khoán và TTLKCK thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ
đông có quyền dự họp ít nhất là mười ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối
cùng.38 Theo quy định tại Luật doanh nghiệp, danh sách cổ đông có quyền dự

36 Khoản 7, Điều 97, LDN và Khoản 2b, Điều 17, Điều lệ Mẫu.
37 Khoản 1, Điều 97, LDN.
38 Điều 5, Phần IV, Thông tư 09/2010/TT-BTC.
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tå̑BêJ̍NU̖DI̠DDV̘DI̒QD˿Oê˽NC˽PDØê̟DI̗DIPU˾UD˽DÈDD̖
đông tham dự.

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

t$ÈDDÙOHUZDØUS̞T̛ê̇ƯDÈDê̑BêJ̍NLIØLIǊODIPWJ̏DêJM˼JD̟BD̖
đông nên chọn một địa điểm thuận lợi hơn, ví dụ như có thể đi bằng
các phương tiện giao thông công cộng. Địa điểm này nên được quy
định cụ thể trong Điều lệ công ty.

CỔ TỨC

t$V̘DI̒Qå)å$åOÐOêˍ̝DU̖DI̠DU˼JUS̞T̛DÙOHUZIṖDN̘Uê̑B
điểm khác do Điều lệ công ty quy định.

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

t$V̘DI̒Qå)å$åOÐOêˍ̝DU̖DI̠DU˼Jê̑BêJ̍NWËUI̚JHJBODIP
phép các cổ đông có thể tham dự họp và không phát sinh các
khoản chi phí không hợp lý đối với họ.

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP

Các thực tiễn trong Quản trị công ty tại các nước khuyến nghị rằng:

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Thông lệ tại các quốc gia khác:

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

c) Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ
Theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Mẫu, người triệu
tập họp ĐHĐCĐ sẽ quyết định địa điểm tổ chức cuộc họp.36 Địa điểm họp
ĐHĐCĐ phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.37 Mặc dù luật pháp hiện hành không
có quy định cụ thể nào về địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ, cuộc họp ĐHĐCĐ
nên được tổ chức tại một địa điểm thuận lợi nhất cho sự tham dự của cổ đông.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
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họp ĐHĐCĐ được lập khi có quyết định triệu tập và phải lập xong chậm nhất
ba mươi ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ nếu Điều lệ công ty không quy
định một thời hạn khác ngắn hơn.39 Tuy nhiên, theo quy định tại Điều lệ Mẫu
áp dụng cho các công ty niêm yết, danh sách cổ đông phải được lập trong vòng
30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.40 Điều này có nghĩa là để tuân
thủ được với Luật doanh nghiệp, ngày đăng ký cuối cùng đối với các công ty
niêm yết phải chính xác là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Lập danh sách cổ đông
Bước tiếp theo trong quá trình chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ là lập
EBOITÈDIDՔÿÙOHDØRVZՊOUIBNEբDVՖDIՐQó)ó$ó4BVLIJ)ՖJÿՓOH
quản trị đã xác định ngày đăng ký cuối cùng, công ty phải lập danh sách cổ đông
dựa trên dữ liệu từ sổ đăng ký cổ đông của công ty hoặc từ TTLKCK đối với
các cổ phần đã được đăng ký tại TTLKCK. Trong trường hợp cổ phần đã được
đăng ký tại TTLKCK, các thành viên lưu ký của TTLKCK sẽ chịu trách nhiệm
lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ dựa trên các thông tin trên sổ
đăng ký cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng.41
Danh sách cổ đông được lập với mục đích:
 t9ÈDÿՏOIDÈDDՔÿÙOHÿԋ՛DRVZՊOUIBNEբIՐQó)ó$ó
 tćÙOHCÈPUJDÈDDՔÿÙOHWՊDVՖDIՐQó)ó$ó
 t9ÈDÿՏOIDÈDDՔÿÙOHDØRVZՊOTՠBÿՔJOՖJEVOHDIԋԊOHUSÖOIIՐQ
 t(JÞQDՔÿÙOHDØDԊIՖJYÈDNJOIÿՋÿԻNCԻPSՂOHDÈDRVZՊOD՝BIՐ
đã được đăng ký đầy đủ.
a) Ai sẽ có tên trong danh sách cổ đông?
Chỉ những người có tên trong danh sách cổ đông mới được quyền dự
họp ĐHĐCĐ. Cần phân biệt giữa quyền tham dự họp ĐHĐCĐ và quyền biểu
quyết. Theo quy định tại Luật doanh nghiệp, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ
tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền tham dự họp và biểu quyết tại
ĐHĐCĐ. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều lệ Mẫu áp dụng đối với các công ty
niêm yết, cổ đông sở hữu các cổ phần ưu đãi có quyền biểu quyết trong trường
hợp các quyết định của ĐHĐCĐ thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn
liền với các loại cổ phiếu này.42
39
40
41
42

Khoản 1, Điều 98, LDN.
Khoản 2a, Điều 17, Điều lệ Mẫu.
Khoản 2, Điều 20, Quyết định 87/2007/QĐ-BTC và Khoản 2, Điều 5, Điều lệ Mẫu.
Khoản 1, Điều 16, Điều lệ Mẫu.
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Các thông lệ tốt:

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

c) Thông tin trên danh sách cổ đông
Danh sách cổ đông phải bao gồm các thông tin về từng cá nhân và
pháp nhân, bao gồm:43
 t)Ր UÐO
 tóՏB DIՎ UIԋOH USÞ  RVՒD UՏDI  TՒ HJԼZ DI՞OH NJOI OIÉO EÉO  IՖ
chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá
nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập
hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức.
 t4ՒMԋ՛OHDՔQIԽOU՟OHMPԺJ
 t4ՒWËOHËZÿʅOHLâDՔÿÙOHD՝BU՟OHDՔÿÙOH

43 Khoản 2, Điều 98, LDN.

CỔ TỨC
Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP
CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Theo thông lệ tốt, danh sách cổ đông nên bao gồm cả địa chỉ email của
từng cổ đông để công ty tiện liên lạc với cổ đông một cách nhanh chóng và
thuận lợi.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Các thông lệ tốt:

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

ÎChi tiết về việc công bố thông tin về người sở hữu có quyền lợi được trình bày
tại Phần B.3, Chương 13.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Để đảm bảo rằng tất cả các cổ đông đều có tên trong danh sách cổ đông, các
cổ đông danh nghĩa được yêu cầu cung cấp cho công ty thông tin về chủ sở
hữu cuối cùng hoặc người có quyền lợi mà họ đại diện.

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

b) Cổ đông danh nghĩa và danh sách cổ đông

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

Quyền tham dự ĐHĐCĐ là một quyền cơ bản của cổ đông. Các quy trình và
thủ tục tổ chức họp ĐHĐCĐ phải đảm bảo việc đối xử công bằng với tất cả các
cổ đông - theo Các nguyên tắc Quản trị công ty của OECD (OECD Principles of
Corporate Governance, trang 44). Do đó, danh sách cổ đông cần bao gồm tên
của tất cả các cổ đông đã được đăng ký tại ngày đăng ký cuối cùng.

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
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d) Công bố thông tin trên danh sách cổ đông
Tất cả các cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép
nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty hoặc TTLKCK.44
Ở một số nước, thông tin nhận dạng mang tính cá nhân (ví dụ như địa chỉ liên
lạc) chỉ có thể được cung cấp nếu được sự đồng ý của cổ đông.
Cổ đông có quyền xác minh tính chính xác của thông tin trên sổ đăng
ký cổ đông về chính bản thân họ và số cổ phần mà họ nắm giữ. Cổ đông có
quyền yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin
cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ.45 Theo
thông lệ tốt, trong vòng một vài ngày, công ty nên có một báo cáo về những ý
kiến của cổ đông về những sai sót trong danh sách cổ đông.
Hội đồng quản trị có thể sửa danh sách cổ đông sau ngày đăng ký
cuối cùng chỉ nhằm mục đích khôi phục lại quyền của những cổ đông không
được đưa vào danh sách này hoặc sửa chữa những sai sót khác.
e) Nghĩa vụ của cổ đông khi bán cổ phần sau ngày đăng ký cuối
cùng nhưng trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Cổ đông sẽ mất quyền biểu quyết khi họ bán cổ phần của mình bởi vì
quyền biểu quyết sẽ tự động chuyển sang cho cổ đông mới. Luật doanh nghiệp
quy định rằng trong trường hợp này người nhận chuyển nhượng có quyền dự
họp ĐHĐCĐ thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển
nhượng.46 Tuy nhiên, không có hướng dẫn cụ thể về các thủ tục để đảm bảo
quyền này của cổ đông mới.
Trên thực tế, nếu danh sách cổ đông không được cập nhật sau ngày
đăng ký cuối cùng, người bán vẫn có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc
họp. Cổ đông này phải đảm bảo rằng cổ đông mới có thể thực hiện quyền biểu
quyết của họ tại cuộc họp. Có hai cách để người bán cổ phần thực hiện được
nghĩa vụ này, bao gồm:
t  ԱZ RVZՊO DIP DՔ ÿÙOH NJ UIBN Eբ WË CJՋV RVZՉU UԺJ DVՖD IՐQ
ĐHĐCĐ; hoặc
 tćBN Eբ DVՖD IՐQ ó)ó$ó WË CJՋV RVZՉU UIFP DIՎ EԿO D՝B DՔ
đông mới.
Trên thực tế, hai phương án trên chỉ có thể thực hiện được khi cổ đông biết:
44 Khoản 3, Điều 86, LDN.
45 Khoản 3, Điều 98, LDN.
46 Khoản 5, Điều 101, LDN.
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t/̋VOHˍ̚JDI̟T̛ỊVD̖QI˿ON̙JOÎOêˍ̝DUIˍ̟ZRVŽOU̡OHˍ̚J
bán, người cổ đông mới này phải được đăng ký để tham dự cuộc họp
ĐHĐCĐ và họ phải được cung cấp phiếu biểu quyết mới
t/̋VD̖QI˿ODØRVŽOCJ̍VRVZ̋Uêˍ̝DQIÉOQI̔JSBUȊUSˍ̚OHOˍ̙D
ngoài dưới hình thức chứng chỉ sở hữu cổ phần (depositary receipts),
việc biểu quyết phải dựa trên chỉ dẫn của người nắm giữ chứng chỉ đó

4. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

47 Khoản 1, Điều 100, LDN.
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Khi đã hoàn tất các thủ tục tại phần B.3 nêu trên, các cổ đông có quyền tham
dự cuộc họp ĐHĐCĐ phải được thông báo chậm nhất bảy ngày làm việc trước
ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn.47 Đối với các công

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

t/̋VDI̐ÉOCJ̍VRVZ̋UD̟BOHˍ̚JDI̟T̛ỊVD̖QI˿ON̙JLIÙOHUSáOH
với ý kiến của người bán, người bán phải biểu quyết theo chỉ dẫn của
người chủ sở hữu cổ phần mới

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

t/̋VDI̐ÉOCJ̍VRVZ̋UD̟BOHˍ̚JDI̟T̛ỊVD̖QI˿ON̙JUSáOHW̙J
ý kiến của người bán, các phiếu biểu quyết của họ sẽ được kết hợp lại

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Theo thông lệ tốt, có một số cách thức để đảm bảo các quyền của người chủ
sở hữu cổ phần mới như sau:

CỔ TỨC

Các thông lệ tốt:

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY



tćÙOHUJOWՊOHԋJNVBThông thường cổ phần sẽ được bán thông
qua trung gian mà hai bên mua bán không biết về nhau. Vì vậy, rất
khó để người bán biết được và liên lạc với người mua. Vấn đề càng
phức tạp hơn khi cổ phần được bán cho nhiều người hoặc được
thực hiện trong các giao dịch mua bán nhiều loại cổ phần hoặc
nhiều giao dịch nối tiếp nhau.
t/HËZÿʅOHLâDVՒJDáOHTrên thực tế, cổ đông không được thông
báo về ngày đăng ký cuối cùng trước khi họ được thông báo về cuộc
họp ĐHĐCĐ. Điều này khiến cho người bán khó có thể xác định
được liệu anh ta có nghĩa vụ phải hành động nhằm mục đích cho
phép cổ đông mới được tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP
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ty niêm yết, theo quy định tại Điều lệ Mẫu, thông báo họp ĐHĐCĐ phải được
gửi trước ít nhất mười lăm ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ, (tính từ ngày mà
thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc
được bỏ vào hòm thư).48

Các thông lệ tốt:
Theo thông lệ quản trị tốt, thông báo mời họp ĐHĐCĐ cần:
t$IPQIÏQD̖êÙOHDØê̟UI̚JHJBOê̍DIV̀OC̑DIPDV̘DI̒Qå)å$å
tåˍ̝DH̢JU̙JU˾UD˽DÈDD̖êÙOH
t$IPQIÏQD̖êÙOHDØê̟UI̚JHJBOê̍MJÐOM˼DW̙JDÈDD̖êÙOHLIÈD
tåˍ̝DH̢JUSˍ̙DOHËZLIBJN˼DÓUOI˾UOHËZ

a) Cách thức thông báo mời họp
Thông báo mời họp cần được gửi bằng phương thức bảo đảm đến địa
chỉ thường trú của cổ đông.49 Nếu công ty có trang thông tin điện tử thì thông
báo mời họp và các tài liệu gửi kèm theo phải được công bố trên trang thông
tin điện tử đó đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.50 Theo quy
định tại Điều lệ Mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết:51
 tóՒJ WJ DÈD DՔ ÿÙOH ÿÍ UIբD IJՍO WJՍD MԋV Lâ DՔ QIJՉV  UIÙOH
báo mời họp ĐHĐCĐ có thể được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng
UIJDÙOHCՒUSÐOQIԋԊOHUJՍOUIÙOHUJOD՝B4ՙ(JBPEՏDI$I՞OH
khoán, trên website của công ty, 01 tờ báo trung ương hoặc 01 tờ
báo địa phương nơi công ty đóng trụ sở chính.
 tóՒJWJDÈDDՔÿÙOHDIԋBUIբDIJՍOWJՍDMԋVLâDՔQIJՉV UIÙOHCÈP
mời họp ĐHĐCĐ có thể được gửi cho cổ đông bằng cách chuyển
tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa
chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung
cấp để phục vụ việc gửi thông tin.

48
49
50
51

Khoản 3, Điều 17, Điều lệ Mẫu.
Khoản 1, Điều 100, LDN.
Khoản 2, Điều 100, LDN.
Khoản 3, Điều 17, Điều lệ Mẫu.
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t4̢E̞OHDÈDQIˍˌOHUJ̏OUSVŽOUIÙOHW̙JT̔Mˍ̝OHM̙Oê̘DHJ˽ê̍UIÙOH
báo về cuộc họp
t4̢E̞OHÓUOI˾UMËIBJIṖDN̘UWËJT̔CÈPMJÐOUJ̋Qê̍UIÙOHCÈPW̌
cuộc họp.

52 Khoản 1, Điều 100, LDN
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b) Các thông tin trong thông báo mời họp ĐHĐCĐ
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên nên bao gồm đầy đủ các
thông tin để hướng dẫn họ cách thức tham dự cuộc họp. Thông báo này phải
bao gồm các thông tin theo quy định tại Luật doanh nghiệp.52 Các thông tin
phải có theo quy định của pháp luật và các thông tin nên có theo thông lệ tốt
được tóm tắt trong Bảng 1:

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

t$IPQIÏQT̢E̞OHUIˍêJ̏OU̢ FNBJM WËJOUFSOFU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Công ty cần nỗ lực hết sức để có thể thông báo cho các cổ đông về cuộc họp
ĐHĐCĐ sắp tới. Thông báo mời họp có thể được gửi tới nhiều cổ đông hơn
thông qua việc:

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Các thông lệ tốt:

CỔ TỨC

Công ty cũng có thể thông báo cho các cổ đông thông qua các phương
tiện truyền hình, truyền thanh hoặc các phương thức khác như thông qua
internet. Tuy nhiên, các phương thức khác không thể thay thế cho các phương
thức theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

 t5SԋOHI՛QDՔÿÙOHÿÍUIÙOHCÈPDIPDÙOHUZCՂOHWʅOCԻOWՊTՒ
fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo mời họp ĐHĐCĐ có thể
được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó.
 t5SԋOHI՛QDՔÿÙOHMËOHԋJMËNWJՍDUSPOHDÙOHUZ UIÙOHCÈPDØ
thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc.

GIỚI THIỆU
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Bảng 1: Các thông tin trong thông báo mời họp ĐHĐCĐ
Bắt buộc

Nên có theo thông lệ tốt
về Quản trị công ty

1. Tên và địa chỉ công ty

+

+

2. Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng
ký kinh doanh của công ty

+

3. Thời gian và địa điểm họp

+

4. Tên, địa chỉ thường trú của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ
quyền của cổ đông

+

Thông tin

5. Ngày đăng ký cuối cùng

+

+

6. Chương trình Nghị sự

+

7. Mẫu ủy quyền

+

8. Phiếu biểu quyết và tài liệu thảo luận; dự thảo nghị quyết

+

+

9. Thông tin về thời gian và địa điểm mà cổ đông có thể nhận được
tài liệu họp (trong trường hợp thông báo mời họp được công
bố công khai)

+

10. Thủ tục để nhận được các thông tin cơ bản

+

11. Thời gian bắt đầu thực hiện đăng ký dự họp (*)

+

12. Địa điểm thực hiện đăng ký dự họp

+

13. Người đại điện để cổ đông thông báo về các sai phạm trong
việc đăng ký dự họp.

+

14. Địa chỉ liên lạc và thông tin về người mà cổ đông sẽ gửi chỉ dẫn
biểu quyết bằng văn bản tới.

+

(*) Có một điểm khác biệt giữa Luật doanh nghiệp và Điều lệ Mẫu về
thời gian đăng ký dự họp. Theo quy định tại Luật doanh nghiệp, việc đăng ký dự
họp sẽ được tiến hành vào ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.53 Trong
khi đó, Điều lệ Mẫu quy định, việc đăng ký dự họp sẽ được tiến hành vào cùng
ngày tổ chức ĐHĐCĐ, ngay trước khi khai mạc cuộc họp.54

53 Khoản 1, Điều 103, LDN.
54 Khoản 1, Điều 19, Điều lệ Mẫu.
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BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Theo thông lệ tốt về Quản trị công ty, các tài liệu nên gửi cho cổ đông
trước cuộc họp ĐHĐCĐ được tóm tắt trong Bảng 2 dưới đây.

CỔ TỨC

Công ty cần xác định các tài liệu cần cung cấp cho cổ đông và quy định trong
Điều lệ công ty

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Các thông lệ tốt:

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP

Trong hầu hết các trường hợp, thông báo mời họp chỉ bao gồm các chỉ dẫn
về địa điểm và thời gian cổ đông có thể nhận được tài liệu về cuộc họp. Ở
một số công ty, tài liệu họp chỉ được phát tại cuộc họp.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Thực tiễn tại Việt Nam:

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

c) Thông tin và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
Luật doanh nghiệp và thông tư 09/2010/TT-BTC không đưa ra yêu cầu
cụ thể về các tài liệu cần phải gửi đến các cổ đông trước khi tiến hành họp
ĐHĐCĐ. Luật doanh nghiệp chỉ quy định các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông
qua các quyết định trong cuộc họp cần được gửi kèm với thông báo mời họp.
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Bảng 2: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
1. Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính hàng năm
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập
3. Báo cáo của các bộ phận kiểm soát (Ban kiểm soát, Kiểm toán nội bộ)
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT
5. Dự thảo sửa đổi điều lệ công ty, dự thảo điều lệ mới (nếu có)
6. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên
7. Thông tin về các ứng viên được đề cử vào HĐQT và Ban kiểm soát
8. Thư chấp nhận của các ứng viên nếu được bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát
9. Ý kiến của HĐQT đối với từng vấn đề trong chương trình họp và các ý kiến phản đối (nếu có)
10. Các tài liệu cần có trong trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua việc tái cơ cấu công ty:
t/ỊOHMÓHJ˽JDIPDÈDêJ̌VLIP˽OWËDÈDUI̟U̞DUÈJDˌD˾VUI̍IJ̏OUSPOHRVZ̋Uê̑OIDIJB UÈDI DIVZ̍Oê̖JIṖD
trong hợp đồng sáp nhập do HĐQT phê duyệt (Báo cáo của HĐQT).
t#ÈPDÈPUIˍ̚OHOJÐOWËDÈDCÈPDÈPUËJDIÓOIIËOHOǊND̟BU˾UD˽DÈDDÙOHUZDØMJÐORVBOê̋OWJ̏DUÈJDˌD˾VUSPOH
ba năm tài chính gần nhất hoặc kể từ khi công ty thành lập nếu công ty thành lập chưa được ba năm.
t$ÈDUËJMJ̏VL̋UPÈOD̟BRVâUSˍ̙DRVâêˍBSBRVZ̋Uê̑OIUÈJDˌD˾V
t#ÈPDÈPD̟B,J̍NUPÈOWJÐOê̘DM̂QWË
t#ÈPDÈPD̟B#BOLJ̍NTPÈU ŐVDØ 

d) Thời gian và địa điểm gửi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên được gửi kèm với thông báo mời
họp tới tất cả các cổ đông. Đối với các công ty đại chúng chưa niêm yết, nếu công
ty có trang thông tin điện tử thì thông báo mời họp và các tài liệu gửi kèm theo
phải được công bố trên trang thông tin điện tử đó đồng thời với việc gửi thông
báo cho các cổ đông.55 Đối với các công ty niêm yết, tổ chức niêm yết phải công
55 Khoản 2, Điều 100, LDN.
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56 Điều 1.4, Phần IV, Thông tư 09/2010/TT-BTC.
57 Khoản 2, Điều 19, Điều lệ Mẫu.
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TRONG QUẢN
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Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng
có quyền nhận được một bản sao tài liệu họp ĐHĐCĐ. Điều lệ công ty hoặc các
quy định nội bộ có thể xác định khoảng thời gian công ty cần cung cấp tài liệu
họp cho cổ đông, ví dụ như 03 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.
e) Phiếu biểu quyết được gửi tới cổ đông khi nào và theo phương
thức gì?
Theo quy định tại điều 100 của Luật doanh nghiệp, phiếu biểu quyết
phải được gửi cùng với thông báo mời họp. Tuy nhiên, Điều 103 lại quy định
rằng trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, phải tiến hành đăng ký việc dự
họp ĐHĐCĐ cho đến khi bảo đảm việc đăng ký đầy đủ các cổ đông có quyền
dự họp. Người đăng ký dự họp sẽ được cấp thẻ biểu quyết tương ứng với số
vấn đề cần biểu quyết trong chương trình họp. Thủ tục như trên cũng được
quy định trong Điều lệ Mẫu.57 Phiếu biểu quyết sẽ bao gồm số đăng ký, tên đầy
đủ của cổ đông, tên đầy đủ của người đại diện ủy quyền và số phiếu biểu quyết
của cổ đông đó

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP

Theo thông lệ tốt, Điều lệ công ty cần xác định thời điểm chậm nhất các
tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên phải được gửi tới các cổ đông. Ba mươi
ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ có thể là một thời điểm thích hợp. Mặc dù
Luật doanh nghiệp có quy định rằng tài liệu họp ĐHĐCĐ cần phải được gửi
kèm với thông báo mời họp, những tài liệu này cũng nên được công bố
trên internet, tốt nhất là trên trang thông tin điện tử của công ty như là một
phương thức công bố thông tin điện tử tới đông đảo công chúng một cách
đơn giản và ít tốn kém. Bên cạnh đó, các tài liệu họp ĐHĐCĐ cũng nên có sẵn
tại trụ sở công ty trong giờ làm việc. Thông tin và tài liệu cũng cần được lưu
tại các địa điểm khác, tốt nhất là ở khu vực tập trung một số lượng lớn các cổ
đông, miễn là địa điểm đó được nêu trong thông báo mời họp.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Các thông lệ tốt:

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

bố đầy đủ toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên: thông báo mời họp, mẫu
chỉ định đại diện theo uỷ quyền dự họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, các
tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với
từng vấn đề trong chương trình họp trên trang thông tin điện tử trước khi khai
mạc họp đại hội cổ đông chậm nhất là bảy (07) ngày làm việc.56
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Thông lệ tại các quốc gia khác:
1IJ̋VCJ̍VRVZ̋UQI˽Jêˍ̝DH̢Jê̋ODIPU˾UD˽DÈDD̖êÙOHDØUÐOU˼JOHËZ
đăng ký cuối cùng:
t,IÙOHDÎNIˌOOHËZUSˍ̙DOHËZLIBJN˼DDV̘DI̒Qå)å$åUIˍ̚OHOJÐO
tåˍ̝DH̢JRVBUIˍC˽Pê˽N US̡USˍ̚OHI̝QåJ̌VM̏DÙOHUZDØRVZê̑OI
khác; hoặc
t(̢JUIˍUBZDØHJ˾ZCJÐOOÎOLÒNUIFP
Ở một số nước, đối với các công ty có một số lượng cổ đông nhất định (như
500,000 người) có quyền biểu quyết, Điều lệ công ty có thể cho phép công bố
các phiếu biểu quyết này trên các phương tiện thông tin đại chúng được ấn bản.

f) Việc lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện khi nào và như thế nào?
Mặc dù quy định hiện hành không có hướng dẫn cụ thể, công ty nên
cho phép cổ đông và người đại diện được ủy quyền của họ được quyền biểu
quyết bằng văn bản. Biểu quyết bằng văn bản bao gồm việc đưa ra những chỉ
dẫn tới một người do công ty chỉ định để thực hiện biểu quyết thay cho cổ
đông. Khi công ty cho phép biểu quyết bằng văn bản, các cổ đông cần được
thông báo về quyền biểu quyết bằng văn bản và danh tính người phụ trách việc
nhận các chỉ dẫn biểu quyết bằng văn bản.

Các thông lệ tốt:
Khi công ty cho phép biểu quyết bằng văn bản, Ban kiểm phiếu nên ban hành
một cuốn sổ tay hướng dẫn biểu quyết bằng văn bản. Cuốn sổ tay này cần
được áp dụng đối với tất cả các cuộc họp ĐHĐCĐ trong đó việc biểu quyết
bằng văn bản là được phép. Công ty nên công bố cuốn sổ tay này trên trang
thông tin điện tử và cung cấp miễn phí cho cổ đông.

g) Cổ đông danh nghĩa và thông báo mời họp tới cổ đông
Nếu trên sổ đăng ký cổ đông chỉ có thông tin về cá nhân hoặc tổ chức
đại diện với tư cách là cổ đông danh nghĩa thay vì các thông tin về cổ đông
có quyền lợi đối với cổ phần, thông báo mời họp ĐHĐCĐ phải được gửi tới
cổ đông danh nghĩa nếu không biết địa chỉ của cổ đông có quyền lợi. Ở Việt
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Hội đồng quản trị có thể đưa vào chương trình họp các nội dung khác
ngoài các nội dung theo quy định của pháp luật và đề xuất của cổ đông.
Ngoài việc đề xuất nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ, cổ đông hoặc
nhóm cổ đông có thể có quyền đề cử người vào các vị trí quản lý của công ty.60

Điều 5, Quyết định 15/QĐ-TTLK
Khoản 4, Điều 102, LDN.
Khoản 2a, Điều 79, LDN.
Khoản 2, Điều 97, LDN.
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58
59
60
61

CÔNG BỐ
THÔNG TIN
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Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

CỔ TỨC

Hình 4 trình bày các vấn đề mà ĐHĐCĐ thường niên phải thảo luận
và thông qua theo quy định tại Luật doanh nghiệp.61

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Theo quy định đối với các công ty đại chúng chưa niêm yết, ĐHĐCĐ sẽ có
quyền thay đổi chương trình và nội dung cuộc họp đã được gửi kèm với thông
báo mời họp tới tất cả các cổ đông.59
Nội dung chương trình họp sẽ bao gồm các vấn đề:
 t%P)ՖJÿՓOH2VԻOUSՏDÙOHUZLIՙJYԋOH
 t%PDÈDDՔÿÙOHÿՊYVԼU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

5. Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp - Quyền của cổ
đông trong việc sửa đổi chương trình và nội dung cuộc họp

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Nam, đối với các cổ phần đã được lưu ký tại TTLKCK, TTLKCK và các thành
viên lưu ký sẽ là cổ đông danh nghĩa. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ phải được
gửi tới TTLKCK. TTLKCK phải thông báo tới các thành viên lưu ký để thực
hiện các thủ tục cần thiết trong việc thực hiện các quyền của người sở hữu có
quyền lợi đối với cổ phần. Thành viên lưu ký phải thông báo cho người sở hữu
có quyền lợi về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên theo các thủ tục và thời gian
theo quy định của pháp luật.58
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Hình 4: Các vấn đề cần được đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên
Thông qua báo cáo thường
niên và các báo cáo tài chính
hàng năm

Thông qua mức cổ tức
của từng loại cổ phần

Các vấn đề
cần có theo
quy định:
Thông qua Báo cáo của HĐQT và
Báo cáo của Ban kiểm soát

Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền

Đối với các công ty niêm yết, ĐHĐCĐ thường niên cũng sẽ thảo luận
và thông qua kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của công ty.62
Cuộc họp ĐHDCĐ sẽ bị giới hạn bởi các vấn đề đã được đưa vào nội
dung chương trình họp. Vì vậy, Luật doanh nghiệp có quy định các trường hợp
có thể sửa đổi nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ. Bên cạnh đó, cổ đông có
quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ.63
a) Ai có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ?
Đối với các công ty đại chúng chưa niêm yết nói chung, cổ đông hoặc
nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn
liên tục ít nhất sáu tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ
công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ.64 Đối
với công ty niêm yết, tỷ lệ nắm giữ cổ phần đối với cổ đông hoặc nhóm cổ
đông được yêu cầu chỉ là trên 5% tổng số cổ phần phổ thông.65
Chữ ký trên văn bản kiến nghị là căn cứ để xác định cổ đông đệ trình
kiến nghị. Ngày mà quyền sở hữu của cổ đông cần được xác minh là ngày đệ
trình văn bản kiến nghị hợp lệ.

62
63
64
65

Khoản 1d, Điều 14, Điều lệ Mẫu.
Khoản 2, Điều 99, LDN và Khoản 4, Điều 17, Điều lệ Mẫu.
Khoản 2, Điều 99, LDN.
Khoản 4, Điều 17, Điều lệ Mẫu.
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t2VBêˍ̚OHCˍVêJ̏OU̙J$I̟ȖDI)å25/HËZUIFPE˾VCˍVêJ̏Oêˍ̝D
coi là ngày kiến nghị được gửi đi.
t#̄OHUIˍUBZU̙J$I̟ȖDI)å25 IṖDU̙J5IˍLâDÙOHUZIṖDN̘U
người được ủy quyền nhận thư cho công ty). Ngày gửi kiến nghị được
xác định dựa vào biên nhận có đóng dấu ngày nhận. Ngày nhận kiến
nghị được xem là ngày kiến nghị được gửi đến công ty.
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66 Khoản 2, Điều 99, LDN.
67 Khoản 2, Điều 99, LDN.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

c) Các thông tin cần có trên văn bản kiến nghị
Văn bản kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ phải
bao gồm các thông tin sau:67
 t5ÐODՔÿÙOH
 t4ՒMԋ՛OH MPԺJDՔQIԽOD՝BDՔÿÙOH
 t4ՒWËOHËZÿʅOHLâDՔÿÙOHUԺJDÙOHUZ
 t7ԼOÿՊLJՉOOHIՏÿԋBWËPDIԋԊOHUSÖOIIՐQ

CỔ TỨC

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

t5IÙOHRVBDÈDQIˍˌOHUI̠DLIÈD OIˍFNBJMIṖDGBY ŐVåJ̌VM̏
công ty hoặc các quy định nội bộ cho phép). Trong trường hợp này,
Điều lệ công ty và các quy định nội bộ phải xác định đâu là ngày kiến
nghị được coi là đã gửi đi.

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

Cổ đông có thể gửi kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ
bằng văn bản:

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Thông lệ tại các quốc gia khác:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

b) Kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp được gửi tới công
ty như thế nào và khi nào?
Luật doanh nghiệp quy định cổ đông phải gửi kiến nghị phải bằng
văn bản đến công ty chậm nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ
trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác.66 Không có quy định
cụ thể về cách thức đệ trình văn bản kiến nghị, đệ trình cho ai hoặc cách xác
định ngày đệ trình. Theo thông lệ tốt, Điều lệ công ty nên quy định chi tiết
những vấn đề này.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
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Theo thông lệ tốt, bản kiến nghị cũng nên bao gồm các thông tin sau:
 t$IաLâD՝BDՔÿÙOH
 t-âEPÿԋBSBLJՉOOHIՏ
Nếu người ký văn bản kiến nghị là đại diện của cổ đông, phải gửi kèm
theo thư ủy quyền hợp lệ.

Các thông lệ tốt:
Kiến nghị của cổ đông cần được đưa vào thành các nội dung riêng biệt trong
chương trình họp ĐHĐCĐ. Tuy nhiên, một số vấn đề có thể được kết hợp lại với
nhau. Ví dụ, quyết định về việc tổ chức lại thông qua hình thức chia tách công ty chỉ
có thể được thông qua nếu ĐHĐCĐ cũng thông qua các vấn đề có liên quan sau:
t$ÈDUI̟U̞DDIJBUÈDI
t$ÈDêJ̌VLIP˽OWËêJ̌VLJ̏ODIJBUÈDI
t7J̏DUIËOIM̂QDÈDDÙOHUZN̙JU̡WJ̏DDIJBUÈDI
t5I̟U̞Dê̍DIVZ̍Oê̖JD̖QI˿OD̟BDÙOHUZêˍ̝DU̖DI̠DM˼JUIËOID̖
phần của công ty mới
t #˽OHDÉOê̔JL̋UPÈODIVZ̍Oê̖J

d) Các thông tin cần có trong văn bản đề cử ứng viên vào Hội đồng
quản trị và Ban kiểm soát
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ
thông đối với công ty đại chúng nói chung hoặc trên 5% tổng số cổ phần phổ
thông đối với công ty niêm yết trong thời hạn liên tục sáu tháng có quyền đề
cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

4ՒMԋ՛OHUIËOIWJÐOÿԋ՛DQIÏQÿՊDՠÿԋ՛DHJJIԺOUSPOHTՒMԋ՛OH
thành viên của chủ thể quản trị tương ứng theo quy định tại Điều lệ công ty và
các quy định nội bộ.
Trên thực tế, các cổ đông lớn thường kiểm soát việc bầu và bãi nhiệm
UIËOIWJÐO)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ UIËOIWJÐO#BOLJՋNTPÈU4ՒMԋ՛OHDÈD՞OHWJÐO
do cổ đông lớn đề cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát tương ứng với
tỷ lệ cổ phần nắm giữ trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được trình
bày trong các bảng sau nếu Điều lệ công ty không quy định khác:
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Từ 20% đến dưới 30%

02

Từ 30% đến dưới 40%

03

Từ 40% đến dưới 50%

04

Từ 50% đến dưới 60%

05

Từ 60% đến dưới 70%

06

Từ 70% đến dưới 80%

07

Từ 80% đến dưới 90%

08

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

01

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

Từ 10% đến dưới 20%

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

Số lượng ứng viên tối đa
được đề cử

01

Từ 10% đến dưới 30%

02

Từ 30% đến dưới 50%

03

Từ 50% đến dưới 65%

04

Từ 65% trở lên

Đề cử đủ số ứng viên

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Từ 5% đến dưới 10%

CỔ TỨC

Số lượng ứng viên tối đa
được đề cử

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

68 Khoản 3, Điều 29, Nghị định 102/2010/NĐ-CP.
69 Khoản 3, Điều 24 & Khoản 2, Điều 36, Điều lệ Mẫu.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP

Tỷ lệ cổ phần trong tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Bảng 4: Đối với các công ty niêm yết69

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Tỷ lệ cổ phần trong tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

Bảng 3: Đối với các công ty đại chúng chưa niêm yết68

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

CHUẨN BỊ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
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Mặc dù các quy định hiện hành không đề cập tới, bản đề cử thành viên
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cần có những thông tin sau:
 t5ÐOOHԋJÿԋ՛DÿՊDՠ
 t7ՏUSÓNË՞OHWJÐOÿԋ՛DÿՊDՠWËP
 t5ÐODՔÿÙOHÿՊDՠ
 t4ՒMԋ՛OHWËMPԺJDՔQIԽOEPDՔÿÙOHÿՊDՠOՁNHJա
 t$IաLâD՝BDՔÿÙOHÿՊDՠ
 t4ԊZՉVMÓMՏDID՝BOHԋJÿԋ՛DÿՊDՠ
t#ԻOÿÈOIHJÈWՊDÙOHWJՍDUSԋDÿÉZ USPOHUSԋOHI՛QUÈJÿՊDՠ
t5ԼUDԻDÈDUIÙOHUJORVBOUSՐOHLIÈDÿՒJWJDÈDDՔÿÙOHUSPOHWJՍD
quyết định ai sẽ là người được bổ nhiệm, ví dụ như kinh nghiệm
chuyên môn, tính độc lập, v.v.
Điều lệ công ty và các quy định nội bộ khác có thể yêu cầu các thông
tin bổ sung khác.
Nếu bản đề cử được ký bởi người đại diện của cổ đông, cần gửi kèm
theo thư ủy quyền hợp lệ.

Các thông lệ tốt:
Ứng cử viên cần được thông báo về việc được đề cử vào các vị trí Quản trị công
ty. Đồng thời, các tài liệu họp ĐHĐCĐ cần bao gồm bản thỏa thuận rằng nếu
được đề cử, ứng viên sẽ chấp nhận vị trí đó. Trong trường hợp không có văn
bản đó, ứng viên cần xuất hiện trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ và trước khi các
cổ đông biểu quyết thông qua, ứng viên cần khẳng định rằng sẽ chấp nhận vị
trí được đề cử nếu được bầu.

e) Xem xét kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp bởi Hội
đồng Quản trị
Hội đồng quản trị phải quyết định có chấp nhận hay từ chối kiến nghị
của cổ đông. Hội đồng quản trị chỉ có quyền từ chối kiến nghị của cổ đông
trong các trường hợp sau:70

70 Khoản 3, Điều 99, LDN.
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CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

71 Khoản 5, Điều 17, Điều lệ Mẫu.
72 Khoản 4, Điều 99, LDN.
73 Khoản 5, Điều 19, Điều lệ Mẫu.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

CỔ TỨC

f) Thông báo cho cổ đông về các kiến nghị bị từ chối
Hội đồng quản trị sẽ thông báo tới cổ đông về việc kiến nghị của họ
bị từ chối hay được chấp thuận. Luật doanh nghiệp hiện hành không quy định
cụ thể thời điểm quyết định này phải được đưa ra vào lúc nào cũng như cách
thức thông báo tới các cổ đông

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

 t,JՉOOHIՏÿԋ՛DHՠJÿՉOLIÙOHÿÞOHUIJIԺO
 t,JՉOOHIՏLIÙOHÿԽZÿ՝ LIÙOHÿÞOHOՖJEVOH
 t7ԼOÿՊLJՉOOHIՏLIÙOHUIVՖDUIԾNRVZՊORVZՉUÿՏOID՝Bó)ó$ó
Luật doanh nghiệp cho phép Điều lệ công ty quy định thêm các trường
hợp khác mà Hội đồng quản trị có quyền từ chối đề xuất của cổ đông. Đối với
công ty niêm yết, Hội đồng quản trị cũng có thể từ chối đề xuất khi vào thời
điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% tổng cổ
phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng (hoặc tỷ lệ khác nhỏ
hơn theo quy định tại Điều lệ).71
Theo thông lệ tốt, Hội đồng quản trị có quyền từ chối kiến nghị của
cổ đông nếu kiến nghị đó không tuân thủ quy định pháp luật, ví dụ như nếu
cổ đông kiến nghị về việc công bố cổ tức trong khi vấn đề này chỉ thuộc thẩm
quyền của Hội đồng quản trị .
Người triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ đưa danh sách tất cả các vấn đề do
cổ đông kiến nghị mà không bị từ chối vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Các
vấn kiến nghị sẽ được chính thức bổ sung vào nội dung cuộc họp nếu được
ĐHĐCĐ chấp thuận.72 Đối với các công ty niêm yết, quyết định của Chủ tọa về
trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ
sẽ mang tính phán quyết cao nhất.73

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

CHUẨN BỊ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
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Các thông lệ tốt:
HĐQT cần thông báo cho cổ đông trong vòng ba ngày kể từ ngày đưa ra quyết
định từ chối kiến nghị của cổ đông. Trong quyết định cần nêu rõ lý do HĐQT từ
chối kiến nghị của họ. Cổ đông cần được thông báo bằng thư đảm bảo

Ở Việt Nam, rất khó để áp dụng thông lệ tốt nêu trên vì các kiến nghị
của cổ đông có thể được gửi tới Hội đồng quản trị chỉ ba ngày trước ngày họp
ĐHĐCĐ. Vì vậy, trên thực tế, các cổ đông chỉ có thể biết được liệu kiến nghị
của họ có bị từ chối hay được chấp nhận khi họ tham dự họp ĐHĐCĐ.
Luật doanh nghiệp không quy định về việc liệu cổ đông có thể khiếu
kiện tới tòa trong trường hợp Hội đồng quản trị từ chối hoặc không thể đưa ra
quyết định về kiến nghị của họ.

Thông lệ tại các quốc gia khác:
Việc từ chối hoặc không thể đưa ra quyết định đối với kiến nghị của cổ đông
có thể được khiếu kiện tới tòa án. Tòa án có thẩm quyền mở phiên tòa theo
yêu cầu của cổ đông và đưa ra quyết định trong vòng 48 giờ kể từ ngày nhận
được yêu cầu.

6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề
trong chương trình họp.74 Dự thảo nghị quyết sẽ được gửi tới các cổ đông cùng
với thông báo mời họp.
Việc thông qua báo cáo thường niên và các báo cáo tài chính năm là
một trong số những quyết định quan trọng nhất của ĐHĐCĐ thường niên.

74 Khoản 1, Điều 99, LDN và Khoản 6, Điều 17, Điều lệ Mẫu.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

CỔ TỨC

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Do đó, theo thông lệ tốt, Hội đồng quản trị cần thông qua báo cáo thường niên
và báo cáo tài chính năm trước khi cuộc họp diễn ra. Trước khi Hội đồng quản
trị thông qua báo cáo thường niên và báo cáo tài chính năm, các báo cáo này
cần phải được kiểm tra bởi Ban kiểm soát.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

CHUẨN BỊ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
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C. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
Công ty có thể tổ chức họp ĐHĐCĐ sau khi các bước chuẩn bị nêu
trên đã được hoàn thành. ĐHĐCĐ thường niên là một sự kiện Quản trị công
ty rất quan trọng và do đó việc tổ chức họp ĐHĐCĐ một cách đúng đắn cũng
rất quan trọng.

Các thông lệ tốt:
ĐHĐCĐ thường niên là một cơ hội để công ty thông báo cho các cổ đông
về các hoạt động của công ty, các thành tựu đạt được, các kế hoạch và lấy ý
kiến của cổ đông cho các quyết định quan trọng. Đối với các cổ đông thiểu
số, ĐHĐCĐ cũng thường là cơ hội duy nhất để họ có được thông tin chi tiết
về hoạt động của công ty và để gặp gỡ với thành viên Ban Giám đốc và Hội
đồng quản trị.

Việc triệu tập và tổ chức họp ĐHĐCĐ là một nhiệm vụ phức tạp
và cần phải thực hiện qua nhiều bước nhằm đảm bảo rằng việc tổ chức họp
ĐHĐCĐ tuân thủ các quy định pháp luật và các khuyến nghị tốt về Quản trị
công ty. Rõ ràng là công ty không nên tổ chức một cuộc họp nhanh và gấp để
tránh gây ra mệt mỏi cho những người tham dự. Điều này có thể khiến cho
việc tổ chức cuộc họp gặp nhiều khó khăn trong trường hợp các vấn đề cần
thông qua là phức tạp, gây nhiều tranh cãi hoặc có nhiều vấn đề cần được
thông qua. Nguyên tắc nền tảng trong việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ là phải
đảm bảo sao cho các cổ đông có thể tham dự và đưa ra quyết định một cách
hiệu quả.
Các bước cần thiết để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ được trình bày trên
Hình 5.
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Bước 4:
Cổ đông bầu Chủ toạ cuộc họp ĐHĐCĐ nếu Điều lệ công ty hoặc các tài liệu nội bộ khác
không xác định ai là chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ. C.4
Bước 5:
Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ bầu thư ký cuộc họp để ghi chép nội dung cuộc họp và lập biên bản. C.4
Bước 6:
Cổ đông bầu Ban kiểm phiếu. C.5
Bước 7:
Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ trình bày nội dung chương trình họp và thể lệ cuộc họp.
ĐHĐCĐ thông qua chương trình họp. C.7
Bước 8:
Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ công bố bắt đầu thảo luận các vấn đề trong chương trình họp. C.8
Bước 9:
Cổ đông biểu quyết cho các vấn đề trong chương trình họp. C.9

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

Bước 3:
Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp ĐHĐCĐ khai mạc cuộc họp, trừ một số trường hợp đặc biệt. C.4

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

Kiểm tra và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự tối thiểu. C.3

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Bước 2:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Bước 1:
Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ. C.2
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VỐN ĐIỀU LỆ
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Hình 5: Các bước tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ bế mạc cuộc họp. C.12
Bước 13:
Ban kiểm phiếu lưu các phiếu biểu quyết và các hướng dẫn biểu quyết. C.13
Bước 14:
Thư ký công ty lập và lưu Biên bản họp ĐHĐCĐ. C.14

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Bước 12:

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP

Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ công bố kết quả cuộc họp và các quyết định của ĐHĐCĐ. C.11

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Bước 11:

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Ban kiểm phiếu tiến hành việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu. C.10

CỔ TỨC

Bước 10:

8.

Đại hội đồng Cổ đông

1. Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
Cổ đông có quyền trực tiếp tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc ủy
quyền bằng văn bản cho người khác tham dự.75 Ngoài ra, cổ đông cũng có thể
tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ bằng cách gửi phiếu biểu quyết đã được điền đầy
đủ bằng thư đảm bảo đến Hội đồng quản trị chậm nhất 1 ngày trước khi khai
mạc cuộc họp.76 Đối với công ty niêm yết, trong trường hợp cổ đông cử hơn
một người đại diện được ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số
phiếu bầu được ủy quyền của mỗi người đại diện.77
Nếu cổ đông tham gia họp ĐHĐCĐ thông qua đại diện được ủy quyền,
thư ủy quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ
ký theo quy định.78 Luật doanh nghiệp không quy định thư ủy quyền cần phải
được chứng thực. Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản uỷ
quyền trước khi vào phòng họp. Trong trường hợp người uỷ quyền đã chết, bị
hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, việc ủy
quyền vẫn có hiệu lực trừ khi công ty nhận được thông báo bằng văn bản về một
trong các trường hợp trên chậm nhất 24 giờ trước giờ khai mạc cuộc họp.79 Đối
với công ty niêm yết, thời gian thông báo phải là 48 giờ trước giờ khai mạc cuộc
họp ĐHĐCĐ hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.80
Luật và các quy định hiện hành có liên quan không đề cập đến trường
hợp khi cổ đông cá nhân chết hoặc cổ đông là pháp nhân tổ chức lại doanh
nghiệp sau ngày đăng ký cuối cùng. Theo thông lệ tại một số nước, trong trường
hợp này, người được thừa kế hoặc cổ đông mới sẽ có quyền tham dự ĐHĐCĐ.

75
76
77
78
79
80

Khoản 1, Điều 101, LDN.
Khoản 1b, Điều 26, Nghị định 102/2010/NĐ-CP.
Khoản 1, Điều 15, Điều lệ Mẫu.
Khoản 2, Điều 101, LDN.
Khoản 3&4, Điều 101, LDN.
Khoản 4, Điều 15, Điều lệ Mẫu.
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81 Khoản 1b, Điều 26, Nghị định 102/2010/NĐ-CP.
82 Khoản 1, Điều 103, LDN và Khoản 1, Điều 19, Điều lệ Mẫu.
83 Khoản 3b, Điều 6, Quy chế Quản trị công ty.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP

a) Ai thực hiện việc đăng ký cổ đông dự họp?
Theo quy định tại Luật doanh nghiệp đối với công ty cổ phần nói
chung và Điều lệ Mẫu áp dụng cho công ty niêm yết, không có hướng dẫn cụ
thể về các thủ tục đăng ký cổ đông dự họp cũng như ai là người chịu trách
nhiệm thực hiện các công việc này. Các quy định này chỉ yêu cầu vào ngày khai
mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, công ty phải tiến hành đăng ký việc dự họp ĐHĐCĐ
cho đến khi bảo đảm việc đăng ký đầy đủ các cổ đông có quyền dự họp.82 Quy
chế Quản trị công ty quy định công ty niêm yết phải xây dựng quy trình về
trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ , bao gồm cả cách thức
đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ.83

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Để ngăn ngừa việc các cán bộ lãnh đạo của công ty hạn chế cổ đông tham
dự họp ĐHĐCĐ như thông qua việc đăng ký tập thể, các thủ tục đăng ký cần
được mô tả chi tiết trong các quy định nội bộ của công ty và trong thông báo
mời họp ĐHĐCĐ.
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Các thông lệ tốt:

CỔ TỨC

Công ty sẽ thực hiện việc đăng ký cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ
đông tham dự trước khi khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ. Cổ đông cần được đăng
ký để xác minh tỷ lệ tối thiểu cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ
đông dự họp theo quy định để cuộc họp có thể bắt đầu một cách hợp lệ. Theo
quy định hiện hành, cổ đông được xem là có tham dự cuộc họp trong trường
hợp đã gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Hội đồng quản trị chậm
nhất 1 ngày trước khi khai mạc cuộc họp.81 Tuy nhiên, hiện chưa có hướng dẫn
cụ thể trong việc đăng ký cổ đông đó như cổ đông trực tiếp tham dự cuộc họp.
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2. Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông
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8.

Đại hội đồng Cổ đông

Các thông lệ tốt:
Điều lệ công ty, các quy định nội bộ và các tài liệu nội bộ khác cần chỉ rõ bộ
phận hoặc người có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký dự họp ĐHĐCĐ.
Việc đăng ký cổ đông dự họp có thể được coi là nhiệm vụ của Thư ký công
ty bởi vì Thư ký công ty chịu trách nhiệm chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ.

b) Các giấy tờ cần được kiểm tra trước khi đăng ký dự họp
Hội đồng Quản trị hoặc người triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ có thể yêu
cầu cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ chịu sự kiểm tra
hoặc các biện pháp an ninh khác. Họ cũng có quyền 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 ĐHĐCĐ.84 Tuy nhiên, không có quy định nào được đưa ra về việc việc
kiểm tra sẽ được thực hiện như thế nào và các giấy tờ nào cần được kiểm tra.
Thực tiễn tại Việt Nam cho thấy, khi thông báo mời họp, các công ty thường
nêu rõ các giấy tờ cá nhân mà cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của họ
phải mang tới cuộc họp và xuất trình khi đăng ký dự họp ĐHĐCĐ, bao gồm
chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu hoặc bản sao giấy đăng ký kinh doanh,
thư mời và thư ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).
c) Đăng ký thành phần tham gia dự họp và phiếu biểu quyết
Khi tiến hành đăng ký cổ đông, công ty sẽ cấp cho từng cổ đông có
quyền biểu quyết hoặc đại diện được uỷ quyền một thẻ biểu quyết, trên đó có
ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số
phiếu biểu quyết của cổ đông đó.85
d) Thời gian đăng ký thành phần tham gia dự họp
Việc đăng ký những người tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường bắt
đầu vào thời gian như đã được ghi rõ trong thông báo mời họp ĐHĐCĐ và kết

84 Khoản 7, Điều 103, LDN và Khoản 9, Điều 19, Điều lệ Mẫu.
85 Khoản 1, Điều 103, LDN và Khoản 2, Điều 19, Điều lệ Mẫu.
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Việc đăng ký thành phần tham gia dự họp ĐHĐCĐ nên được thực hiện trong
cùng ngày, trước khi khai mạc ĐHĐCĐ. Việc đăng ký không được tổ chức tốt
có thể dẫn tới việc cổ đông phải chờ đợi trong khi cuộc họp đã bắt đầu. Theo
đó, công ty cần hết sức cố gắng để đảm bảo rằng quá trình đăng ký cổ đông
dự họp ĐHĐCĐ được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả, các cổ đông không
bị ngăn cản trong việc tham dự họp ĐHĐCĐ vì những chậm trễ trong đăng ký.
Điều này có nghĩa rằng cần có đủ nhân viên thực hiện việc đăng ký và cần bắt
đầu đăng ký đủ sớm trước khi cuộc họp ĐHĐCĐ bắt đầu.

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Các thông lệ tốt:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

e) Việc đăng ký thành phần dự họp cần được thực hiện tại đâu?
Việc đăng ký cần được thực hiện tại địa điểm diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ.
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VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
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thúc sau khi thảo luận nội dung cuối cùng trong chương trình họp. Cổ đông
hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được
đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ toạ không
được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp
này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.86
Đối với các công ty đại chúng nói chung, Luật doanh nghiệp quy định
việc đăng ký dự họp ĐHĐCĐ phải được tiến hành trước ngày khai mạc cuộc
họp.87 Trong khi đó, đối với công ty niêm yết, Điều lệ Mẫu quy định việc đăng
ký dự họp ĐHĐCĐ được tiến hành vào ngày khai mạc cuộc họp.88
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86 Khoản 6, Điều 103, LDN và Khoản 3, Điều 19, Điều lệ Mẫu.
87 Khoản 1, Điều 103, LDN.
88 Khoản 1, Điều 19, Điều lệ Mẫu.
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Luật doanh nghiệp và Điều lệ Mẫu không quy định hoặc hướng dẫn đối với
hoạt động này. Theo thông lệ tốt, Điều lệ công ty, các quy định và tài liệu nội bộ
cần chỉ rõ bộ phận hoặc người có trách nhiệm kiểm tra và thông báo số lượng
đại biểu dự họp thỏa mãn tỷ lệ tham dự tối thiểu theo quy định. Tỷ lệ đại biểu
tham dự họp tối thiểu theo quy định phải được công bố ngay sau khi kết thúc
việc đăng ký cổ đông dự họp và trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết.

CỔ TỨC

3. Kiểm tra và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự tối thiểu

8.

Đại hội đồng Cổ đông

Cuộc họp ĐHĐCĐ chỉ được tiến hành và các quyết định được thông
qua một cách hợp lệ khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số
cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.89 Cổ
đông tham dự họp bao gồm những người được đăng ký dự họp (trực tiếp hoặc
thông qua đại diện được ủy quyền). Cổ đông được xem là có tham dự cuộc
họp bao gồm cả những người đã gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến
Hội đồng quản trị chậm nhất 1 ngày trước khi khai mạc cuộc họp.90
Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba
mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu
tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên
tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho
ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.91
Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ
số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai
mạc đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi
ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này
đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ
quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề
mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.92
Chủ toạ có thể hoãn họp ĐHĐCĐ ngay cả trong trường hợp đã có đủ
số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do chủ toạ
quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội nếu nhận thấy rằng: (a) các
thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức đại
hội, (b) hành vi của những người có mặt làm mất trật tự hoặc có khả năng làm
mất trật tự của cuộc họp, hoặc (c) sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của
Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Ngoài ra, Chủ tọa có thể hoãn Đại
hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của ĐHĐCĐ đã có đủ số lượng đại biểu
dự họp cần thiết. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định
khai mạc đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải
quyết hợp pháp tại đại hội bị trì hoãn trước đó.93
89
90
91
92
93

Khoản 1, Điều 102, LDN và Khoản 1, Điều 18, Điều lệ Mẫu.
Khoản 1b, Điều 26, Nghị định 102/2010/NĐ-CP.
Khoản 2, Điều 102, LDN và Khoản 2, Điều 18, Điều lệ Mẫu.
Khoản 3, Điều 102, LDN và Khoản 3, Điều 18, Điều lệ Mẫu.
Khoản 8, Điều 103, LDN và Khoản 6, Điều 19, Điều lệ Mẫu.
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94
95
96
97
98
99

Khoản 2, Điều 16, Điều lệ Mẫu.
Khoản 2, Điều 16, Điều lệ Mẫu.
Khoản 1, Điều 102, LDN và Khoản 1, Điều 18, Điều lệ Mẫu.
Khoản 2a, Điều 103, LDN.
Khoản 2b, Điều 103, LDN.
Khoản 4, Điều 19, Điều lệ Mẫu.
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Cuộc họp ĐHĐCĐ chỉ được coi là hợp lệ khi có số cổ đông dự họp đại diện
ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công
ty quy định.96
Đối với công ty đại chúng nói chung, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm
chủ toạ các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng
mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một
người trong số họ làm chủ toạ cuộc họp; trường hợp không có người có thể
làm chủ toạ thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển
để ĐHĐCĐ bầu Chủ toạ cuộc họp trong số những người dự họp và người có
số phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ toạ cuộc họp.97 Trong các trường hợp khác,
người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ toạ cuộc
họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ toạ cuộc họp.98
Đối với công ty niêm yết, theo quy định tại Điều lệ Mẫu, trong mọi
trường hợp, ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, trường hợp
Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc
là người được ĐHĐCĐ bầu ra sẽ chủ trì. Trường hợp không ai trong số họ có
thể chủ trì đại hội, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ
tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của ĐHĐCĐ, Chủ tọa không nhất thiết phải là
thành viên Hội đồng quản trị.99

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

4. Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Đối với công ty niêm yết, việc tổ chức một cuộc họp để thông qua các
quyết định của ĐHĐCĐ về việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn
liền với từng loại cổ phần chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai cổ đông (hoặc đại
diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba giá trị mệnh giá
của các cổ phần loại đó đã phát hành.94 Trường hợp không có đủ số đại biểu
như nêu trên thì sẽ tổ chức họp lại trong vòng ba mươi ngày sau đó 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 được uỷ quyền đều được
coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu.95
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Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Chủ tọa được ĐHĐCĐ bầu ra đề cử một
thư ký để lập biên bản đại hội.100
Chủ toạ và thư ký họp ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần
thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình
đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.101
Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho
Chủ tọa phải được công bố. Người có số phiếu bầu cao nhất sẽ làm chủ tọa
cuộc họp.102

5. Bầu Ban kiểm phiếu
Chủ tọa yêu cầu ĐHĐCĐ bầu Ban kiểm phiếu tại mỗi cuộc họp
ĐHĐCĐ.103 Theo thông lệ tốt, Công ty nên thành lập một Ban kiểm phiếu. Điều
lệ công ty, các quy định và quy chế quản lý nội bộ của công ty nên quy định điều
kiện và phương thức bầu thành viên Ban kiểm phiếu cũng như xác định quyền
hạn và các thủ tục của Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu phải có ít nhất ba thành
viên và một trong số họ nên là một luật sư.

Các thông lệ tốt:
Theo thông lệ tốt, ít nhất một trong số các thành viên của Ban kiểm phiếu là
đại diện cho các cổ đông thiểu số.

Để đảm bảo Ban kiểm phiếu thực hiện chức năng của mình một cách
ÿՖDMՀQWJ5ՔOH(JÈNÿՒD #BO(JÈNÿՒDWË)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ UIFPUIÙOHMՍ
tốt, những đối tượng sau không nên là thành viên Ban kiểm phiếu:

tćËOIWJÐO)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏWË՞OHDՠWJÐOUIËOIWJÐO)ՖJÿՓOH
quản trị
 tćËOIWJÐO#BO(JÈNÿՒDWË՞OHDՠWJÐOUIËOIWJÐO#BO(JÈNÿՒD

t/IաOHOHԋJDØMJÐORVBOWJOIաOHÿՒJUԋ՛OHUSÐO

100 Khoản 2c, Điều 103, LDN và Khoản 4, Điều 19, Điều lệ Mẫu.
101 Khoản 4, Điều 103, LDN.
102 Khoản 2a, Điều 103, LDN và Khoản 4, Điều 19, Điều lệ Mẫu.
103 Khoản 2d, Điều 103, LDN và Khoản 2, Điều 19, Điều lệ Mẫu.
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Khoản 4, Điều 6, Quy chế Quản trị công ty.
Khoản 2, Điều 13, Điều lệ Mẫu.
Khoản 3, Điều 103, LDN.
Khoản 4, Điều 102, LDN.
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Chủ tọa của ĐHĐCĐ trình bày nội dung chương trình họp tới các
đại biểu. Đồng thời, Chủ tọa sẽ giải thích trình tự, thủ tục tiến hành họp như
đã được quy định trong Điều lệ công ty hoặc các quy định nội bộ hoặc theo
quyết định của ĐHĐCĐ. Nội dung chương trình họp phải xác định chi tiết và
thời gian thảo luận cho từng vấn đề. Chương trình và nội dung họp phải được
ĐHĐCĐ thông qua ngay trong phiên khai mạc.106 Chỉ có ĐHĐCĐ mới có
quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp.107
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7. Công bố chương trình và thể lệ cuộc họp
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TRONG QUẢN TRỊ
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Công ty có thể mời chủ nợ, các nhà đầu tư tiềm năng, cán bộ công
nhân viên, các quan chức chính phủ, nhà báo, các chuyên gia và các cá nhân
và tổ chức khác không sở hữu cổ phần của công ty tới tham dự cuộc họp
ĐHĐCĐ. Điều lệ công ty và các quy định nội bộ có thể quy định các thủ tục
cần thiết trong việc mời đại biểu tham dự cuộc họp. Đối với công ty niêm yết,
Quy chế Quản trị công ty khuyến nghị kiểm toán viên hoặc đại diện công ty
kiểm toán có thể được mời dự họp ĐHĐCĐ để phát biểu ý kiến tại ĐHĐCĐ
về các vấn đề kiểm toán.104 Điều này được nêu rõ hơn trong Điều lệ Mẫu rằng
các kiểm toán viên độc lập được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông
qua các báo cáo tài chính hàng năm.105

CỔ TỨC

6. Khách mời tham dự cuộc họp

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
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Theo quy định, Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc
giám sát việc kiểm phiếu. Pháp luật hiện hành không có quy định hoặc hướng
dẫn về cách thức lập Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu và việc lưu biên
bản kiểm phiếu. Theo thông lệ tốt, sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ, Ban
kiểm phiếu sẽ lập báo cáo bằng văn bản về kết quả kiểm phiếu. Báo cáo này sẽ
được cung cấp cho các cổ đông thông qua trang thông tin điện tử của công ty
WËCՂOHCԻOJOUԺJWʅOQIÛOH5ՔOH(JÈNÿՒD#ÈPDÈPOËZQIԻJÿԋ՛DUԼUDԻDÈD
thành viên Ban kiểm phiếu ký. Các thành viên từ chối ký báo cáo này sẽ phải
giải thích lý do từ chối và lý do này sẽ được đưa vào phụ lục của báo cáo.
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Đối với công ty niêm yết, theo quy định tại Điều lệ Mẫu, quyết định
của Chủ toạ về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình
của ĐHĐCĐ sẽ mang tính phán quyết cao nhất.108

8. Thảo luận các vấn đề trong chương trình nghị sự
Mặc dù không có quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật hiện hành, ngoài
các cổ đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị nên mời thành viên Hội đồng quản
trị và Ban kiểm soát tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ. Quy chế Quản trị công ty áp
dụng đối với các công ty niêm yết cũng khuyến nghị nên mời đại diện công
ty kiểm toán tới tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ và trình bày ý kiến của họ về các
vấn đề kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Các chuyên gia được mời dự họp sẽ
đưa ra ý kiến của họ về các nội dung trong chương trình họp trước khi cổ đông
bỏ phiếu.
Chủ tọa ĐHĐCĐ có thể yêu cầu các chuyên gia dự họp giải thích một
WԼOÿՊOËPÿØUSPOHDIԋԊOHUSÖOIIՐQDIPDÈDDՔÿÙOH4բDØNՅUD՝BOIաOH
chuyên gia nói trên là rất quan trọng đối với cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên
do tính chất của các quyết định mà ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Các thông lệ tốt:
Theo thông lệ Quản trị công ty tốt:
t$̖êÙOHD˿ODØDˌI̘Jêˍ̝Dê̇UDÉVI̓JW̙JUIËOIWJÐO)å25 #BOLJ̍N
soát và Kiểm toán độc lập.
t$̖êÙOHD˿OOÎOêˍ̝DOỊOHDÉVUS˽M̚JSÜSËOHDIPOỊOHDÉVI̓JD̟BNÖOI
t$ÈDDÉVI̓JEPD̖êÙOHê̇USBD˿Oêˍ̝DUS˽M̚JOHBZ/̋VN̘UDÉVI̓J
nào đó không được trả lời ngay, cần có văn bản trả lời ngay sau cuộc
họp ĐHĐCĐ.
tå)å$åD˿Oêˍ̝DU̖DI̠DTBPDIPU˾UD˽DÈDD̖êÙOHDØDˌI̘JêˍBSB
những quyết định trên cơ sở những thông tin đầy đủ và không thiên
lệch đối với tất cả các vấn đề được đưa ra trong cuộc họp.
t,J̍NUPÈOWJÐOê̘DM̂Q 5̖OH(JÈNê̔D UIËOIWJÐO)å25 UIËOIWJÐO
Ban kiểm soát và các Ủy ban của HĐQT (nếu có) cùng với thành viên

108 Khoản 5, Điều 19, Điều lệ Mẫu.
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t $˿OC̔USÓUI̚JHJBOê̍DÈDD̖êÙOHQIÈUCJ̍V

109 Khoản 3c, Điều 104, LDN.
110 Khoản 6, Điều 103, LDN và Khoản 3, Điều 19, Điều lệ Mẫu.
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4BVLIJNՖUIPՅDNՖUTՒWԼOÿՊUSPOHDIԋԊOHUSÖOIIՐQÿÍÿԋ՛DUIԻP
luận chi tiết, Chủ tọa ĐHĐCĐ sẽ mời các cổ đông biểu quyết. Việc biểu quyết
dựa trên nguyên tắc “một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một
phiếu biểu quyết”. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và 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 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.109
Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã
khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng
ký. Chủ toạ không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký;
trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị
ảnh hưởng.110
Việc biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ có thể là công khai hoặc bỏ
phiếu kín. Thông thường, hình thức biểu quyết công khai sẽ được áp dụng, trừ
trường hợp việc bỏ phiếu kín là cần thiết cho một quyết định cụ thể. Mỗi cổ
đông có quyền biểu quyết hoặc đại diện được ủy quyền của họ sau khi đăng
ký dự họp sẽ được cấp thẻ biểu quyết tương ứng với số vấn đề cần biểu quyết

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

9. Biểu quyết

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

t$I̟U̒Bå)å$åDI̐êˍ̝DQIÏQOH̃UM̚JOHˍ̚JUSÖOICËZê̍ê˽NC˽PUSÖOI
tự hoặc tuân thủ đúng với các yêu cầu về thủ tục của cuộc họp.

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

t$ÈDUIËOIWJÐODI̟DI̔UD̟BDÙOHUZ CBPH̕N5Sˍ̛OHCBODÈD˳ZCBO
trực thuộc HĐQT cần được phát biểu tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Ban giám đốc điều hành công ty cần phải có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
Nếu họ không có mặt, Chủ tọa của ĐHĐCĐ cần giải thích nguyên nhân
vắng mặt của họ.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

8.

Đại hội đồng Cổ đông

trong chương trình họp.111 Luật doanh nghiệp không quy định cụ thể về việc
biểu quyết công khai hay bỏ phiếu kín và cũng không có quy định về hình thức
và nội dung cần có trong thẻ biểu quyết. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều lệ
Mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết, thẻ biểu quyết có ghi số đăng ký, họ và
tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của
cổ đông đó.112 Điều này có nghĩa rằng, đối với các công ty niêm yết, việc biểu
quyết sẽ được thực hiện công khai trừ trường hợp những người nắm giữ cổ
phần của một loại cổ phần nào đó hoặc đại diện được ủy quyền của họ yêu cầu
bỏ phiếu kín để thông qua quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt
gắn với loại cổ phần đó.113
Các nội dung nên đưa vào thẻ biểu quyết được trình bày tại Bảng 5.

111 Khoản 1, Điều 103, LDN và Khoản 2, Điều 19, Điều lệ Mẫu.
112 Khoản 2, Điều 19, Điều lệ Mẫu.
113 Khoản 2, Điều 16, Điều lệ Mẫu.
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2. Loại ĐHĐCĐ ( thường niên hay bất thường)
3. Thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ
4. Các vấn đề cần biểu quyết được sắp xếp theo trình tự trong chương trình nghị sự

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

1. Tên và địa chỉ công ty

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Bảng 5: Các thông tin cần phải hoặc nên được đưa vào thẻ biểu quyết

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

13. Nội dung hướng dẫn cách thức điền vào thẻ biểu quyết
14. Hướng dẫn rằng nếu cá nhân đại diện cho cổ đông là một pháp nhân thực hiện điền vào thẻ biểu quyết phải nêu
rõ tên, vị trí của cá nhân đó và tên đầy đủ của tổ chức mà cá nhân đó đại diện
15. Hướng dẫn rằng bản sao thư ủy quyền cần được đính kèm thẻ biểu quyết và rằng đại diện của những cổ đông
này sẽ phải ký vào thẻ biểu quyết (nếu việc biểu quyết được thực hiện thông qua đại diện được ủy quyền)

Thẻ biểu quyết sẽ có giá trị nếu cổ đông chỉ lựa chọn một trong số
nhiều lựa chọn khác nhau cho từng vấn đề được biểu quyết. Nếu không, thẻ
biểu quyết sẽ không có hiệu lực đối với vấn đề đó. Các thẻ biểu quyết không
được điền theo đúng quy định cho một hoặc nhiều vấn đề được biểu quyết sẽ
không làm mất hiệu lực của các vấn đề được biểu quyết khác.

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

12. Thẻ biểu quyết phải ghi rõ số lượng phiếu biểu quyết mà mỗi cổ đông có thể bỏ phiếu quyết định về từng vấn đề

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

11. Thẻ biểu quyết cần có ô trống để cổ đông có thể điền số phiếu biểu quyết mà họ dành cho từng ứng cử viên

CỔ TỨC

10. Câu văn giải thích về việc bầu dồn phiếu như sau: “Khi thành viên HĐQT được bầu theo nguyên tắc bầu dồn
phiếu, cổ đông có thể dùng tất cả số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc một số ứng
cử viên”

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

9. Nội dung hướng dẫn rằng phiếu biểu quyết cần phải được cổ đông ký, trừ khi phiếu biểu quyết đó được sử dụng
theo hình thức bỏ phiếu kín

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP

8. Địa chỉ gửi các phiếu biểu quyết đã được điền (nếu các phiếu biểu quyết này phải được gửi tới công ty)

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

7. Hạn cuối phải gửi các phiếu (thẻ) biểu quyết đã được điền tới công ty (nếu các phiếu biểu quyết này phải được
gửi tới công ty)

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

6. Trong trường hợp bầu thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát, tên của từng ứng viên

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

5. Các lựa chọn biểu quyết “đồng ý”, “không đồng ý” hoặc “không đưa ra ý kiến” đối với từng vấn đề được biểu quyết

8.

Đại hội đồng Cổ đông

Các thông lệ tốt:
Thủ tục kiểm phiếu cần được công khai và rõ ràng. Để tránh gây ra những ý
kiến cho rằng kết quả kiểm phiếu có thể đã bị thay đổi, Ban kiểm phiếu cần
được giám sát trong quá trình kiểm phiếu. Điều lệ công ty và các quy định nội
bộ khác nên có quy định cụ thể về việc này, đồng thời, xác định thẩm quyền
của những người được chỉ định giám sát quá trình kiểm phiếu.

10. Kiểm phiếu và ghi lại kết quả biểu quyết
Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành
nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu
tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.114
ÎChi tiết được trình bày tại Mục C.15 trong Chương này.

Thông lệ tại các quốc gia khác:
Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm phiếu trong biên bản
kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu cần bao gồm các thông tin chi tiết. Tất cả
các thành viên trong Ban kiểm phiếu phải ký tên trên biên bản kiểm phiếu.

11. Công bố kết quả kiểm phiếu và Quyết định của Đại hội đồng
cổ đông
Đối với các công ty đại chúng chưa niêm yết nói chung, kết quả kiểm
phiếu được chủ toạ công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.115 Đối với công
ty niêm yết, Điều lệ Mẫu quy định tổng số phiếu ủng hộ, phản đối từng vấn đề
hoặc bỏ phiếu trắng, sẽ được Chủ toạ thông báo ngay sau khi tiến hành biểu
quyết vấn đề đó.116

114 Khoản 5, Điều 103, LDN và Khoản 2, Điều 19, Điều lệ Mẫu.
115 Khoản 5, Điều 103, LDN.
116 Khoản 2, Điều 19, Điều lệ Mẫu.
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13. Lưu phiếu biểu quyết

4BVDVՖDIՐQó)ó$ó #BOLJՋNQIJՉVQIԻJÿԻNCԻPSՂOHUԼUDԻDÈD
thẻ biểu quyết và các chỉ dẫn biểu quyết bằng văn bản đều được đóng dấu và
bỏ vào hòm phiếu.

14. Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

117
118
119
120

Khoản 2, Điều 106, LDN.
Khoản 3, Điều 106, LDN.
Khoản 3, Điều 106, LDN.
Khoản 1k, Điều 106, LDN.

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP
CÔNG BỐ
THÔNG TIN

ĐHĐCĐ nên bầu ra hai cổ đông để kiểm tra biên bản cuộc họp. Hai cổ đông
này cũng cần ký tên trên biên bản cuộc họp.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Các thông lệ tốt:

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

CỔ TỨC

Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được lập và thông qua trước khi bế mạc
cuộc họp.117 Chủ toạ và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính
trung thực, chính xác của nội dung biên bản.118 Biên bản họp ĐHĐCĐ phải
được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày bế mạc
cuộc họp.119 Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải ký tên trên biên bản họp.120

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

Công ty nên bế mạc ĐHĐCĐ trong cùng ngày để tránh các chi phí không cần
thiết đối với cổ đông. Nếu ĐHĐCĐ không thể hoàn thành trong một ngày,
công ty nên tiếp tục cuộc họp vào ngay ngày hôm sau.

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Các thông lệ tốt:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ bế mạc cuộc họp khi:
 t5ԼUDԻDÈDWԼOÿՊUSPOHDIԋԊOHUSÖOIIՐQÿÍÿԋ՛DUIԻPMVՀOWËUIÙOHRVB
 t,ՉURVԻCJՋVRVZՉUÿÍÿԋ՛DDÙOHCՒ

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

12. Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

8.

Đại hội đồng Cổ đông

ÎChi tiết về các thông tin cần được trình bày trong biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ
được trình bày tại Mục C.15 của Chương này.
Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi vào sổ biên bản của công
ty. Công ty phải cung cấp cho cổ đông một bản sao biên bản họp ĐHĐCĐ nếu
có yêu cầu. Công ty có thể yêu cầu cổ đông thanh toán chi phí hợp lý cho việc
sao chụp biên bản cuộc họp. Đối với công ty đại chúng nói chúng, biên bản
cuộc họp ĐHĐCĐ có thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài và đều có hiệu
lực pháp lý như nhau.121 Đối với công ty niêm yết, Điều lệ Mẫu quy định biên
bản họp ĐHĐCĐ phải được lập bằng tiếng Việt.122
Các tài liệu có liên quan sau phải được lưu kèm biên bản họp ĐHĐCĐ
và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty:123
 t1I՜M՜DEBOITÈDIDՔÿÙOHÿʅOHLâEբIՐQ
 t5PËOWʅOOHIՏRVZՉUÿÍÿԋ՛DUIÙOHRVB
 t5ËJMJՍVDØMJÐORVBOHՠJLÒNUIFPUIÙOHCÈPNJIՐQ
Đối với công ty niêm yết, Điều lệ Mẫu quy định văn bản uỷ quyền
tham dự ĐHĐCĐ cũng phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty cùng
với biên bản họp.124

15. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
Bảng 6 trình bày tóm tắt các thông tin phải có trong Biên bản họp
ĐHĐCĐ và các thông tin nên được đưa vào Biên bản kiểm phiếu.

121
122
123
124

Khoản 1, Điều 106, LDN.
Điều 22, Điều lệ Mẫu.
Khoản 3, Điều 106, LDN.
Điều 22, Điều lệ Mẫu.
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+

+

2. Địa điểm họp ĐHĐCĐ

+

+

3. Thời gian họp ĐHĐCĐ

+

+

4. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết

+

+

5. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp
và tỷ lệ cổ đông tham dự tối thiểu

+

+

6. Chương trình và nội dung cuộc họp

+

+

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

7. Kết quả biểu quyết (trong đó ghi rõ tổng số phiếu 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)

+

+

10. Tổng số phiếu biểu quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp
không được tính do không hợp lệ.

+

11. Hình thức biểu quyết

Nên có

+

12. Tên các thành viên Ban kiểm phiếu

Nên có

+
+

125 Khoản 1, Điều 106, LDN.

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

13. Ngày lập Biên bản kiểm phiếu

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

+

CỔ TỨC

9. Thời gian bắt đầu thực hiện đăng ký cổ đông dự họp

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

+

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP

8. Loại ĐHĐCĐ (thường niên hay bất thường)

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; số và ngày cấp Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Thông tin

Thông tin
Thông tin
phải có trong nên có trong
Biên bản họp Biên bản kiểm
ĐHĐCĐ 125
phiếu

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Bảng 6: Thông tin có liên quan đến kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

8.

Đại hội đồng Cổ đông

14. Tên của chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ
15. Tên của hai cổ đông được bầu làm người kiểm tra biên bản họp

+
Nên có

16. Các quyết định đã được thông qua

+

17. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại ĐHĐCĐ về từng
vấn đề trong nội dung chương trình họp

+

18. Thời gian bắt đầu và kết thúc cuộc họp

Nên có

19. Thời gian bắt đầu kiểm phiếu, trong trường hợp quyết định được
ĐHĐCĐ thông qua và kết quả kiểm phiếu được công bố trong cuộc họp.

Nên có

20. Địa chỉ nhận thư của công ty nơi các cổ đông gửi các phiếu biểu quyết
đã được điền, trong trường hợp công ty gửi thẻ biếu quyết tới cho cổ
đông trước ngày họp ĐHĐCĐ

Nên có

21. Ngày lập Biên bản họp ĐHĐCĐ

Nên có

+
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b) Theo yêu cầu của các chủ thể quản trị hoặc người có thẩm quyền

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

126 Khoản 3b, Điều 97, LDN và Khoản 3c, Điều 13, Điều lệ Mẫu.
127 Khoản 3b, Điều 13, Điều lệ Mẫu.
128 Khoản 3, Điều 97, LDN và Khoản 3, Điều 13, Điều lệ Mẫu.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP

Một số đối tượng có quyền yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường,
bao gồm:128
 t)ՖJÿՓOH2VԻOUSՏ
 t#BOLJՋNTPÈU
 t$ՔÿÙOHIPՅDOIØNDՔÿÙOHTՙIաVÓUOIԼU ÿՒJWJDÙOHUZ

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

a) Theo yêu cầu của pháp luật
Theo quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị phải tổ chức họp
ĐHĐCĐ bất thường khi số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số
thành viên theo quy định của pháp luật hoặc ít hơn một nửa số thành viên
theo quy định tại Điều lệ công ty.126
Đối với công ty niêm yết, Điều lệ Mẫu quy định rằng Hội đồng quản
trị phải tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường khi Bảng cân đối kế toán hàng năm,
các báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản
ánh vốn điều lệ đã bị mất một nửa.127

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

ĐHĐCĐ bất thường sẽ được triệu tập trong một số trường hợp sau:

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

1. Khi nào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được
tổ chức

CỔ TỨC

ĐHĐCĐ bất thường có thể được triệu tập để thông qua những quyết
định quan trọng giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên. Việc tổ chức ĐHĐCĐ bất
thường cũng gần giống với các thủ tục chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên như đã trình bày tại Phần B và Phần C. Phần này sẽ tập trung vào những
điểm đặc biệt trong việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

D. Tổng quan về Đại hội đồng cổ đông bất thường

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

TỔNG QUAN VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
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niêm yết) hoặc 10% (đối với công ty đại chúng nói chung) tổng số
cổ phần phổ thông trong thời hạn sáu tháng liên tục.
Quyền được yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường là một quyền
cổ đông rất quan trọng. Mặc dù rất ít khi được vận dụng trong thực tế, quyền
này cho phép các chủ thể quản trị của công ty có thể triệu tập họp ĐHĐCĐ
bất thường khi họ thấy cần thiết và phù hợp.

2. Chuẩn bị họp ĐHĐCĐ bất thường
Theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Mẫu, không có khác
biệt giữa việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường trừ thời
gian tổ chức họp.
a) Chuẩn bị bước đầu
Hội đồng quản trị bắt đầu chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường theo
quy định của Luật doanh nghiệp hoặc theo ý muốn chủ quan của mình.
Theo quy định, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp ĐHĐCĐ bất
thường trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh các sự kiện như quy định tại
Luật doanh nghiệp hoặc từ ngày nhận được yêu cầu.129 Trường hợp Hội đồng
quản trị không triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn nêu trên thì trong thời hạn
ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp
ĐHĐCĐ theo quy định của Luật doanh nghiệp.130 Trường hợp Ban kiểm soát
không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định, cổ đông hoặc nhóm cổ đông đã yêu
cầu có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp ĐHĐCĐ
trong vòng 30 ngày tiếp theo. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ
đông triệu tập họp ĐHĐCĐ có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám
sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết.131
Trường hợp Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát không triệu tập
họp ĐHĐCĐ như quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban
kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại
phát sinh đối với công ty.132
Hội đồng quản trị có quyền từ chối đề nghị triệu tập họp ĐHĐCĐ bất
thường trong các trường hợp sau:
 t:ÐVDԽVIՐQó)ó$óCԼUUIԋOHLIÙOHQIáI՛QWJRVZÿՏOID՝B
129
130
131
132

Khoản 4, Điều 97, LDN và Khoản 4a, Điều 13, Điều lệ Mẫu.
Khoản 5, Điều 97, LDN và Khoản 4b, Điều 13, Điều lệ Mẫu.
Khoản 6, Điều 97, LDN và Khoản 4c, Điều 13, Điều lệ Mẫu.
Khoản 4&5, Điều 97, LDN.
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Các thông lệ tốt:
Nội dung chương trình họp có thể bao gồm nhiều vấn đề khác nhau bao gồm
cả việc bầu cử thành viên HĐQT. Tuy nhiên, trong trường hợp số thành viên
HĐQT ít hơn số lượng tối thiếu như quy định tại Điều lệ công ty, chương trình
họp ĐHĐCĐ bất thường có thể chỉ bao gồm một vấn đề duy nhất là bầu cử
thành viên mới của HĐQT. Đối với các cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường bắt buộc
khác, nội dung chương trình họp có thể có thêm nhiều vấn đề khác.

133 Khoản 8, Điều 97, LDN.
134 Khoản 7, Điều 97, LDN.
135 Khoản 2, Điều 99, LDN và Khoản 4, Điều 17, Điều lệ Mẫu.
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HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
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CỔ TỨC

b) Dự thảo nội dung chương trình họp
Người triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường sẽ chuẩn bị dự thảo nội
dung chương trình họp.134
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% (đối với công ty đại
chúng chưa niêm yết) hoặc 5% (đối với công ty niêm yết) tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền kiến nghị
vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ.135 Dự thảo phải được lập thành
văn bản và phải gửi tới công ty không chậm hơn ba ngày làm việc trước ngày
khai mạc cuộc họp.

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Các chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp ĐHĐCĐ sẽ được công
ty hoàn lại.133

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP

Việc từ chối yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ có thể bị khiếu nại trước toà. Toà
án cần phải đưa ra phán quyết tại tòa trong một khoảng thời gian nhất định
theo quy định kể từ ngày nhận được khiếu nại.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Thông lệ tại các quốc gia khác:

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Luật doanh nghiệp;
 t$ՔÿÙOHIPՅDOIØNDՔÿÙOHZÐVDԽVLIÙOHTՙIաVIPՅDÿԺJEJՍO
cho tỷ lệ phiếu biểu quyết theo yêu cầu (ít nhất là 5% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết đối với vấn đề được yêu cầu đưa ra thảo
luận và thông qua tại ĐHĐCĐ) trong thời hạn liên tục sáu tháng.
 t7ԼO ÿՊ LJՉO OHIՏ ÿԋB WËP DIԋԊOH USÖOI IՐQ LIÙOH UIVՖD UIԾN
quyền của ĐHĐCĐ bất thường.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

TỔNG QUAN VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
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c) Các yêu cầu cụ thể tùy thuộc vào các nội dung trong chương trình họp
Tại Việt Nam, các khoảng thời gian cho việc thực hiện các thủ tục có
liên quan tới việc triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường là như nhau. Quy
định này không thay đổi bất kể các nội dung chi tiết trong chương trình họp
là như thế nào.

Thông lệ tại các quốc gia khác:
Các khoảng thời gian khác nhau có thể được áp dụng cho việc thực hiện
các thủ tục khác nhau phụ thuộc vào việc trong chương trình họp có bầu
cử thành viên HĐQT hay không. Việc bầu thành viên HĐQT phải được biểu
quyết theo nguyên tắc bầu dồn phiếu và các khoảng thời gian cho việc thực
hiện các thủ tục trong trường hợp bầu dồn phiếu sẽ phải dài hơn thông
thường. Cụ thể như sau:
t5I̚JHJBOU̔JêBU̡OHËZRVZ̋Uê̑OIU̖DI̠Då)å$åC˾UUIˍ̚OHU̙JOHËZ
tổ chức cuộc họp
t5I̚JHJBOU̔JêBU̡OHËZOÎOêˍ̝DZÐVD˿VU̖DI̠Då)å$åC˾UUIˍ̚OH
tới ngày tổ chức họp
t/HËZêǊOHLâDV̔JDáOH
t5IÙOHCÈPN̚JI̒QU̙JDÈDD̖êÙOH

3. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua
việc lấy ý kiến bằng văn bản
Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để
thông qua quyết định của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì
lợi ích của công ty.136
ĐHĐCĐ bất thường được tổ chức thông qua việc lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản có thể quyết định tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của
ĐHĐCĐ, ngoại trừ các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức
biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ:137
 t4ՠBÿՔJ CՔTVOHóJՊVMՍDÙOHUZ

136 Khoản 1, Điều 105, LDN và Khoản 1, Điều 21, Điều lệ Mẫu.
137 Khoản 2, Điều 104, LDN.
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138 Điều 105, LDN và Điều 21, Điều lệ Mẫu.
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CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của
ĐHĐCĐ được thực hiện theo các quy định dưới đây:138
Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định
của ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm
theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức
bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông.
Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 t5ÐO ÿՏBDIՎUS՜TՙDIÓOI TՒWËOHËZDԼQ(JԼZDI՞OHOIՀOÿʅOHLâ
kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của công ty
 t.՜DÿÓDIMԼZâLJՉO
 t)Ր UÐO ÿՏBDIՎUIԋOHUSÞ RVՒDUՏDI TՒ(JԼZDI՞OHNJOIOIÉO
dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông
là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành
lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ
quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số
phiếu biểu quyết của cổ đông.
 t7ԼOÿՊDԽOMԼZâLJՉOÿՋUIÙOHRVBRVZՉUÿՏOI
 t1IԋԊOHÈOCJՋVRVZՉUCBPHՓNUÈOUIËOI LIÙOHUÈOUIËOIWËLIÙOH
có ý kiến
 tćJIԺOQIԻJHՠJWՊDÙOHUZQIJՉVMԼZâLJՉOÿÍÿԋ՛DUSԻMJ
 t)Ր UÐO DIաLâD՝B$I՝UՏDI)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏWËOHԋJÿԺJEJՍO
theo pháp luật của công ty.
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 tćÙOHRVBÿՏOIIԋOHQIÈUUSJՋODÙOHUZ
t2VZՉU ÿՏOI MPԺJ DՔ QIԽO WË UՔOH TՒ DՔ QIԽO D՝B U՟OH MPԺJ ÿԋ՛D
quyền chào bán
 t#ԽV NJՌOOIJՍN CÍJOIJՍNUIËOIWJÐO)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏWË#BO
kiểm soát
 t2VZՉUÿՏOIÿԽVUԋIPՅDCÈOTՒUËJTԻODØHJÈUSՏCՂOHIPՅDMOIԊO
50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất
của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác
 tćÙOHRVBCÈPDÈPUËJDIÓOIIËOHOʅN
 t5ՔDI՞DMԺJ HJԻJUIՋDÙOHUZ
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Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân,
của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ
đông là tổ chức.
Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín
và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về
công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở
đều không hợp lệ.
Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự
chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản
lý công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 t5ÐO ÿՏBDIՎUS՜TՙDIÓOI TՒWËOHËZDԼQ(JԼZDI՞OHOIՀOÿʅOHLâ
kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh
 t.՜DÿÓDIWËDÈDWԼOÿՊDԽOMԼZâLJՉOÿՋUIÙOHRVBRVZՉUÿՏOI
 t4ՒDՔÿÙOHWJUՔOHTՒQIJՉVCJՋVRVZՉUÿÍUIBNHJBCJՋVRVZՉU USPOH
đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp
lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết
 t5ՔOHTՒQIJՉVUÈOUIËOI LIÙOHUÈOUIËOIWËLIÙOHDØâLJՉOÿՒJ
với từng vấn đề
 t$ÈDRVZՉUÿՏOIÿÍÿԋ՛DUIÙOHRVB
 t)Ր UÐO DIաLâD՝B$I՝UՏDI)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ OHԋJÿԺJEJՍOUIFP
pháp luật của công ty và của người giám sát kiểm phiếu.
Các thành viên Hội đồng quản trị 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.
Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời
hạn mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

CỔ TỨC

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn 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.
Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

TỔNG QUAN VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
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E. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
Việc thực hiện đúng các thủ tục trong việc chuẩn bị và tổ chức
ĐHĐCĐ là hết sức quan trọng để đảm bảo tính hợp pháp và hợp lệ của các
quyết định của ĐHĐCĐ. Tuy nhiên, các quyết định được thông qua bởi các cổ
đông và đại diện hợp pháp của họ đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết trong các phiên họp ĐHĐCĐ sẽ là hợp pháp và có hiệu lực kể cả
trong trường hợp trình tự và thủ tục triệu tập, chương trình họp và các thủ tục
tổ chức họp ĐHĐCĐ không tuân thủ các quy định của pháp luật.139

1. Các quyết định phải được thông qua bởi đa số phiếu biểu quyết
Theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Mẫu, tất cả các quyết
định của ĐHĐCĐ phải được thông qua bởi đại đa số phiếu biểu quyết của các
cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự cuộc họp.

Thông lệ tại các quốc gia khác:
Ở một số nước, ví dụ như Serbia, hầu hết các quyết định của ĐHĐCĐ chỉ cần
được thông qua bởi đa số phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được
ủy quyền tham dự cuộc họp.

2. Các quyết định phải được thông qua bởi đại đa số phiếu biểu quyết
Theo quy định hiện hành, tất cả các quyết định của ĐHĐCĐ phải được số cổ
đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;140 trừ những quyết định
quan trọng phải được sự thông qua bởi ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết.
Các quyết định của ĐHĐCĐ phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75%
tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận bao gồm:141

139 Khoản 4, Điều 104, LDN.
140 Khoản 3a, Điều 104, LDN và Khoản 1, Điều 20, Điều lệ Mẫu.
141 Khoản 3b, Điều 104, LDN và Khoản 2, Điều 20, Điều lệ Mẫu.
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Khoản 5, Điều 104, LDN.
Khoản 1, Điều 16, Điều lệ Mẫu.
Khoản 2, Điều 30, LDN.
Khoản 8, Điều 5, Điều lệ Mẫu.
Điều 107, LDN.
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143
144
145
146

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP

Trong một số trường hợp đặc biệt, các quyết định của ĐHĐCĐ có thể
bị khiếu nại tới tòa yêu cầu hủy bỏ (và rất có khả năng sẽ bị tòa án xem xét hủy
bỏ). Các quyết định của ĐHĐCĐ có thể bị yêu cầu hủy bỏ khi không đáp ứng
các yêu cầu luật pháp hoặc theo quy định tại Điều lệ công ty. Các quyết định
của ĐHĐCĐ có thể bị yêu cầu hủy bỏ bởi:146
 t.ՖUDՔÿÙOHIPՅDOIØNDՔÿÙOH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp, tài sản góp vốn khi thành lập
doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên
tắc nhất trí.144
Đối với các công ty niêm yết, việc phát hành các loại chứng khoán
khác phải được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy
định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.145

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

3. Các quyết định phải được thông qua theo nguyên tắc nhất trí

CỔ TỨC

Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn
bản thì quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện
ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công
ty quy định.142
Đối với các công ty niêm yết, các quyết định của ĐHĐCĐ về việc thay
đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được
thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất
75% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.143

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

t7JՍDTՠBÿՔJ CՔTVOHóJՊVMՍDÙOHUZ
 t-PԺJDՔQIԽOWËUՔOHTՒDՔQIԽOD՝BU՟OHMPԺJÿԋ՛DRVZՊODIËPCÈO
 t)՛QOIԼU UՔDI՞DMԺJWËUIBOIMâDÙOHUZ
 tóԽVUԋIPՅDCÈOUËJTԻODØHJÈUSՏCՂOHIPՅDMOIԊOUՔOHHJÈ
trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty và
các chi nhánh của công ty.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 tćËOIWJÐO)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ
 tćËOIWJÐO#BOLJՋNTPÈU
 t(JÈNÿՒDIPՅD5ՔOHHJÈNÿՒD
Quyết định của ĐHĐCĐ có thể bị yêu cầu xem xét hủy bỏ trong các
trường hợp sau:
 t5SÖOIUբWËUI՝U՜DUSJՍVUՀQIՐQó)ó$óLIÙOHUIբDIJՍOÿÞOH
theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
 t5SÖOIUբ UI՝U՜DSBRVZՉUÿՏOIWËOՖJEVOHRVZՉUÿՏOIWJQIԺNQIÈQ
luật hoặc Điều lệ công ty.
Quyết định của ĐHĐCĐ có thể bị yêu cầu xem xét hủy bỏ trong vòng
90 ngày kể từ ngày nhận được biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả
kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ.147 Các quy định pháp luật hiện hành không đề
cập đến việc liệu toà án có thể quyết định giữ nguyên hoặc huỷ bỏ quyết định
gây tranh cãi.

Thông lệ tại các quốc gia khác:
Bất kỳ hành vi vi phạm nào sau đây cũng đủ nghiêm trọng để huỷ bỏ quyết
định của ĐHĐCĐ:
t,IÙOHUIÙOHCÈPN̚JI̒QL̑QUI̚JU̙JU˾UD˽DÈDD̖êÙOH
t,IÙOHDIPD̖êÙOHDØDˌI̘JMËNRVFOW̙JDÈDUËJMJ̏VI̒Qå)å$å
t$V̘DI̒Qå)å$åLIÙOHê̟T̔D̖êÙOHIṖDê˼JEJ̏Oêˍ̝DV̦RVŽO
tối thiểu theo quy định tham dự
t2VZ̋Uê̑OIêˍ̝DUIÙOHRVBMËWJQI˼NUÌNRVŽOD̟Bå)å$å
t7˾Oê̌DØMJÐORVBOLIÙOHCBPH̕NUSPOHDIˍˌOHUSÖOII̒Q
Toà án có thể giữ nguyên quyết định của ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau:
t7J̏DWJQI˼NåJ̌VM̏DÙOHUZIṖDDÈDRVZê̑OIO̘JC̘DI̐ÉOU̙JOỊOH
ảnh hưởng không đáng kể đối với các quyền của người khiếu nại hoặc
một người nào khác hoặc nếu vi phạm đó không gây ra hậu quả pháp
lý nghiêm trọng.
tÅLJ̋OQI˽Oê̔JI˼ODI̋N̘UDÈDIêÈOHL̍DÈDRVŽOD̟BCÐOUI̠CBDØ
được một cách công bằng.
t$ÈDDǊOD̠ê̍LIJ̋VO˼JRVZ̋Uê̑OID̟Bå)å$åMËUSÈJW̙JQIÈQMV̂U åJ̌V
lệ công ty hoặc quy định nội bộ của công ty.

147 Điều 107, LDN và Điều 23, Điều lệ Mẫu.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRỌNG DOANH
NGHIỆP

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

CỔ TỨC

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

349

NOTES

Chương

9

Ý NGHĨA CỦA VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ CÔNG TY

9 Ý nghĩa của vốn điều lệ trong Quản trị công ty
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1. Các phương thức tăng Vốn điều lệ
2. Các hình thức phát hành cổ phần
3. Tăng Vốn điều lệ từ các nguồn vốn chủ sở hữu
4. Bảo vệ quyền sở hữu khi tăng Vốn điều lệ
5. Thủ tục tăng Vốn điều lệ
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A. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG VỀ VỐN ĐIỀU LỆ
1. Định nghĩa về Vốn điều lệ
2. Vốn pháp định hay Vốn điều lệ tối thiểu
3. Vốn điều lệ và số cổ phần được quyền phát hành
4. Thanh toán đầy đủ vốn cổ phần
5. Góp vốn điều lệ
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Những vấn đề Chủ tịch HĐQT cần lưu ý

Những vấn đề Chủ tịch HĐQT cần lưu ý:
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) sáng lập có bảo đảm các cổ phần
được đăng ký và thanh toán đầy đủ và việc góp vốn bằng hiện vật có
tuân thủ các quy định của pháp luật hay không? ĐHĐCĐ sáng lập có
quyết định rằng các cổ đông sáng lập của công ty đã thực hiện xong
nghĩa vụ góp vốn ban đầu và các khoản góp vốn bằng hiện vật đã
được định giá hợp lý chưa?
Hội đồng quản trị có hiểu về các nhu cầu tài chính của công ty và
các phương án tài chính doanh nghiệp khác nhau không? Hội đồng
quản trị có được trao quyền để quyết định việc tăng vốn điều lệ hay
không? Hội đồng quản trị có cân nhắc để bảo đảm tỷ lệ sở hữu của
cổ đông không bị suy giảm khi quyết định hạn chế hoặc ngăn cản
quyền được ưu tiên mua trước cổ phần của các cổ đông hay không?
Việc tăng vốn có hợp lý không?
Hội đồng quản trị có bảo đảm rằng vốn điều lệ và các chủ nợ được
bảo vệ một cách hợp lý trong trường hợp giảm vốn điều lệ hay chưa?
Hội đồng quản trị có thông qua quyết định mua lại cổ phần không?
Hội đồng quản trị có bảo đảm các cổ đông đăng ký bán lại cổ phần
cho công ty được đối xử công bằng hay không?
Làm thế nào Hội đồng quản trị xác định được liệu quỹ dự phòng đã
được sử dụng một cách tối ưu cho lợi ích của công ty? Công ty có
lập các quỹ khác không?

Luật doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan đã gắn một số
chức năng bảo vệ đối với vốn điều lệ của công ty, bao gồm việc bảo vệ các cổ
đông khỏi các rủi ro do cổ phiếu bị pha loãng và bảo đảm ở mức tối thiểu việc
thanh toán các khoản nợ của công ty. Mặc dù bản thân vốn điều lệ không thể
đáp ứng được vai trò này, nó vẫn được xem là một trong những yếu tố cơ bản
bảo vệ lợi ích của các chủ nợ. Đối với các cổ đông, vốn điều lệ đóng một vai trò
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quan trọng bởi vì đa số quyền lợi của cổ đông gắn liền với quy mô các khoản
đầu tư của họ trong tổng vốn điều lệ của công ty.
Vốn điều lệ mang ý nghĩa pháp lý hơn là ý nghĩa kinh tế. Theo pháp
luật hiện hành, vốn điều lệ là quy định pháp lý bắt buộc để một công ty cổ
phần có thể thành lập và đi vào hoạt động. Pháp luật cũng đưa ra những quy
tắc nhất định để quản lý việc tăng và giảm vốn điều lệ. Ngoài ra, một số các
thủ tục khác để bảo đảm quyền lợi của cổ đông và các chủ nợ, như việc công
ty mua lại cổ phần, quyền của cổ đông trong việc yêu cầu công ty mua lại cổ
phần, việc sở hữu chéo cũng như việc duy trì quỹ dự phòng bắt buộc sẽ được
trình bày cụ thể trong Chương này.
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9.

Ý nghĩa của vốn điều lệ trong Quản trị công ty

A. Một số khái niệm chung về Vốn điều lệ
Vốn điều lệ là một yếu tố quan trọng trong định nghĩa pháp lý về một
công ty cổ phần. Công ty cổ phần được định nghĩa là một tổ chức thương mại,
trong đó vốn điều lệ của công ty được xác định và phân chia thành một số
lượng cổ phần nhất định, xác nhận quyền của các cổ đông trong mối quan hệ
với công ty. Vốn điều lệ có một số ý nghĩa pháp lý quan trọng trong việc:
t 9ÈDÿՏOIN՞DUSÈDIOIJՍNUՒJUIJՋVD՝BDՔÿÙOH
t 9ÈDÿՏOIDÈDRVZՊOD՝BDՔÿÙOHUԋԊOH՞OHWJUդMՍHØQWՒOUSPOHUՔOH
vốn điều lệ của công ty
t (ØQQIԽOCԻPWՍRVZՊOM՛JD՝BDÈDDI՝O՛UIÙOHRVBWJՍDRVZÿՏOI
mức tài sản tối thiểu mà công ty phải nắm giữ. Đây là một trong những
công cụ pháp lý cơ bản mà các chủ nợ có thể dựa vào để xem xét liệu
công ty có thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng hay không.

1. Định nghĩa về Vốn điều lệ
Vốn điều lệ được định nghĩa là số vốn do các cổ đông góp hoặc cam kết
góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.1 Đối với công
ty cổ phần, vốn điều lệ đăng ký được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ
phần.2 Chỉ có những cổ phần đã được phát hành mới hình thành vốn điều lệ.
Các cổ phần này bao gồm các cổ phần đã được phát hành nhưng được công ty
mua lại để bán lại hoặc hủy bỏ (được gọi là cổ phiếu quỹ). Trái phiếu và các công
cụ nợ khác không hình thành vốn điều lệ.

2.Vốn pháp định hay Vốn điều lệ tối thiểu
Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để
thành lập doanh nghiệp.3 Tại Việt Nam, mức vốn pháp định được quy định cụ
thể cho từng ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh thông qua các văn bản pháp
luật chuyên ngành, theo đó mỗi ngành nghề khác nhau có một mức vốn pháp
định khác nhau. Không phải tất cả các ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh đều

1 Khoản 6, Điều 4, LDN.
2 Khoản 1a, Điều 77, LDN.
3 Khoản 7, Điều 4, LDN.

357

4 Khoản 3, Điều 10, Nghị định 102/2010/NĐ-CP.
5 Khoản 5, Điều 6, Nghị định 102/2010/NĐ-CP.
6 Khoản 6, Điều 4, LDN.
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Cổ phần được phép phát hành là số lượng cổ phần tối đa mà công ty
có thể phát hành. Số cổ phần này được ghi trong Điều lệ của công ty tại thời
điểm thành lập nhưng có thể được thay đổi trên cơ sở phê duyệt của các cổ
đông. Số cổ phần được quyền phát hành là tổng số cổ phần mà ĐHĐCĐ quyết
định sẽ phát hành để huy động thêm vốn. Số cổ phần được quyền phát hành
của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký kinh doanh là tổng số cổ phần do
các cổ đông sáng lập và các cổ đông khác đã đăng ký mua tại thời điểm đăng
ký kinh doanh và số cổ phần sẽ được phát hành thêm trong vòng 3 năm kể từ
ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và được ghi tại
điều lệ công ty.5
Công ty cổ phần không nhất thiết phải phát hành toàn bộ số cổ phần
đã được phê duyệt. Để giúp công ty chủ động hơn, số lượng cổ phần được phê
duyệt sẽ lớn hơn nhiều so với số lượng cổ phần mà công ty cần. Trong trường
hợp công ty không phát hành toàn bộ số cổ phần đã được phê duyệt, những cổ
phần này được xem là được phê duyệt nhưng chưa phát hành.
Chỉ có số cổ phần đã được phát hành và thanh toán đầy đủ mới hình
thành vốn điều lệ của công ty. Tuy nhiên, theo quy định của Luật doanh nghiệp,
vốn điều lệ là số vốn do các cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn
nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.6 Nghị định 102/2010/NĐ-CP quy

CÔNG BỐ
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3. Vốn điều lệ và số cổ phần được quyền phát hành
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phải đáp ứng yêu cầu về mức vốn điều lệ tối thiểu mới có thể thành lập được
công ty. Một số các ngành nghề kinh doanh phải đáp ứng yêu cầu về mức vốn
pháp định bao gồm: ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, du lịch, dịch vụ lao
động và kinh doanh vàng bạc. Đối với những ngành này, hồ sơ đăng ký kinh
doanh phải có thêm xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận
vốn pháp định.4 Những doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề mà luật
pháp có quy định về vốn pháp định cần phải duy trì mức vốn điều lệ không
thấp hơn mức vốn pháp định trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.
Yêu cầu của luật pháp về vốn pháp định nhằm mục đích bảo vệ quyền
lợi của khách hàng và các chủ nợ của công ty hoạt động trong lĩnh vực, ngành
nghề kinh doanh đó.
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định vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá số cổ phần đã
phát hành. Số cổ phần đã phát hành là số cổ phần mà các cổ đông đã thanh
toán đủ cho công ty. Tuy nhiên, Nghị định này cũng quy định rằng vốn điều
lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký kinh doanh là tổng giá trị mệnh
giá các cổ phần do các cổ đông sáng lập và các cổ đông khác đăng ký mua và
được ghi trong điều lệ công ty; số cổ phần này phải được thanh toán đủ trong
UIJIԺOOHËZLՋU՟OHËZÿԋ՛DDԼQ(JԼZDI՞OHOIՀOÿʅOHLâEPBOIOHIJՍQ7
Theo đó, vốn điều lệ ghi trên đăng ký kinh doanh của công ty có thể cao hơn
rất nhiều so với khoản vốn được góp thực tế. Điều này có thể dẫn đến những
hiểu nhầm về khả năng tài chính của công ty.
Tổng số vốn được phê duyệt được ghi trong Điều lệ của công ty là số
vốn được xác định tại thời điểm thành lập trên cơ sở nhu cầu phát triển công
UZUSPOHUԋԊOHMBJ)ԊOOաB RVZՉUÿՏOIOËZDʺOHEբBUSÐOUդMՍQIBMPÍOHWՒO
cổ phần mà các cổ đông sáng lập sẵn sàng chấp nhận trong tương lai.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty cổ phần có thể quyết
định phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ. Một trong những lợi ích của
số cổ phần được phép phát hành chính là việc giảm thiểu chi phí và thời gian
tổ chức họp ĐHĐCĐ mỗi lần công ty dự định huy động thêm vốn. Tuy nhiên,
tại Việt Nam điều này chỉ đúng trong trường hợp các công ty không phải là
công ty niêm yết, trong đó Hội đồng quản trị có quyền quyết định chào bán cổ
phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại.8 Đối
với các công ty niêm yết, Điều lệ Mẫu quy định ĐHĐCĐ sẽ phê duyệt loại cổ
phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho từng loại cổ phần.9

7 Khoản 4, Điều 6, Nghị định 102/2010/NĐ-CP .
8 Khoản 2c, Điều 108, LĐN.
9 Khoản 2h, Điều 14, Điều lệ Mẫu.
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10 Khoản 1, Điều 84, LDN.
11 Khoản 3, Điều 84, LDN
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Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số
cổ phần phổ thông được quyền chào bán và phải thanh toán đủ số cổ phần đã
ÿʅOHLâNVBUSPOHUIJIԺODIÓONԋԊJOHËZ LՋU՟OHËZDÙOHUZÿԋ՛DDԼQ(JԼZ
chứng nhận đăng ký kinh doanh.10
Trường hợp có cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã
đăng ký mua thì số cổ phần chưa góp đủ của cổ đông sáng lập được xử lý theo
một trong các cách sau đây:11
t $ÈDDՔÿÙOHTÈOHMՀQDÛOMԺJHØQÿ՝TՒDՔQIԽOÿØUIFPUդMՍTՙIաVDՔ
phần của họ trong công ty
t .ՖUIPՅDNՖUTՒDՔÿÙOHTÈOHMՀQOIՀOHØQÿ՝TՒDՔQIԽOÿØ
t )VZÿՖOHOHԋJLIÈDLIÙOHQIԻJMËDՔÿÙOHTÈOHMՀQOIՀOHØQÿ՝TՒ
cổ phần đó, người nhận góp vốn đó đương nhiên trở thành cổ đông
sáng lập của công ty.
Trong trường hợp số cổ phần đăng ký mua của các cổ đông sáng lập
không được thanh toán đủ, các cổ đông sáng lập phải liên đới chịu trách nhiệm
cho các khoản nợ và các nghĩa vụ khác của công ty tương ứng với giá trị của số
cổ phần không được thanh toán.
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4. Thanh toán đầy đủ vốn cổ phần
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t 4̔Mˍ̝OHD̖QI˿Oêˍ̝DQIÏQQIÈUIËOIU̔JêB5IÙOHUIˍ̚OH N̠DU̔J
đa này không được phép vượt quá 50% vốn điều lệ của công ty tại thời
điểm Hội đồng quản trị được ủy quyền phát hành số cổ phần được phép
phát hành.
t $ÈDMP˼JD̖QI˿Oêˍ̝DQIÏQQIÈUIËOI
t )ÖOIUI̠DUIBOIUPÈODIPT̔D̖QI˿OQIÈUIËOIUIÐN

CÔNG BỐ
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Theo thông lệ tốt về Quản trị công ty, Điều lệ công ty nên ủy quyền cho Hội
đồng quản trị phát hành số cổ phần trong phạm vi cho phép để huy động
thêm vốn. Để thực hiện điều này, Điều lệ công ty phải bao gồm các điều khoản
sau:

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Các thông lệ tốt:
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Trong các trường hợp còn lại, Luật doanh nghiệp quy định cổ phần của
công ty phải được thanh toán đủ một lần.12
Đối với các công ty niêm yết, Điều lệ Mẫu quy định, trường hợp cổ đông
không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu, Hội đồng
quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại
cùng với lãi suất trên khoản tiền và những chi phí phát sinh do việc không thanh
toán đầy đủ gây ra cho công ty theo quy định trong thời hạn nhất định (tối thiểu
là bảy ngày kể từ ngày gửi thông báo). Nếu cổ đông vẫn không thực hiện thanh
toán cho số cổ phần đã mua trong thời hạn này, Hội đồng quản trị có quyền thu
hồi số cổ phần đó. Cổ phần bị thu hồi sẽ trở thành tài sản của công ty. Hội đồng
quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho
người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi, hoặc các đối tượng khác theo những điều
kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.13
Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối
với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên
RVBODՖOHWJUJՊOMÍJUIFPUդMՍOIԼUÿՏOIWËPUIJÿJՋNUIVIՓJUIFPRVZՉUÿՏOI
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 hoặc có thể miễn giảm thanh toán một phần
hoặc toàn bộ số tiền đó.14

Thông lệ tại các quốc gia khác:
Điều lệ công ty hoặc Thỏa ước cổ đông cần phải quy định rõ các khoản phạt
và các nghĩa vụ phát sinh trong trường hợp cổ phần không được thanh toán
hoặc được thanh toán không đầy đủ.

12 Điều 89, LDN.
13 Điều 9, Điều lệ Mẫu.
14 Khoản 5, Điều 9, Điều lệ Mẫu.
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Khoản 4, Điều 4, LDN.
Khoản 2, Điều 30, LDN.
Khoản 3, Điều 30, LDN.
Khoản 4h, Điều 25, Điều lệ Mẫu.
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CỔ TỨC

Theo thông lệ, cổ phần phát hành trong quá trình thành lập và hoạt
động của công ty có thể được góp vốn bằng Việt Nam Đồng, ngoại tệ tự do
chuyển đổi, hoặc góp vốn bằng hiện vật bao gồm vàng, giá trị quyền sử dụng
đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật và các tài sản khác
ghi trong Điều lệ công ty.15 Tuy nhiên, việc góp vốn bằng hiện vật phải tuân thủ
một số nguyên tắc nhất định. Tài sản góp vốn tại thời điểm thành lập doanh
nghiệp phải được các cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí. Nếu
tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp
vốn thì các cổ đông sáng lập liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và
nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá
và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.16
Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động sẽ do công ty và người góp
vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức định giá chuyên nghiệp định
giá. Trường hợp tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp
vốn phải được người góp vốn và công ty chấp thuận; nếu tài sản góp vốn được
định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn hoặc tổ
chức định giá và người đại diện theo pháp luật của công ty cùng liên đới chịu
trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số
chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại
thời điểm kết thúc định giá.17 Đối với các công ty niêm yết, việc định giá các
tài sản góp vốn vào công ty phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn.18
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Các thông lệ tốt:
Cá nhân (hoặc pháp nhân) phải được cấp giấy phép để hoạt động như một
U̖DI̠Dê̑OIHJÈê̘DM̂Q5̖DI̠Dê̑OIHJÈê̘DM̂QLIÙOHUI̍MËUIËOIWJÐO
sáng lập, chủ sở hữu, cổ đông, nhân viên, nhà cung cấp và các cá nhân có
liên quan đến lợi ích trong công ty.
$ÙOHUZOÐOT̢E̞OHN̘UU̖DI̠Dê̑OIHJÈê̘DM̂Qêˍ̝DD˾QQIÏQê̍YÈD
định giá trị thị trường của tài sản, công nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của
DÙOHUZ5̖DI̠Dê̑OIHJÈDIVZÐOOHIJ̏QêØOHN̘UWBJUSÛRVBOUS̒OHUSPOH
WJ̏DUS̝HJÞQDÈDOIËRV˽OMâWËDÈDD̖êÙOHUSPOHRVÈUSÖOIUÈJDˌD˾VDÙOH
ty.
5IFP UIÙOH M̏ U̔U  DÈD U̖ DI̠D ê̑OI HJÈ ê̘D M̂Q D˿O NVB C˽P IJ̍N USÈDI
nhiệm dân sự.
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19 Khoản 1, Mục A, Phần II, Thông tư 19/2003/TT-BTC.
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Việc tăng vốn điều lệ được quy định tại Thông tư số 19/2003/TT-BTC
ngày 20/3/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ
và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần (“Thông tư 19”). Mặc dù còn
nhiều ý kiến về sự phù hợp của các điều khoản trong Thông tư này với các
quy định mới của Luật doanh nghiệp hiện hành được ban hành năm 2005,
Thông tư 19 vẫn có hiệu lực thi hành cho tới thời điểm hiện tại. Bộ Tài chính
hiện đang trong quá trình dự thảo và lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân và các
doanh nghiệp để sửa đổi và ban hành thông tư mới hướng dẫn về việc tăng
giảm vốn điều lệ cho phù hợp với các quy định hiện hành. Vì vậy, hiện nay các
công ty hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam vẫn áp dụng Thông tư 19 trong việc
tăng, giảm vốn điều lệ của công ty.
Theo quy định tại Thông tư 19, Hội đồng quản trị phải lập kế hoạch
tăng vốn điều lệ và phải trình lên để ĐHĐCĐ công ty thông qua.
Cũng theo Thông tư 19, vốn điều lệ của công ty cổ phần được điều
chỉnh tăng trong các trường hợp sau đây:19
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1. Các phương thức tăng Vốn điều lệ
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Phần này sẽ đề cập chi tiết đến những vấn đề quan trọng nhất khi xem
xét tăng vốn điều lệ được đánh giá chủ yếu trên quan điểm của các công ty đại
chúng. Trên khía cạnh này, những vấn đề này sẽ được giám sát bởi các cơ quan
lập pháp, các tổ chức ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của các công
ty đại chúng cũng như của thị trường chứng khoán.
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Rất nhiều nhân tố khác nhau như tình hình thị trường, việc tái cơ cấu
doanh nghiệp, kế hoạch phát triển và tăng trưởng sẽ dẫn tới việc tăng vốn điều
lệ là cần thiết. Vốn điều lệ có thể được huy động từ các nguồn:
t 4ՠE՜OHDÈDOHVՓOWՒOCÐOOHPËJ OIԋUIVIÞUDÈDOHVՓOMբDUËJDIÓOI
của các cổ đông hiện hữu hoặc từ bên thứ ba
t 4ՠE՜OHOHVՓOWՒOOՖJCՖD՝BDÙOHUZCՂOHDÈDIWՒOIØBDÈDRVեEբ
phòng nội bộ.
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B. Tăng vốn điều lệ
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t 1IÈUIËOIDՔQIJՉVNJÿՋIVZÿՖOHUIÐNWՒOUIFPRVZÿՏOID՝BQIÈQ
luật, kể cả trường hợp cơ cấu lại nợ của công ty theo hình thức chuyển
nợ thành vốn góp cổ phần theo thoả thuận giữa công ty và các chủ nợ
t $IVZՋOÿՔJUSÈJQIJՉVÿÍQIÈUIËOIUIËOIDՔQIԽO
t ćբDIJՍOUSԻDՔU՞DCՂOHDՔQIJՉV
t 1IÈUIËOIDՔQIJՉVNJÿՋUIբDIJՍOTÈQOIՀQNՖUCՖQIՀOIPՅDUPËO
bộ doanh nghiệp khác vào công ty
t ,ՉUDIVZՋOOHVՓOUIՅOHEԋWՒOÿՋCՔTVOHUʅOHWՒOÿJՊVMՍ
Đối với các trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần, vốn điều lệ tăng
thêm sẽ được điều chỉnh nếu phù hợp với các điều kiện chuyển đổi trái phiếu
theo luật định và được ghi trong kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi.
Việc tăng vốn điều lệ chủ yếu được thực hiện theo ba hình thức sau đây:
1) Huy động thêm vốn
2) Tăng vốn từ việc chuyển đổi trái phiếu thành vốn cổ phần
3) Tăng vốn từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận chưa phân phối và các
quỹ khác từ nguồn vốn nội bộ của công ty.
Về mặt lý thuyết, tất cả các hình thức tăng vốn điều lệ đều có thể được
thực hiện thông qua việc phát hành thêm cổ phần. Tại nhiều quốc gia, để tăng
vốn điều lệ các công ty thường phát hành cổ phần với mệnh giá cao hơn.
Chi tiết về các hình thức tăng vốn điều lệ được tổng hợp tại Bảng 1
dưới đây.
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Cổ đông hiện hữu và bên thứ ba

Chủ sở hữu của trái phiếu
chuyển đổi

Cổ đông hiện hữu

Có thay đổi cơ cấu
sở hữu của công ty
không?

Có thể thay đổi

Có

Không

Hình thức tăng
vốn

Phát hành thêm cổ phần

Phát hành thêm cổ phần

Phát hành thêm cổ
phần

Phương pháp
phân phối cổ phần

Đăng ký mua cổ phần (mở hoặc
đóng)

Chuyển đổi trái phiếu

Phân phối quỹ

Chủ thể quản trị
có thẩm quyền
phê duyệt

ĐHĐCĐ, trừ trường hợp ủy quyền
cho HĐQT

ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ

Áp dụng quyền ưu
tiên mua trước

Có

Không

Không

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Người nhận cổ
phần

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

Để tăng nguồn vốn
chủ sở hữu của công
ty, giảm các quỹ
thuộc nguồn vốn chủ
sở hữu.

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

Cho phép chủ sở hữu của
trái phiếu chuyển đổi thực
hiện quyền chuyển đổi trái
phiếu thành cổ phiếu

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

Mục đích

Để huy động thêm vốn. Tuy nhiên,
hình thức này sẽ làm giảm tỷ lệ
nắm giữ cổ phần của các cổ đông
hiện hữu trong trường hợp các cổ
đông hiện hữu không sẵn sàng/
không thể sử dụng quyền ưu tiên
mua trước của họ.
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Cổ đông hiện hữu và bên thứ ba

Công ty (sử dụng các
quỹ từ nguồn vốn nội
bộ theo quy định của
pháp luật)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Bên góp vốn

Chủ sở hữu của trái phiếu
chuyển đổi
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Nguồn vốn nội bộ
trong công ty

CỔ TỨC

Từ bên ngoài
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Từ bên ngoài

Nguồn vốn

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Tăng vốn từ
thặng dư vốn cổ
phần, lợi nhuận
giữ lại và các
quỹ khác
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Huy động thêm vốn

Tăng vốn từ việc
chuyển đổi trái
phiếu thành vốn cổ
phần

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT
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2. Hình thức phát hành cổ phần
Có 3 hình thức phát hành cổ phần chính, bao gồm:
1) Phát hành cho các cổ đông hiện hữu
2) Phát hành cho cá nhân (tổ chức) sở hữu trái phiếu chuyển đổi
3) Phát hành cho các cổ đông hiện hữu và bên thứ ba đăng ký mua cổ
phần.
Theo quy định tại Thông tư 19, cổ phần mới phát hành cũng có thể
được phân phối cho các chủ nợ của công ty để chuyển đổi các khoản nợ thành
cổ phần theo thỏa thuận giữa công ty và các chủ nợ.

3. Tăng Vốn điều lệ từ các nguồn vốn chủ sở hữu
Tùy thuộc vào phương án tăng vốn điều lệ, công ty có thể huy động
nguồn vốn bên ngoài từ các cổ đông hoặc bên thứ ba. Công ty cũng có thể sử
dụng nguồn vốn tự có của mình để tăng vốn điều lệ. Các nguồn vốn nội bộ mà
công ty có thể sử dụng để vốn hóa bao gồm:20
t
t
t
t

ćՅOHEԋWՒODՔQIԽO
2VեÿԽVUԋWËQIÈUUSJՋO
-՛JOIVՀODIԋBQIÉOQIՒJ
$ÈDRVեEբQIÛOHLIÈDUIFPRVZÿՏOID՝BQIÈQMVՀU

Chỉ có các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của công ty do
Hội đồng quản trị xác định sau ngày được các cơ quan thẩm quyền chấp
thuận việc phát hành cổ phần mới từ nguồn vốn tự có của công ty mới có
quyền nhận các cổ phần này. Số lượng cổ phần mà mỗi cổ đông nhận được
ÿԋ՛DUÓOIUIFPUդMՍTՒDՔQIԽONËIՐOՁNHJաUSÐOUՔOHHJÈUSՏWՒODՔQIԽO
hiện hành của công ty.
Thông tư 19 cũng đưa ra một số quy tắc áp dụng cho việc tăng vốn
điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. Đối với khoản chênh lệch tăng giữa giá
bán và giá vốn mua vào của cổ phiếu quỹ, công ty được sử dụng toàn bộ chênh
lệch để tăng vốn điều lệ. Đối với khoản chênh lệch giữa giá bán với mệnh giá
cổ phiếu được phát hành để thực hiện các dự án đầu tư thì công ty cổ phần chỉ

20 Khoản 1 & 2 Phần IV, Thông tư 18/2007/TT-BTC.
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21
22
23
24
25
26

Khoản 2, Mục A, Phần II, Thông tư 19/2003/TT-BTC.
Khoản 1, Phần IV, Thông tư 18/2007/TT-BTC.
Khoản 2, Phần IV, Thông tư 18/2007/TT-BTC.
Khoản 4, Mục A, Phần II, Thông tư 19/2003/TT-BTC.
Khoản 3, Phần IV, Thông tư 18/2007/TT-BTC.
Khoản 1c, Điều 79, LDN và Khoản 5 & 6, Điều lệ Mẫu.
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Î Chi tiết về quyền ưu tiên này được trình bày tại Mục B.5, Chương 7.
Khi tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn nội bộ, số cổ phiếu phát hành thêm
phải được phân phối cho tất cả các cổ đông hiện hữu theo từng loại cổ phiếu

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Cơ cấu sở hữu của công ty sẽ thay đổi khi tăng vốn điều lệ từ các
OHVՓOWՒOCÐOOHPËJ/IԋÿÍOIԼONԺOIU՟DÈDQIԽOUSԋD UդMՍTՙIաVD՝B
các cổ đông hiện hữu sẽ bị suy giảm do ảnh hưởng của việc phát hành thêm
cổ phần. Do đó, một nguyên tắc bất di bất dịch trong việc phát hành cổ phần
mới là các cổ đông hiện hữu của công ty được quyền ưu tiên mua đối với số cổ
phần mới này để giảm thiểu rủi ro cổ phần bị pha loãng.26

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

4. Bảo vệ quyền sở hữu khi tăng Vốn điều lệ

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ sau 3 năm kể từ khi dự án đầu tư đã hoàn
thành đưa vào khai thác, sử dụng. Đối với khoản chênh lệch giữa giá bán với
mệnh giá cổ phiếu được phát hành để cơ cấu lại nợ, bổ sung vốn kinh doanh
thì công ty cổ phần chỉ được sử dụng để bổ sung tăng vốn điều lệ sau 1 năm kể
từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.21
Công ty đại chúng muốn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông
hiện hữu để tăng vốn điều lệ phải được ĐHĐCĐ thông qua và có đủ nguồn
thực hiện từ lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính gần nhất có xác nhận
của kiểm toán.22
Công ty đại chúng phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
để tăng vốn điều lệ phải được ĐHĐCĐ thông qua và có đủ nguồn thực hiện từ
các nguồn vốn tự có.23
Công ty không được sử dụng các khoản chênh lệch giá từ việc tự đánh
giá lại tài sản (khi không có chủ trương của Nhà nước) để tăng vốn điều lệ.24
Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cổ phiếu thưởng
bao gồm nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành và báo cáo
tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc tài liệu cần thiết khác chứng minh
nguồn vốn hợp pháp dùng để phát hành thêm cổ phiếu.25

GIỚI THIỆU
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9.

Ý nghĩa của vốn điều lệ trong Quản trị công ty

UIFPUդMՍDՔQIԽOOՁNHJաD՝BU՟OHDՔÿÙOH)JՍOUԺJ ՙ7JՍU/BN LIÙOHDØ
quy định cụ thể về việc xử lý đối với cổ phần lẻ. Tuy nhiên, theo thông lệ trên
thị trường, số cổ phần được phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng
ÿԊOWՏ)ՖJÿՓOH2VԻOUSՏDÙOHUZTՈRVZՉUÿՏOIWJՍDYՠMâTՒDՔQIԽOMՇOËZ
.ՖUTՒDÙOHUZDØUIՋLՉUDIVZՋOUՔOHNՍOIHJÈDÈDDՔQIԽOMՇOËZWËP2Vե
đầu tư phát triển, một số công ty không phát hành phần cổ phiếu này hoặc
mua lại làm cổ phiếu quỹ.

5. Thủ tục tăng Vốn điều lệ
Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật áp dụng cho lĩnh vực
chứng khoán quy định những thủ tục cần thiết mà các công ty đại chúng cần
phải tuân theo trong quá trình tăng vốn điều lệ. Các quy định này là cần thiết
để bảo vệ quyền của các cổ đông. Với thẩm quyền phê duyệt và đăng ký phát
hành cổ phần của các công ty đại chúng, UBCKNN đóng vai trò quan trọng
trong việc kiểm tra và xác nhận tính pháp lý của hồ sơ tăng vốn điều lệ và buộc
các công ty thực hiện đầy đủ các thông lệ quản trị doanh nghiệp trong quy
trình này.
Đối với các ngân hàng thương mại cổ phần, việc tăng vốn điều lệ cần
QIԻJÿԋ՛DTբQIÐEVZՍUD՝B/HÉOIËOH/IËOԋD2VZUSÖOI UI՝U՜DWËIՓTԊ
đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc thay đổi vốn điều lệ của ngân
hàng thương mại cổ phần được quy định tại các điều từ 26 đến 29, mục 2,
chương III, Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ra ngày 26/2/2010 hướng dẫn về
tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa
đổi giấy phép, điều lệ của ngân hàng thương mại.
Theo quy định tại Nghị định số 01/2010/NĐ-CP ngày 4/1/2010 của
Chính phủ về chào bán cổ phần riêng lẻ, các cơ quan Nhà nước sau đây có
thẩm quyền quản lý chào bán cổ phần riêng lẻ:27
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: trong trường hợp tổ chức phát hành
là tổ chức tín dụng
- Bộ Tài chính: trong trường hợp tổ chức phát hành là doanh nghiệp
bảo hiểm cổ phần
- UBCKNN: các công ty đại chúng khác (trừ các công ty đại chúng là
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tín dụng, bảo hiểm)

27 Khoản 6, Nghị định 01/2010/NĐ-CP.
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Đối với các công ty đại chúng, Hội đồng quản trị có thẩm quyền quyết
định việc chào bán cổ phần theo hình thức chào bán riêng lẻ trừ trường hợp
Điều lệ công ty có quy định khác. Pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ
28
29
30
31

Khoản 3, Phần 4, Thông tư 18/2007/TT-BTC.
Khoản 2h, Điều 14, Điều lệ Mẫu.
Khoản 3f, Điều 25, Điều lệ Mẫu.
Khoản 4, Điều 17, Điều lệ Mẫu.
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b) Vai trò của Hội đồng quản trị trong quyết định tăng vốn điều lệ

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Điều lệ của công ty cổ phần phải được sửa đổi để phù hợp với vốn
điều lệ mới sau quyết định tăng vốn. Tại Việt Nam, trên các biên bản họp
ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ thường ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi các điều
khoản trong Điều lệ công ty phản ánh những thay đổi về vốn do việc phát
hành thêm cổ phần.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

a) Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định tăng vốn
Luật Doanh nghiệp quy định việc ra quyết định phát hành thêm cổ
phần trong phạm vi số lượng cổ phần được phép phát hành đã được ĐHĐCĐ
phê duyệt thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
Tuy nhiên, đối với các công ty đại chúng, việc phát hành cổ phần để
trả cổ tức và việc phát hành cổ phiếu thưởng bắt buộc phải được ĐHĐCĐ của
công ty phê duyệt.28 Hiện nay, chưa có các quy định cụ thể đối với việc phát
hành thêm cổ phần để tăng vốn thông qua góp vốn.
Đối với công ty niêm yết, cần có sự thông qua của các cổ đông đối với
việc phát hành thêm cổ phần. Điều lệ Mẫu áp dụng đối với các công ty niêm
yết quy định ĐHĐCĐ phải quyết định loại cổ phần và số lượng cổ phần mới
sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần.29 Hội đồng quản trị của công ty có
trách nhiệm đề xuất các loại cổ phần có thể phát hành và tổng số cổ phần phát
hành cho từng loại trình lên ĐHĐCĐ phê duyệt.30 Cổ đông (hoặc nhóm cổ
đông) nắm giữ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất
6 tháng có quyền đề xuất việc đưa vấn đề này vào chương trình họp ĐHĐCĐ.31
Î Chi tiết về quyền của cổ đông trong việc thay đổi chương trình và nội dung họp
ĐHĐCĐ được trình bày tại Mục B.5, Chương 8.
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Ở cấp độ doanh nghiệp, tùy thuộc vào phương án tăng vốn được lựa
chọn và thẩm quyền, ĐHĐCĐ hoặc Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chính
trong việc ra quyết định và hoàn tất các thủ tục để tăng vốn điều lệ.
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thể về thời gian và các hạn chế đối với Hội đồng quản trị trong vấn đề này.
Luật doanh nghiệp quy định ĐHĐCĐ sẽ quyết định loại và số lượng cổ phần
của từng loại mà công ty được phép phát hành.32 Hội đồng quản trị có quyền
quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền
chào bán của từng loại và quyết định huy động thêm vốn theo các hình thức
khác.33 Hội đồng quản trị có thẩm quyền quyết định thời điểm, phương thức
và giá chào bán cổ phần trong số cổ phần được quyền chào bán.34 Thực tế,
mục đích của cổ phần được phép phát hành là tạo điều kiện để các công ty
cổ phần phát hành thêm cổ phiếu một cách dễ dàng. Sẽ là rườm rà, phức tạp,
mất thời gian và tốn kém trong trường hợp cần sự thông qua của ĐHĐCĐ
mỗi lần tăng vốn điều lệ. Điều này đồng thời sẽ khiến cho công ty gặp khó
khăn khi cần huy động vốn một cách nhanh chóng nhằm đáp ứng sự thay
đổi của môi trường kinh doanh. Để giúp doanh nghiệp tránh được vấn đề
này, Luật doanh nghiệp cho phép các công ty trao quyền cho Hội đồng quản
trị để phát hành cổ phần trong phạm vi số cổ phần được quyền phát hành để
huy động vốn. Tuy nhiên, theo quy định của Luật chứng khoán, Hội đồng
quản trị chỉ có thẩm quyền phát hành thêm cổ phần đối với cổ phần chào
CÈOSJÐOHMՇ2VZՉUÿՏOID՝B)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏÿԋ՛DUIÙOHRVBOՉVÿԋ՛DÿB
số thành viên dự họp chấp thuận, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết
định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.35

Các thông lệ tốt:
)̘Jê̕OHRV˽OUS̑D˿OU̖DI̠DDV̘DI̒QW̙JT̤DØṄUD̟BDÈDUIËOIWJÐO)̘J
đồng quản trị để thông qua quyết định chào bán cổ phần. Quyết định chào
bán cổ phần chỉ được thông qua trong trường hợp số cổ phần phát hành
thêm của từng loại không vượt quá tổng số cổ phần được quyền phát hành
ghi trong Điều lệ công ty.

32
33
34
35

Khoản 2b, Điều 96, LDN.
Khoản 2c, Điều 108, LDN.
Khoản 1, Điều 87, LDN.
Khoản 8, Điều 112, LDN.
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Thực tiễn tại Việt Nam:
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36 Khoản 1, Điều 14, LCK.
37 Khoản 4, Điều 14, LCK.
38 Khoản 3, Điều 20, LCK.
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5˼J7J̏U/BN UáZUIV̘DWËPQIˍˌOHUI̠DDIËPCÈO UIÙOHCÈPDIËPCÈOD̖
QI˿OSBDÙOHDIÞOHCBPH̕NDÈDUIÙOHUJOOIˍêˍ̝DUSÖOICËZU˼J#˽OH

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng phải kèm theo
2VZՉU ÿՏOI D՝B )ՖJ ÿՓOH RVԻO USՏ UIÙOH RVB IՓ TԊ óՒJ WJ WJՍD DIËP CÈO
chứng khoán ra công chúng của tổ chức tín dụng, hồ sơ phải có văn bản chấp
thuận của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.37

5SPOHUIJIԺOCԻZOHËZ LՋU՟OHËZ(JԼZDI՞OHOIՀODIËPCÈODI՞OH
khoán ra công chúng có hiệu lực, tổ chức phát hành phải công bố Bản thông
báo phát hành trên một tờ báo điện tử hoặc báo viết trong ba số liên tiếp.38

CỔ TỨC

c) Các thông tin cần có trong Quyết định chào bán cổ phần
Luật doanh nghiệp quy định Hội đồng quản trị quyết định thời điểm,
phương thức và giá chào bán cổ phần trong số cổ phần được quyền chào bán.
Tuy nhiên, không có một quy định cụ thể nào về thông tin và các nội dung cần
phải có trong quyết định chào bán cổ phần.
Việc chào bán chứng khoán ra công chúng phải được đăng ký với
6#$,//  DԊ RVBO DØ UIԾN RVZՊO DԼQ (JԼZ DI՞OH OIՀO DIËP CÈO DI՞OH
khoán ra công chúng cho các công ty cổ phần. Hồ sơ đăng ký chào bán chứng
khoán ra công chúng với UBCKNN bao gồm:36
t (JԼZÿʅOHLâDIËPCÈODՔQIԽOSBDÙOHDIÞOH
t #ԻODÈPCԺDI
t óJՊVMՍD՝BUՔDI՞DQIÈUIËOI
t 2VZՉUÿՏOID՝Bó)ó$óUIÙOHRVBQIԋԊOHÈOQIÈUIËOIWËQIԋԊOH
án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
t $BNLՉUCԻPMÍOIQIÈUIËOI OՉVDØ 
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Bảng 2: Các nội dung trên Thông báo chào bán cổ phần ra công chúng

Nội dung

Theo hình
thức đăng ký
mua cổ phần

Theo hình
thức chuyển
đổi trái phiếu
thành cổ phần

Tăng vốn
cổ phần từ
nguồn vốn
tự có

Số lượng phát hành thêm

ᅛ

ᅛ

ᅛ

Phương thức phát hành (Đăng ký mua cổ phần,
chuyển đổi trái phiếu hay tăng vốn cổ phần từ nguồn
vốn tự có)

ᅛ

ᅛ

ᅛ

Thời điểm thanh toán hoặc đăng ký với công ty

ᅛ

ᅛ

ᅛ
ᅛ

Mục đích tăng vốn
Ngày chuyển đổi

ᅛ

Ngày đăng ký cuối cùng để người nắm giữ trái phiếu
chuyển đổi thực hiện quyền ưu đãi chuyển đổi trái
phiếu thành cổ phần

ᅛ

Tỉ lệ chuyển đổi

ᅛ

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông

ᅛ

ᅛ

Các đối tượng được quyền mua/phân phối cổ phần

ᅛ

ᅛ

Nguồn vốn phát hành

ᅛ

Thời gian phát hành

ᅛ

ᅛ

Giá phát hành hoặc phương án cụ thể theo đó các cổ
đông thực hiện quyền của họ

ᅛ

ᅛ

Loại cổ phần

ᅛ

Thời gian cho việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần

ᅛ

Địa điểm đăng ký mua cổ phần, thực hiện chuyển
nhượng quyền mua và nhận bản cáo bạch

ᅛ

Ngân hàng ủy thác nhận các khoản thanh toán cổ
phần

ᅛ
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Khoản 3, Điều 8, Nghị định 01/2010/NĐ-CP.
Khoản 2, Điều 8, Nghị định 01/2010/NĐ-CP.
Điều 9, Nghị định 01/2010/NĐ-CP.
Phụ lục số II, Nghị định 01/2010/NĐ-CP.
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Hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ đầy đủ và hợp lệ phải gửi tới cơ quan
nhà nước có thẩm quyền chậm nhất là 20 ngày trước ngày dự kiến thực hiện
việc chào bán. Phương án chào bán phải xác định rõ đối tượng và số lượng nhà
đầu tư được chào bán dưới 100 nhà đầu tư và hạn chế chuyển nhượng cổ phần
tối thiểu trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.39 Trường hợp
chào bán cho các đối tác chiến lược, tổ chức chào bán phải xây dựng tiêu chí
xác định, lựa chọn các đối tác chiến lược.40 Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần
riêng lẻ gồm:41
- Báo cáo chào bán cổ phần riêng lẻ
 2VZՉUÿՏOID՝Bó)ó$óIPՅD)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏUIÙOHRVBQIԋԊOH
án chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán
- Nghị quyết ĐHĐCĐ hoặc Hội đồng quản trị theo Điều lệ công ty
hoặc ủy quyền của ĐHĐCĐ thông qua tiêu chuẩn đối tác chiến lược,
người lao động trong trường hợp chào bán cho đối tác chiến lược,
hoặc người lao động trong công ty
 2VZՉUÿՏOID՝B)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏUIÙOHRVBEBOITÈDIÿՒJUÈDDIJՉO
lược, người lao động trong trường hợp chào bán cho đối tác chiến
lược, hoặc người lao động trong công ty
- Tài liệu cung cấp thông tin về đợt chào bán cho nhà đầu tư theo quy
định
- Các tài liệu khác theo quy định của Pháp luật có liên quan.
Tài liệu cung cấp thông tin về chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu
tư bao gồm:42
- Tên, địa chỉ doanh nghiệp
- Ngành nghề kinh doanh
- Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu
- Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp
- Danh sách những công ty mẹ và công ty con
- Tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh trước thời điểm chào bán cổ phần riêng lẻ
- Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành
- Một số thông tin chủ yếu về kế hoạch đầu tư và chiến lược phát triển
doanh nghiệp.
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- Thông tin về đợt chào bán cổ phần riêng lẻ, bao gồm:
t -PԺJDՔQIԽO
t .ՍOIHJÈDՔQIԽO
t 4ՒMԋ՛OHDՔQIԽOÿBOHMԋVIËOI
t 4ՒMԋ՛OHDՔQIԽOEբLJՉODIËPCÈO
t (JÈDIËPCÈOEբLJՉO
t 1IԋԊOHQIÈQUÓOIHJÈ
t 1IԋԊOHUI՞DQIÉOQIՒJ
t ćJHJBOQIÉOQIՒJ
t óʅOHLâNVBDՔQIԽO
t 1IԋԊOHÈOTՠE՜OHTՒUJՊOUIVÿԋ՛DU՟ÿ՛UDIËPCÈO
t (JJIԺOWՊUդMՍOՁNHJաÿՒJWJOIËÿԽVUԋOԋDOHPËJ
t $ÈDUIÙOHUJOMJÐORVBOÿՉOWJՍDIԺODIՉDIVZՋOOIԋ՛OHDՔQIԽO
chào bán riêng lẻ.
d) Thanh toán vốn cổ phần bằng hiện vật
Cổ phần của công ty cổ phần có thể được thanh toán bằng tiền Việt
Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền
sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác theo quy định tại
Điều lệ công ty.43 Mặc dù Luật doanh nghiệp cho phép việc thanh toán cổ phần
bằng hiện vật, hiện vẫn chưa có một quy định hoặc hướng dẫn cụ thể nào về
mặt thủ tục và các thông tin trong bản công bố chào bán cổ phần riêng lẻ.
Nếu quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ cho phép các nhà đầu tư
thanh toán số cổ phần phát hành thêm bằng các chứng khoán khác hoặc các
tài sản khác có giá trị tiền tệ, quyết định đó cần nêu rõ:
t .ÙUԻDIJUJՉUWՊQIԋԊOHUI՞DHØQWՒOCՂOHIJՍOWՀU
t $ÈOIÉONËU՟ÿØDÈDDI՞OHLIPÈOIPՅDUËJTԻOÿԋ՛DNVBMԺJ
t 4ՒMԋ՛OHWËHJÈUSՏEBOIOHIʜB IPՅDNՍOIHJÈNՕJDՒQIԽO D՝BDՔ
phần được mua trong trường hợp góp vốn bằng cổ phần.

43 Điều 89, LDN.
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TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
CỔ TỨC

Duy trì các quỹ dự phòng bắt buộc
Nguồn: IFC, tháng 3/2004.

44 Khoản 1, Điều 31, Chương V, Nghị định 43/2010/NĐ-CP.
45 Khoản 3, Điều 40, Chương V, Nghị định 43/2010/NĐ-CP.
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TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Chi trả cổ tức

Sở hữu chéo

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Các
hoạt động:

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Giảm vốn điều lệ

Cổ đông yêu cầu công ty mua
lại cổ phần

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Công ty mua lại cổ phần đã phát hành

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Một trong những mục tiêu trong quy định về vốn điều lệ là nhằm có
một sự bảo đảm tối thiểu rằng doanh nghiệp sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa
vụ với chủ nợ. Tuy nhiên, chức năng này của vốn điều lệ chỉ mang tính lý
thuyết nếu nó không được bảo đảm bằng giá trị tài sản tối thiểu của công ty.
Trong trường hợp giảm vốn điều lệ, công ty phải gửi thông báo về quyết định
giảm vốn điều lệ tới cơ quan Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh
doanh. Đồng thời, công ty phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản
nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.44 Trường hợp giảm vốn đối
với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, thì doanh
nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm
không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.45
Ngoài ra còn có một số các hoạt động khác có thể ảnh hưởng đến vốn
điều lệ và giá trị tài sản ròng của công ty theo một hay nhiều cách khác nhau.
Những hoạt động và cơ chế, như được trình bày tại Hình 1 dưới đây, sẽ ngăn
ngừa việc công ty phân chia tài sản cho các cổ đông và các bên có liên quan
khác gây tổn thất cho các chủ nợ của công ty.
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1. Tổng quan về giảm Vốn điều lệ
Việc giảm vốn điều lệ là một vấn đề rất quan trọng do nó có khả năng
bị sử dụng sai mục đích trong thực tế như một công cụ nhằm mang lại lợi
nhuận cho các cổ đông không qua chi trả cổ tức. Việc giảm vốn điều lệ có thể
mang lại lợi ích cho một bộ phận cổ đông nhưng cũng gây ra thiệt hại cho một
bộ phận cổ đông khác. Một nguyên tắc quan trọng trong hoạt động của một
công ty cổ phần là phải đối xử công bằng với tất cả các cổ đông của công ty.
Nguyên tắc này càng trở nên thiết thực trong trường hợp cổ đông của công ty
được chia ra thành nhiều loại với các quyền khác nhau hoặc trong trường hợp
công ty có các đối tượng sở hữu các loại chứng khoán khác. Vốn điều lệ giảm
sẽ làm giảm mức độ trách nhiệm của các cổ đông, đồng thời cũng làm giảm
giá trị tài sản tối thiểu để bảo đảm khả năng thực hiện các nghĩa vụ của công
ty với các chủ nợ.
Bất cứ một sự giảm vốn điều lệ nào đều có thể là:
t (JԻN WՒO UIբD Tբ trong trường hợp công ty thực hiện mua lại cổ
phần từ các cổ đông, hoặc
t (JԻN WՒO EBOI OHIʜB trong trường hợp vốn điều lệ giảm do xóa
sổ các khoản lỗ nhằm phản ánh trung thực tình hình tài chính của
doanh nghiệp, hoặc trong trường hợp kết chuyển vốn điều lệ sang các
quỹ dự phòng sẽ được dùng để phân chia trong tương lai.


B 1IԋԊOHUI՞DHJԻNWՒOÿJՊVMՍ

Vốn điều lệ của các công ty cổ phần được điều chỉnh giảm trong các
trường hợp sau đây:
t (JԻNWՒOÿJՊVMՍLIJOIVDԽVWՊWՒOD՝BDÙOHUZHJԻNEPDÙOHUZUIBZ
đổi ngành nghề kinh doanh, tổ chức lại với quy mô nhỏ hơn trước.46
t #ՏCVՖDQIԻJIVդCՑDՔQIJՉVRVե47
t (JԻNWՒOÿJՊVMՍLIJDÙOHUZLJOIEPBOIUIVBMՕOʅNMJÐOUJՉQWË
có số lỗ luỹ kế bằng 50% vốn của các cổ đông trở lên nhưng chưa mất
khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.48

46 Điều 1, Mục B, Phần II, Thông tư 19/2003/TT-BTC.
47 Điều 1, Mục B, Phần II, Thông tư 19/2003/TT-BTC.
48 Điều 2, Mục B, Phần II, Thông tư 19/2003/TT-BTC.
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Đối với các công ty niêm yết, trong trường hợp các cổ đông không
thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu, Hội đồng quản
trị có quyền thu hồi số cổ phần đó.50 Cổ phần bị thu hồi sẽ trở thành tài sản của
công ty. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối
hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng
khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù
hợp.51 Tuy nhiên, không có văn bản nào quy định liệu Hội đồng quản trị có thể
quyết định không cho phát hành lại những cổ phiếu này hay không.
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Việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ có thể được thực hiện theo các
phương thức sau đây:49
t $ÙOHUZNVBWËIVդCՑNՖUTՒMԋ՛OHDՔQIJՉVRVեDØNՍOIHJÈUԋԊOH
ứng với số vốn dự kiến được điều chỉnh giảm theo phương án được
ó)ó$óCJՋVRVZՉUUIÙOHRVBIPՅDIVդCՑTՒMԋ՛OHDՔQIJՉVRVե
CVՖDQIԻJIVդćFPIÖOIUI՞DOËZUIÖDÙOHUZLIÙOHQIԻJUSԻMԺJUJՊO
cho các cổ đông.
t $ÙOHUZUIVIՓJWËIVդCՑNՖUTՒDՔQIJՉVD՝BDÈDDՔÿÙOHWJUՔOH
mệnh giá tương ứng với số vốn điều lệ giảm. Theo hình thức này, mỗi
DՔÿÙOHUSPOHDÙOHUZCՏUIVIՓJNՖUTՒMԋ՛OHDՔQIԽOUIFPUդMՍDՔ
phần nắm giữ trước khi điều chỉnh giảm trên tổng vốn điều lệ giảm.
Công ty phải trả cho các cổ đông một khoản tiền bằng giá trị số cổ
phiếu bị thu hồi của mỗi cổ đông nhân với mệnh giá cổ phần.
t óJՊVDIՎOIHJԻNNՍOIHJÈDՔQIԽONËLIÙOHMËNUIBZÿՔJTՒMԋ՛OH
cổ phần. Theo hình thức này, công ty thu hồi cổ phiếu của các cổ đông
và phát hành lại cổ phiếu mới với mệnh giá đã được điều chỉnh giảm.
Công ty phải trả cho các cổ đông một khoản tiền tương ứng với số
lượng cổ phiếu bị thu hồi của mỗi cổ đông nhân với chênh lệch giữa
mệnh giá cổ phần mới và mệnh giá cổ phần trước khi giảm vốn.
t )ÖOIUI՞DLՉUI՛QDʅOD՞WËPUÖOIIÖOIUIբDUՉ DÙOHUZDՔQIԽODØ
thể kết hợp áp dụng các hình thức nêu trên để thực hiện điều chỉnh
giảm vốn điều lệ.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

BẢO ĐẢM VỐN ĐIỀU LỆ

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

49 Điều 1, Mục B, Phần II, Thông tư 19/2003/TT-BTC.
50 Khoản 3, Điều 9, Điều lệ Mẫu.
51 Khoản 4, Điều 9, Điều lệ Mẫu.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Trường hợp cổ phiếu quỹ đã mua vào, nhưng sau 3 năm công ty không
sử dụng và vốn của chủ sở hữu ở tình trạng nhỏ hơn vốn điều lệ thì công ty cổ

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP
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QIԽOQIԻJIVդCՑDՔQIJՉVRVե ÿՓOHUIJHJԻNWՒOÿJՊVMՍD՝BDÙOHUZ52
Trong các trường hợp còn lại, công ty cổ phần tự quyết định việc bán
cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật hiện hành.


D ć՝U՜DHJԻNWՒOÿJՊVMՍ

Theo quy định, khi đăng ký thay đổi vốn điều lệ, công ty phải gửi
thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Kèm theo
thông báo phải có quyết định bằng văn bản và biên bản họp ĐHĐCĐ về việc
thay đổi vốn điều lệ của công ty.53 Tuy nhiên, Luật doanh nghiệp và Nghị định
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp hiện chưa có các quy
định và hướng dẫn về các thủ tục kèm theo trong trường hợp công ty quyết
định giảm vốn điều lệ. Trong thực tế, Luật doanh nghiệp và các quy định có
liên quan chỉ đưa ra một trường hợp mà công ty có thể ghi giảm vốn điều lệ.
óØMË TBVCBOʅN LՋU՟OHËZÿԋ՛DDԼQ(JԼZDI՞OHOIՀOÿʅOHLâLJOIEPBOI 
nếu số cổ phần được quyền chào bán không được bán hết thì công ty phải
đăng ký điều chỉnh giảm số vốn được quyền phát hành ngang bằng với số cổ
phần đã phát hành.54 Công văn số 5625/BKH-PTDN ngày 1/8/2008 của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư trả lời Công văn số 03922/KHĐT-ĐKKD ngày 27/6/2008
của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định “Việc
điều chỉnh giảm vốn điều lệ công ty cổ phần được thực hiện trong trường hợp
quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của
Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp”.
(Nghị định mới thay thế Nghị định 139 không có quy định khác so với Nghị
định 139 về vấn đề này).
Thông tư 19 lại đưa ra các trường hợp khác mà doanh nghiệp có thể
ghi giảm vốn điều lệ như đã trình bày ở trên. Điều này gây bối rối cho các
doanh nghiệp trong việc áp dụng vào thực tế hoạt động của mình. Do vậy, Luật
doanh nghiệp cần thiết phải đưa ra các quy định chi tiết và những điều kiện
cần thiết trong các trường hợp công ty cổ phần được phép điều chỉnh giảm
vốn điều lệ để phù hợp với tình hình thực tế tại các doanh nghiệp hiện nay.

52 Điều 5, Phần V, Thông tư 19/2003/TT-BTC.
53 Khoản 1, Điều 40, Chương 5, Nghị định 43/2010/NĐ-CP.
54 Khoản 9, Điều 23, Nghị định 102/2010/NĐ-CP.

379

Nếu ĐHĐCĐ có thẩm quyền quyết định giảm vốn điều lệ, trừ trường hợp
hủy bỏ cổ phiếu quỹ, đề xuất về việc giảm vốn điều lệ có thể được đưa vào
DIˍˌOHUSÖOII̒Qå)å$åUIFPZÐVD˿VD̟BD̖êÙOHIṖDEP)̘Jê̕OHRV˽O
trị trực tiếp đưa vào từ đầu.
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CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP
CÔNG BỐ
THÔNG TIN

$V̘DI̒Q)̘Jê̕OHRV˽OUS̑OĪNUIÙOHRVBê̌YV˾UIṖDRVZ̋Uê̑OIHJ˽N
W̔OêJ̌VM̏QI˽Jêˍ̝DT̤UIBNHJBD̟BÓUOI˾UT̔UIËOIWJÐO)̘Jê̕OHRV˽O
trị.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Các thông lệ tốt:

CỔ TỨC

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Nếu đề xuất về việc giảm vốn điều lệ do Hội đồng quản trị đưa ra, đề xuất
OËZQI˽Jêˍ̝DUIÙOHRVBC̛JêBT̔DÈDUIËOIWJÐOUIBNHJBDV̘DI̒Q)̘J
đồng quản trị, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc các quy định nội bộ yêu
cầu tỉ lệ biểu quyết cao hơn.

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

t 2VZ̋Uê̑OII̟ZC̓D̖QIJ̋VRV̧ US̡USˍ̚OHI̝QåJ̌VM̏DÙOHUZIṖD
các quy định nội bộ có quy định khác. Theo đó, Hội đồng quản trị được
YFNMËDØRVŽORVZ̋Uê̑OIHJ˽NW̔OêJ̌VM̏UIFPIÖOIUI̠DOËZ
t 2VZ̋Uê̑OIHJ˽NW̔OêJ̌VM̏UIFPDÈDIÖOIUI̠DLIÈD OIˍC̄OHDÈDI
giảm mệnh giá của cổ phần đã phát hành) trong trường hợp Điều lệ
công ty hoặc các quy định nội bộ cho phép Hội đồng quản trị có quyền
quyết định vấn đề này.

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

Liên quan tới việc giảm vốn điều lệ, Hội đồng quản trị có thể thông qua các
quyết định dưới đây:

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Quyết định giảm vốn điều lệ phải được thông qua bởi đa số các cổ đông
UIBNE̤I̒Qå)å$å

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Thông lệ tại các quốc gia khác:

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
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 ćÙOHUJODÙOHCՒUSPOHRVZՉUÿՏOIHJԻN7ՒOÿJՊVMՍ
E
Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan không đưa ra
quy định cụ thể về các thông tin cần được công bố trong quyết định giảm vốn
điều lệ.

Thông lệ tại các quốc gia khác:
Quyết định giảm vốn điều lệ cần bao gồm các thông tin sau đây:
t
t
t
t

(JÈUS̑W̔OêJ̌VM̏HJ˽N
.̞DêÓDID̟BWJ̏DHJ˽NW̔OêJ̌VM̏
5I̟U̞DHJ˽NW̔OêJ̌VM̏
1IˍˌOHUI̠DHJ˽NW̔OêJ̌VM̏



F (JԻNWՒOÿJՊVMՍWËWJՍDCԻPWՍRVZՊOM՛JD՝BDÈDDI՝O՛
Việc giảm vốn điều lệ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của các
chủ nợ của công ty do giá trị tài sản tối thiểu nhằm bảo đảm việc thực hiện các
nghĩa vụ của công ty đối với các chủ nợ giảm. Luật doanh nghiệp và các quy
định pháp luật liên quan không quy định công ty phải gửi thông báo cho các
chủ nợ về việc giảm vốn điều lệ. Luật doanh nghiệp chỉ quy định rằng, sau khi
thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế
toán của công ty giảm hơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất cả các chủ
nợ biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần
mua lại.55 Ngoài ra, không có các quy định cũng như các hướng dẫn để bảo vệ
quyền lợi của các chủ nợ trong trường hợp công ty giảm vốn điều lệ. Công ty
chỉ phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản
khác khi đăng ký giảm vốn với cơ quan đăng ký kinh doanh.56

Các thông lệ tốt:
Công ty phải thông báo tới các chủ nợ của công ty về kế hoạch giảm vốn điều
lệ. Thông thường, Thư ký công ty hoặc một cá nhân khác do Tổng giám đốc
công ty ủy quyền sẽ chịu trách nhiệm gửi thông báo này.

55 Khoản 4, Điều 92, LDN.
56 Khoản 1, Điều 40, Chương V, Nghị định 43/2010/NĐ-CP.
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57 Khoản 1, Điều 13, Chương II, LPS.
58 Điều 3, Chương II, LPS.
59 Khoản 3, Điều 91, LDN.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Trong những hoàn cảnh và điều kiện cụ thể, công ty có quyền mua
lại cổ phần của chính mình. Mua lại cổ phần trong một chừng mực có những
tác động nhất định về mặt quản trị trong các công ty cổ phần. Thứ nhất, việc
mua lại cổ phần sẽ gây ra sự thiếu hụt ngân sách tài chính cho việc phát triển
kinh doanh của công ty do phải sử dụng một số tiền lớn để mua lại cổ phần.
Thứ hai, quyền lợi của các cổ đông có thể sẽ bị lạm dụng trong trường hợp
các cổ đông không có cơ hội như nhau đối với việc bán lại cổ phần của mình
cho công ty. Liên quan đến vấn đề này, Luật doanh nghiệp quy định công ty
DØUIՋNVBMԺJDՔQIԽOD՝BU՟OHDՔÿÙOHUԋԊOH՞OHWJUդMՍDՔQIԽOD՝BIՐ
USPOHDÙOHUZ2VZՉUÿՏOINVBMԺJDՔQIԽOD՝BDÙOHUZQIԻJÿԋ՛DUIÙOHCÈP
bằng phương thức bảo đảm đến tất cả các cổ đông trong thời hạn ba mươi
ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua.59 Cuối cùng, công ty sử dụng
tiền để chi trả cho các cổ đông để mua lại cổ phần, do vậy sẽ làm giảm khả
năng chi trả các khoản nợ cũng như thực hiện các nghĩa vụ với các chủ nợ
của công ty.
Có một số nguyên tắc nhất định để tiến hành mua lại cổ phần của
công ty được tóm tắt sơ bộ trong Bảng 3 dưới đây. Các nguyên tắc này có thể
khác nhau tùy thuộc vào mục đích của việc mua lại cổ phần nhằm giảm vốn
điều lệ hay vì mục đích khác.

CỔ TỨC

2. Mua lại cổ phần

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY


2VZՊOM՛JD՝BDÈDDI՝O՛ÿԋ՛DCԻPWՍCՙJ#ՖMVՀU%ÉOTբWË-VՀUQIÈ
sản. Theo quy định tại Luật phá sản, khi nhận thấy doanh nghiệp lâm vào tình
trạng phá sản thì các chủ nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần
đều có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp đó.57
Luật phá sản định nghĩa, doanh nghiệp không có khả năng thanh toán được
các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì được coi là lâm vào tình trạng
phá sản.58

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
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Bảng 3: Các cách thức mua lại cổ phần
Mua lại cổ phần nhằm mục đích giảm vốn
điều lệ

Mua lại cổ phần vì các mục đích khác

Công ty mua lại các cổ phần đã được phát hành và hủy bỏ Công ty mua lại cổ phần đã phát hành vì các mục đích
để giảm vốn điều lệ
khác nhau
ĐHĐCĐ có thẩm quyền phê duyệt quyết định giảm vốn ĐHĐCĐ thông qua quyết định việc mua lại cổ phần.
điều lệ thông qua việc hủy bỏ cổ phiếu quỹ, trừ trường hợp Trong một số điều kiện cụ thể do pháp luật quy định,
Điều lệ công ty hoặc các quy định nội bộ có quy định khác. HĐQT có thẩm quyền thông qua quyết định này.
Cổ phiếu phải được hủy bỏ sau khi mua lại

Các cổ phần được mua lại phải được tái phát hành hoặc
hủy bỏ trong một khoảng thời gian nhất định.

Î Chi tiết về các phương thức mua lại cổ phần nhằm mục đích giảm vốn điều
lệ được trình bày tại phần trước của Chương này


B ć՝U՜DNVBMԺJDՔQIԽO
Để mua lại cổ phần của chính mình, công ty cần phải thực hiện các
bước được trình bày trong Bảng 4 dưới đây.
Bảng 4: Thủ tục mua lại cổ phần
Các bước thủ tục

Chi tiết

Khởi xướng

HĐQT hoặc cổ đông đề xuất mua lại cổ phần

Thông qua quyết định

HĐQT có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã
được chào bán trong mỗi mười hai tháng. Trong trường hợp khác, việc mua lại cổ phần
do ĐHĐCĐ quyết định.60

Hạn chế

Công ty cổ phần có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán,
một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán.61

Hủy bỏ cổ phần

Phải được hủy bỏ trong một khoảng thời gian nhất định (3 năm) hoặc phải được chào
bán lại trong trường hợp vốn góp của cổ đông nhỏ hơn vốn điều lệ.62

60 Khoản 1, Điều 91, LDN.
61 Điều 91, LDN.
62 Điều 5, Phần V, Thông tư 19/2003/TT-BTC.
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Khoản 1.3, Điều 1, Phần II, Thông tư 18/2007/TT-BTC.
Khoản 3a, Điều 104, LDN.
Khoản 8, Điều 112, LDN.
Điều 29, Mục 2, Chương III, Thông tư 06/2010/TT-NHNN.
Khoản 1.2, Điều 1, Phần II, Thông tư 18/2007/TT-BTC.
Khoản 1.1, Điều 1, Phần II, Thông tư 18/2007/TT-BTC.
Khoản 4, Điều 92, LDN.
Khoản 5.3, Điều 5, Phần II, Thông tư 18/2007/TT-BTC.
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Kế hoạch mua lại cổ phần với mục đích giảm vốn điều lệ của các ngân hàng
thương mại cổ phần phải được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.66
Công ty phải có đủ vốn để mua lại cổ phiếu của chính mình từ các
nguồn vốn như thặng dư vốn, lợi nhuận tích lũy và các nguồn khác theo quy
định của pháp luật.67
Trường hợp công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình dẫn
đến số lượng cổ phiếu quỹ đạt tới 25% trở lên trong tổng số cổ phiếu đang lưu
hành của công ty, công ty phải thực hiện chào mua công khai theo quy định
của Luật chứng khoán.68
Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản ghi
trong sổ kế toán của công ty giảm hơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất
cả các chủ nợ biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thanh toán hết sổ cổ phần
mua lại.69
Công ty đại chúng phải kết thúc việc mua lại cổ phiếu hoặc bán cổ
phiếu quỹ theo thời gian nêu trong bản công bố thông tin nhưng tối đa không
quá 90 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.70

CỔ TỨC

Công ty phải có phương án mua lại trong đó nêu rõ thời gian thực
hiện và nguyên tắc xác định giá.63

2VZՉUÿՏOINVBMԺJDՔQIJՉVD՝BDÙOHUZQIԻJÿԋ՛DUIÙOHRVBCՙJ
t )PՅDTՒDՔÿÙOHÿԺJEJՍOÓUOIԼUUՔOHTՒQIJՉVCJՋVRVZՉUD՝BUԼU
cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.64
t )PՅDÿBTՒUIËOIWJÐOUIBNEբIՐQ)ՖJÿՓOH2VԻOUSՏDÙOHUZUSPOH
trường hợp mua lại dưới 10% số cổ phần đang lưu hành các loại.
Trường hợp số phiếu bầu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc
về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.65

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

BẢO ĐẢM VỐN ĐIỀU LỆ

9.
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C ćÙOHUJODÙOHCՒUSPOHRVZՉUÿՏOINVBMԺJDՔQIԽO
Không có yêu cầu cụ thể hướng dẫn việc công bố thông tin kèm theo
quyết định mua lại cổ phần. Luật doanh nghiệp chỉ quy định quyết định mua
lại cổ phần của công ty phải được thông báo tới các cổ đông. Thông báo phải
bao gồm các thông tin sau:71
t 5ÐOWËÿՏBDIՎUS՜TՙDIÓOID՝BDÙOHUZ
t 5ՔOHTՒDՔQIԽOWËMPԺJDՔQIԽOÿԋ՛DNVBMԺJ
t (JÈNVBMԺJIPՅDOHVZÐOUՁDÿՏOIHJÈNVBMԺJ
t ć՝U՜DWËUIJIԺOUIBOIUPÈO
t ć՝U՜DWËUIJIԺOÿՋDՔÿÙOHDIËPCÈODՔQIԽOD՝BIՐDIPDÙOHUZ
Luật doanh nghiệp quy định, Hội đồng quản trị quyết định giá mua
lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá
thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác
hoặc giữa công ty và các cổ đông có liên quan có thỏa thuận khác.72


D )ԺODIՉÿՒJWJWJՍDNVBMԺJDՔQIԽO

Công ty cổ phần được phép mua lại không quá 30% tổng số cổ phần
phổ thông đã phát hành, một phần hoặc toàn bộ số cổ phần ưu đãi đã bán.73
Công ty cổ phần chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông
nếu sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, công ty vẫn bảo đảm
thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.74
Công ty không được mua lại cổ phần của chính mình trong các trường
hợp sau:75
t óBOHLJOIEPBOIUIVBMՕIPՅDÿBOHDØO՛RVÈIԺO
t óBOHUSPOHRVÈUSÖOIDIËPCÈODՔQIJՉVÿՋIVZÿՖOHUIÐNWՒO
t óBOHUIբDIJՍOUÈDI HՖQDՔQIJՉV
t $ՔQIJՉVD՝BDÙOHUZÿBOHMËÿՒJUԋ՛OHDIËPNVBDÙOHLIBJ
Công ty không được mua cổ phần của các đối tượng sau làm cổ
phiếu quỹ:76

71
72
73
74
75
76

Khoản 3, Điều 91, LDN.
Khoản 2, Điều 91, LDN.
Điều 91, LDN.
Khoản 1, Điều 92, LDN.
Khoản 2.1, Điều 2, Phần II, Thông tư 18/2007/TT-BTC.
Khoản 2.2, Điều 2, Phần II, Thông tư 18/2007/TT-BTC.
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77 Khoản 3, Điều 91, LDN.
78 Khoản 3, Điều 91, LDN.
79 Khoản 3, Điều 91, LDN.
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Luật doanh nghiệp không quy định hoặc có các hướng dẫn trong
trường hợp số lượng cổ phần chào bán của cổ đông lớn hơn số lượng cổ phần
mà công ty dự định mua lại.
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CỔ TỨC

Công ty phải thông báo về quyết định mua lại cổ phần của mình bằng
phương thức bảo đảm đến tất cả các cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ
ngày quyết định mua lại được thông qua.77 Thông báo phải có tên, địa chỉ trụ
sở chính của công ty, tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua
lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và
thời hạn để cổ đông chào bán cổ phần của họ cho công ty.78
Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phần của công ty có nhu cầu mua lại cổ
phần đều có quyền được bán số cổ phần của mình trong khoảng thời gian quy
định. Công ty phải thanh toán các khoản tiền mua lại cổ phần này cho cổ đông
trong thời gian nêu trong quyết định và đã được thông báo tới các cổ đông.
Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình
bằng phương thức bảo đảm đến được công ty trong thời hạn ba mươi ngày, kể
từ ngày thông báo. Chào bán phải bao gồm:79
t )Ր UÐO ÿՏBDIՎUIԋOHUSÞ RVՒDUՏDI
t 4ՒDI՞OHNJOIOIÉOEÉO TՒIՖDIJՉVWËTՒÿʅOHLâLJOIEPBOI
t 5ՔOHTՒDՔQIԽOOՁNHJաWËTՒDՔQIԽODIËPCÈO
t 1IԋԊOHUI՞DUIBOIUPÈO
t $IաLâD՝BDՔÿÙOHIPՅDOHԋJÿԺJEJՍOUIFPQIÈQMVՀUD՝BDՔÿÙOH
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E ćբDIJՍONVBMԺJDՔQIԽOUIFPUՎMՍ
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t /HԋJRVԻOMâDÙOHUZW՛ DIՓOH DIB DIBOVÙJ NՆ NՆOVÙJ DPO 
con nuôi, anh chị em ruột của cá nhân đó
t /HԋJTՙIաVDՔQIԽODØIԺODIՉDIVZՋOOIԋ՛OHUIFPRVZÿՏOID՝B
pháp luật và điều lệ công ty
t $ՔÿÙOHDØDՔQIԽODIJQIՒJ US՟USԋOHI՛QOIËOԋDUIբDIJՍOCÈO
CUDՔQIԽOÿՋHJԻNUդMՍTՙIաV
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Trong trường hợp việc mua lại cổ phần phải được chào mua công
khai, nếu số cổ phiếu đặt bán lớn hơn số cổ phiếu chào mua thì cổ phiếu được
NVBUSÐODԊTՙUդMՍUԋԊOH՞OH805դMՍUԋԊOH՞OHOËZDØUIՋMËUԋԊOH՞OHWJ
số lượng cổ phần mỗi cổ đông nắm giữ hay tương ứng với số lượng cổ phần mà
mỗi cổ đông chào bán. Hiện chưa có quy định cụ thể về tỉ lệ tương ứng này.

Thông lệ tại các quốc gia khác:
Ở một số quốc gia, công ty cổ phần phải mua lại cổ phần từ tất cả các cổ
êÙOHUIFPU̐M̏UˍˌOH̠OHW̙JT̔D̖QI˿ONËN̗JD̖êÙOHDIËPCÈO



F #ÈPDÈPWËDÙOHCՒUIÙOHUJOWՊNVBMԺJDՔQIԽO


$ÙOHUZÿԺJDIÞOHNVBMԺJDՔQIJՉVQIԻJCÈPDÈP6#$,//WË4(%$,
(trường hợp là tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch) bằng văn bản đồng thời
công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng chậm nhất là bảy ngày
trước ngày thực hiện việc mua lại hoặc bán. Báo cáo và công bố thông tin bao
gồm nội dung chủ yếu sau:81
t .՜DÿÓDINVBMԺJDՔQIJՉV
t 4ՒMԋ՛OHDՔQIJՉVUՒJÿBEբLJՉONVBMԺJ
t /HVՓOWՒOÿՋNVBMԺJ
t /HVZÐOUՁDYÈDÿՏOIHJÈ
t ćJHJBOUIբDIJՍOHJBPEՏDI
t 5ÐODÙOHUZDI՞OHLIPÈOÿԋ՛DDIՎÿՏOIUIբDIJՍOHJBPEՏDI
t (JÈOÐVUSPOHCԻODÙOHCՒUIÙOHUJO OՉVDØ 
Trong trường hợp công ty công bố giá mua lại thì giá mua lại phải
ÿԋ՛DHIJSÜMËHJÈEբLJՉO(JÈNVBMԺJÿԋ՛DYÈDÿՏOIWËDÙOHCՒUSԋDOHËZ
thực hiện việc mua lại.82 Khi hoàn tất việc mua lại cổ phiếu của chính mình
làm cổ phiếu quỹ, công ty phải báo cáo kết quả thực hiện cho UBCKNN và
4(%$, USԋOHI՛QMËUՔDI՞DOJÐNZՉU ÿʅOHLâHJBPEՏDI USPOHWÛOHNԋJ
(10) ngày, kể từ ngày kết thúc giao dịch và thực hiện công bố thông tin.83
80 Khoản 3.7, Điều 3, Phần III, Thông tư 18/2007/TT-BTC.
81 Khoản 4.1, Điều 4, Phần II, Thông tư 18/ /2007/TT-BTC và Khoản 5.1, Điều 5, Phần II, Thông tư
09/2010/TT-BTC.
82 Khoản 4.2, Điều 4, Phần II, Thông tư 18 /2007/TT-BTC.
83 Khoản 5.2, Điều 5, Phần II, Thông tư 09/2010/TT-BTC.
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84 Khoản 4.3, Điều 4, Phần II, Thông tư 18 /2007/TT-BTC.
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Tuy nhiên, hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có các quy tắc điều
DIՎOID՜UIՋÿՒJWJWJՍDTՙIաVDIÏP(ԽOÿÉZ #Ֆ5ËJDIÓOIÿÍCBOIËOI
Thông tư số 242/2009/TT-BTC ngày 30/12/2009 hướng dẫn quản lý tài chính
đối với các doanh nghiệp Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào các
doanh nghiệp. Thông tư này quy định các công ty con không được phép góp
vốn vào công ty mẹ. Công ty con và các công ty phụ thuộc không được phép
mua cổ phần của các công ty trong cùng tập đoàn.
Đối với các ngân hàng thương mại, Khoản 6, Điều 103 của Luật các
tổ chức tín dụng mới (2010) cho phép ngân hàng thương mại, công ty con của
ngân hàng thương mại được mua, nắm giữ cổ phiếu của tổ chức tín dụng khác
với điều kiện và trong giới hạn quy định của Ngân hàng Nhà nước.84

CỔ TỨC

Sở hữu chéo hay việc nắm giữ cổ phần lẫn nhau giữa các công ty là
khá phổ biến. Điều này giúp cho các công ty có thể có ảnh hưởng lẫn nhau,
đồng thời giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư của công ty. Tuy nhiên, việc nắm
giữ cổ phần lẫn nhau giữa hai hoặc nhiều công ty thường gây ra những hệ quả
USPOH2VԻOUSՏDÙOHUZ7ÓE՜
t 5SԋOHI՛QDÈDDÙOHUZUʅOHWՒOÿJՊVMՍD՝BIՐCՂOHDÈDIDIËPCÈO
cổ phần cho công ty mà họ có nắm giữ cổ phần, cùng một khoản góp
vốn ban đầu sẽ tạo ra sự gia tăng vốn ở cả hai công ty.
t ,IJIBJDÙOHUZUIբDIJՍONVBDՔQIԽOD՝BOIBVUԺPSBWJՍDTՙIաV
chéo, ở một mức độ nào đó việc này sẽ dẫn đến việc phân phối lợi
nhuận hoặc hoàn trả vốn cho các cổ đông một cách gián tiếp
t 7JՍDTՙIաVDIÏPDØUIՋMËNHJԻNLIԻOʅOHԻOIIԋՙOHD՝BDÈDUIËOI
viên độc lập trong Hội đồng quản trị ở cả hai công ty, và biến hệ thống
kiểm soát do các cổ đông thực hiện đối với Hội đồng quản trị và Ban
(JÈNÿՒDUIËOINՖUDԊDԼVUբLJՋNTPÈU
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D. Quỹ dự phòng bắt buộc và tự nguyện
Việc bảo đảm vốn điều lệ để bảo vệ quyền lợi của các chủ nợ sẽ được
tăng cường thông qua việc trích lập các quỹ dự phòng nhất định. Cũng như
vốn điều lệ, các quỹ dự phòng này chỉ mang ý nghĩa kế toán.

1. Quỹ dự phòng bắt buộc
Luật doanh nghiệp không yêu cầu các công ty phải lập các quỹ dự
phòng (dự phòng bắt buộc). Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật chuyên
ngành, một số loại hình doanh nghiệp phải trích lập quỹ dự phòng bắt buộc
là các tổ chức tài chính. Bên cạnh vốn điều lệ, các tổ chức tài chính (như ngân
hàng và các công ty bảo hiểm) phải trích lập quỹ dự phòng bắt buộc, quỹ này
không được chia cho các cổ đông. Mục đích của quỹ dự phòng bắt buộc là để
bảo vệ cho các chủ nợ thông qua việc bảo đảm rằng bên cạnh vốn điều lệ, một
phần tài sản của công ty không thể được phân chia cho các cổ đông.

2. Các quỹ khác
Bên cạnh quỹ dự phòng bắt buộc, công ty có thể trích lập thêm các
quỹ khác (các quỹ dự trữ tự nguyện, không bắt buộc). Hiện nay, trừ các công
ty Nhà nước phải thực hiện phân phối lợi nhuận tuân thủ việc trích lập các
quỹ theo Nghị định 09/2009/NĐ-CP ngày 5/2/2009 của Chính phủ ban hành
quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu
tư vào các doanh nghiệp khác, các công ty khác hoạt động theo Luật doanh
nghiệp thực hiện phân phối lợi nhuận phù hợp với đặc điểm hoạt động của
từng công ty. Các công ty cổ phần có thể trích lập các quỹ khác theo Điều lệ
công ty hoặc theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.
a) Quỹ dành cho người lao động
Luật doanh nghiệp không đề cập và yêu cầu trích lập quỹ này, tuy
nhiên ĐHĐCĐ có thể ra nghị quyết trích lập quỹ dành cho người lao động của
công ty từ lợi nhuận sau thuế của công ty. Việc trích lập quỹ dành cho người
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t $IÐOIMՍDIÿÈOIHJÈMԺJUËJTԻO
t $IÐOI MՍDI HJաB HJÈ USՏ UIբD IJՍO DBP IԊO NՍOI HJÈ DՔ QIJՉV D՝B
công ty.
Thặng dư vốn chỉ mang ý nghĩa kế toán và không phải là nguồn vốn
được tích lũy thực tế. Thặng dư vốn có thể được sử dụng để:
t #áUS՟DIPDÈDLIPԻOMՕU՟WJՍDÿÈOIHJÈMԺJDÈDUËJTԻOEËJIԺO
t 5ʅOHWՒOÿJՊVMՍU՟OHVՓOWՒOOՖJCՖD՝BDÙOHUZ
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Thặng dư vốn là một phần nguồn vốn của công ty, bao gồm:
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Công ty có thể trích lập các quỹ khác từ lợi nhuận sau thuế của công
ty như quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển căn cứ theo Điều lệ công
UZWËDÈD2VZDIՉRVԻOMâOՖJCՖD՝BDÙOHUZ
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lao động là không bắt buộc, tuy nhiên các điều khoản về sử dụng và quản lý
RVեOËZQIԻJÿԋ՛DRVZÿՏOIUSPOHóJՊVMՍD՝BDÙOHUZIPՅDDÈD2VZDIՉRVԻO
lý nội bộ. Ví dụ, quỹ này có thể được sử dụng để mua cổ phần cho người lao
động trong công ty.
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Những vấn đề Chủ tịch HĐQT cần lưu ý:

Những vấn đề Chủ tịch HĐQT cần lưu ý:
Công ty đã xây dựng chính sách cổ tức chưa? Những vấn đề cơ bản
trong chính sách cổ tức là gì?
Lợi nhuận sau thuế của công ty có được phân chia hợp lý giữa việc chi
trả cổ tức cho cổ đông và giữ lại để tái đầu tư không?
Hội đồng quản trị có thông báo đầy đủ về chính sách cổ tức tới các cổ
đông và các nhà đầu tư tiềm năng của công ty không? Nếu việc chi
trả cổ tức không được thực hiện đúng với chính sách này thì nguyên
nhân là vì sao?
Công ty có công bố đầy đủ và kịp thời thông tin về chính sách cổ tức
và lịch sử chi trả cổ tức của công ty không?
Hội đồng quản trị có đề xuất mức cổ tức chi trả tạm thời không? Hội
đồng quản trị làm thế nào để đảm bảo rằng việc chi trả cổ tức tạm
thời mang lại lợi ích tốt nhất cho các cổ đông của công ty?
Công ty xác định mức cổ tức như thế nào? Hội đồng quản trị có bảo
đảm các cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi và các cổ đông phổ thông
được đối xử công bằng quá trình phân chia cổ tức không?
Hội đồng quản trị có đảm bảo các quyền lợi của các chủ nợ được bảo
vệ khi công bố và thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông không?

Các công ty hoạt động kinh doanh thành công sẽ tạo ra được lợi
nhuận. Lợi nhuận này có thể được giữ lại để tái đầu tư phát triển hoạt động
sản xuất kinh doanh hoặc chia cho các cổ đông dưới hình thức cổ tức. Tại Việt
nam, các cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số nắm giữ một tỉ lệ nhỏ trong tổng
số cổ phần của công ty thường mong muốn công ty chi trả một mức cổ tức hợp
lý chứ không chỉ giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư. Phần lớn các công ty ở Việt
Nam đều có nhu cầu bổ sung vốn để đầu tư mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên,
đôi khi nhiều công ty không có các nguồn tài trợ tức thời đáp ứng nhu cầu này
ngoài lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Do vậy, việc đưa ra quyết định chi
trả cổ tức hợp lý là tương đối khó khăn cho khá nhiều công ty.
Chương này sẽ trình bày chi tiết các vấn đề liên quan đến cổ tức từ góc
độ bảo vệ các cổ đông cũng như chủ nợ của công ty, các thủ tục công bố và chi
trả cổ tức cũng như chính sách cổ tức của công ty.
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1 Khoản 9, Điều 4, LDN.
2 Khoản 2, Điều 93, LDN.
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Xử lý kế toán đối với các khoản thanh toán cổ tức được Luật doanh
nghiệp và các chuẩn mực kế toán quy định. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông
được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ
tức được trích từ lợi nhuận giữ lại của công ty.2 Lợi nhuận giữ lại của công ty
bao gồm lợi nhuận từ năm tài chính trước và các khoản lợi nhuận chưa được
phân phối. Tại Việt Nam hiện nay không có quy định cũng như hướng dẫn nào
liên quan đến việc trích lập các quỹ riêng biệt để chi trả cổ tức cho cổ phần ưu
đãi. Tuy nhiên, trên thực tế các công ty thường chi trả cổ tức cho cổ phần ưu
đãi từ các quỹ được trích lập cho mục đích này. Các công ty không được sử
dụng vốn điều lệ để chi trả cổ tức trong bất kỳ trường hợp nào.
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2. Lợi nhuận có thể phân phối
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Cổ đông có quyền được nhận một phần trong tổng số lợi nhuận của
công ty. Đó có thể là lợi tức trên vốn (khoản lợi tức phát sinh do giá trị thị
trường của cổ phiếu mà họ nắm giữ tăng lên), cũng có thể là cổ tức nhận được
từ công ty. Trên giác độ này, có thể thấy quyền được nhận cổ tức là một quyền
rất quan trọng của cổ đông, đóng vai trò tiên quyết trong quyết định đầu tư của
các cổ đông.
Cổ tức được định nghĩa là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ
phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công
ty sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ về tài chính.1
Việc chi cổ tức bằng tiền mặt có thể làm giảm nguồn tiền và tài sản
cần thiết để đảm bảo việc thanh toán các nghĩa vụ nợ đúng hạn. Vì vậy, cổ
tức cần được xem xét cả trên phương diện phải bảo đảm quyền lợi của các
chủ nợ thông qua việc tuân thủ một số quy tắc nhất định. Để bảo vệ quyền
lợi cho các chủ nợ, luật pháp giới hạn về các loại cổ tức và phương thức
thanh toán cổ tức.
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10.

Cổ tức

3. Quyền được nhận cổ tức
Chủ sở hữu của cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi cổ tức có các
quyền khác nhau về cổ tức. Trong khi việc trả cổ tức cho cổ phần phổ thông do
công ty toàn quyền quyết định, chủ sở hữu của cổ phần ưu đãi có quyền được
nhận cổ tức theo các điều khoản nhất định áp dụng cho từng loại cổ phần ưu
đãi. Cổ tức được chia hàng năm đối với cổ phần ưu đãi bao gồm cổ tức cố định
và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của
công ty. Mức cổ tức cố định và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi
trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.3

Thông lệ tại Mỹ:4
Nghiên cứu của Fama và French về việc chi trả cổ tức tại Mỹ cho thấy, chỉ có
một phần năm trong tổng số các công ty đại chúng thực hiện chi trả cổ tức. Số
còn lại đã từng trả cổ tức trong quá khứ, nhưng sau đó do gặp khó khăn trong
kinh doanh buộc họ phải dự trữ tiền mặt và không thực hiện trả cổ tức nữa.
Các công ty không trả cổ tức khác chủ yếu là các công ty có tốc độ tăng trưởng
cao. Ngoài ra, nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng tỉ lệ các công ty thực hiện trả
cổ tức đang giảm nhanh từ mức cao nhất là 67% trong năm 1978 xuống còn
20.7% trong năm 1998.

Các cổ đông mới thực hiện thanh toán một phần số cổ phần đã cam
kết mua chỉ được nhận cổ tức tương ứng với số cổ phần đã được cổ đông
thanh toán.5
Đối với các công ty niêm yết, các cổ đông chưa thanh toán hết cổ
phần cam kết không được hưởng cổ tức.6 Mặc dù chưa có các quy định đối với
quyền cổ tức của cổ phiếu quỹ, trên thực tế cổ phiếu quỹ không được nhận cổ
tức và các quyền liên quan.

3 Khoản 1, Điều 82, LDN.
4 “Cổ tức biến mất: Các đặc trưng của doanh nghiệp thay đổi hay xu hướng chi trả cổ tức giảm sút”, E.F Fama
và French, Tạp chí Kinh tế tài chính số 60 (2001), trang 3-43.
5 Khoản 5b, Điều 23, Nghị định 102/2010/NĐ-CP.
6 Khoản 2, Điều 8, Điều lệ Mẫu.
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Tại Việt Nam, cũng như một số các quốc gia khác, đối với cổ phần phổ
thông và cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ tức thường được trả theo tỉ lệ cổ tức
biến đổi dựa trên mệnh giá của cổ phần.
Cổ tức của cổ phần ưu đãi bao gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng.
Cổ tức thưởng thường được trả theo tỉ lệ biến đổi dựa trên mệnh giá cổ
phần. Đối với ngân hàng thương mại, trong trường hợp các ngân hàng làm
ăn thua lỗ và không thể chi trả cổ tức cố định cho cổ phần ưu đãi, số cổ tức
cố định này sẽ được lũy kế và kết chuyển sang năm kế tiếp.7 Đối với các công
ty đại chúng nói chung, chưa có quy định cụ thể về việc liệu cổ tức có được
lũy kế hay không. Các công ty có thể tự quyết định về vấn đề này dựa trên
chính sách cổ tức của mình.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

CỔ TỨC THAM GIA CHIA LÃI: chủ sở
hữu của cổ phần ưu đãi sau khi nhận
cổ tức ưu đãi có quyền được chia một
phần lợi nhuận còn lại với các cổ đông
phổ thông.
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CỔ TỨC TÍCH LŨY: cổ tức đối với cổ phần
ưu đãi nếu chưa được công bố hoặc mới
chỉ được công bố một phần phải được
tích lũy, công bố và thanh toán trong một
khoảng thời gian nhất định.

CỔ TỨC

Các loại
cổ tức:

CỔ TỨC THEO TỶ LỆ BIẾN ĐỔI:
được tính bằng tỷ lệ phần trăm
trên mệnh giá của cổ phần hoặc
trên lợi nhuận ròng của công ty.

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

CỔ TỨC THƯỜNG NIÊN:
được trả hàng năm

CỔ TỨC CỐ ĐỊNH: được xác định
theo tỉ lệ cố định tính trên mệnh giá
của cổ phần ưu đãi.

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

CỔ TỨC GIỮA KỲ: được trả vào
bất kỳ thời điểm nào trong năm tài
chính, trừ trường hợp Điều lệ công ty
có quy định khác .

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

Hình 1: Các loại cổ tức

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Theo thông lệ chung, công ty có thể thông báo trả cổ tức cho cổ phần
phổ thông và cổ phần ưu đãi như mô tả ở Hình 1 dưới đây:

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CỔ TỨC

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

7 Khoản 4, Điều 30, Phần 3, Nghị định 59/2009/NĐ-CP
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5. Phương thức thanh toán cổ tức
Phương thức chi trả cổ tức phổ biến được áp dụng là trả cổ tức bằng
tiền mặt. Ngoài ra, cổ tức có thể được chi trả bằng cổ phần của công ty hoặc
bằng tài sản khác được quy định trong Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền
mặt, cổ tức phải được thanh toán bằng đồng Việt Nam (có thể được trả bằng
séc, bằng lệnh trả tiền gửi trực tiếp đến địa chỉ thường trú của cổ đông).8 Nếu
chi trả bằng cổ phần của công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải phê
duyệt việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Công ty phải trình Nghị quyết
ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu cùng với báo cáo tài chính
được kiểm toán gần nhất tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
và phải công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu
mười ngày làm việc trước khi thực hiện việc phát hành.9

Thông lệ tại Việt Nam:
Theo một báo cáo nghiên cứu và phân tích của VAFI, trong khoảng thời gian
từ năm 1994 đến năm 2003, việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt là phương thức
được các công ty tại Việt Nam áp dụng phổ biến. Chi trả cổ tức bằng cổ phần
được thực hiện lần đầu tiên vào năm 2001 và trở nên phổ biến từ năm 2004
đến 2007. Tuy nhiên đến năm 2008, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài
chính, việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt lại gia tăng. Một bộ phận công ty trả cổ
tức bằng tiền mặt ở theo tỷ lệ trong khoảng từ 20% đến 30% vốn điều lệ hoặc
từ 40% đến 50% lợi nhuận sau thuế.10 Cho đến nay, công ty thực phẩm Massan
là trường hợp duy nhất thực hiện chi trả cổ tức bằng tài sản là trái phiếu do Tập
đoàn Masan, công ty mẹ của công ty thực phẩm Masan phát hành. Việc chi trả
cổ tức bằng tài sản này đã được thực hiện vào tháng 6 năm 2009.11

8 Khoản 2, Điều 93, LDN.
9 Điều 3 & 6, Phần IV, Thông tư 18/2007/TT-BTC.
10 Đánh giá của VAFI về chính sách cổ tức của các công ty đại chúng trong 15 năm qua (2006), Nguồn VAFI,
xem trang web: http://vafi.org.vn/2006/news_files/20090313091520.doc
11 http://www.masanfood.com/masan_info.php?id=192
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TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Công ty nên chi trả cổ tức bằng tiền mặt vì các nghiệp vụ chi trả cổ tức không
sử dụng tiền mặt thường không phù hợp và không phổ biến.

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Các thông lệ tốt:

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CỔ TỨC

12
13
14
15
16
17

Khoản 2n, Điều 108, LDN.
Khoản 2d, Điều 97, LDN.
Khoản 2b, Điều 96, LDN.
Khoản 3, Điều 93 và Khoản 2n, Điều 108, LDN.
Khoản 3j, Điều 25, Điều lệ Mẫu.
Khoản 1, Điều 40, Điều lệ Mẫu.

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ TỨC
Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Hội đồng quản trị phải đặt mục đích tối đa hóa lợi ích của cổ đông khi
xây dựng phương án phân chia cổ tức. Tỉ lệ chi trả cổ tức mục tiêu, là tỉ lệ phần
trăm tính trên lợi nhuận ròng dùng để chi trả cổ tức dưới hình thức cổ tức trả
bằng tiền mặt, phải căn cứ vào kỳ vọng của cổ đông. Cụ thể hơn, Hội đồng
quản trị phải xem xét liệu các cổ đông có đặt ưu tiên của họ vào sự gia tăng
giá trị cổ phần (ví dụ, sử dụng tiền nhàn rỗi để mua lại cổ phần hoặc tái đầu tư

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

7. Giá trị cổ tức

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Hội đồng quản trị có quyền kiến nghị mức cổ tức lên ĐHĐCĐ.12
ĐHĐCĐ sẽ thảo luận và thông qua mức cổ tức cho từng loại cổ phần.13
ĐHĐCĐ chỉ quyết định mức cổ tức hàng năm.14 Căn cứ trên quyết định này,
Hội đồng quản trị sẽ xác định mức cổ tức trên mỗi cổ phần, thời hạn và hình
thức trả cổ tức.15 Hội đồng quản trị có thẩm quyền quyết định mức cổ tức tạm
thời và tổ chức việc chi trả cổ tức.16
ĐHĐCĐ có thể thông qua hoặc không thông qua đề xuất chi trả
cổ
tức của Hội đồng quản trị nếu có ít nhất 65% tổng số phiều bầu của các cổ đông
tham dự họp tán thành việc thông qua (hay không thông qua) đề xuất này.
Đối với các công ty niêm yết, ĐHĐCĐ được quyền quyết định mức
chi trả cổ tức nhưng không được vượt quá mức do Hội đồng quản trị đề xuất.17

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

6. Thẩm quyền quyết định cổ tức
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vào công ty) hay nhận cổ tức. Hội đồng quản trị sẽ xác định chính sách cổ tức
tối ưu của công ty trên cơ sở cân bằng giữa mức cổ tức hiện tại và cơ hội phát
triển trong tương lai. Tỉ lệ cổ tức tối ưu đối với một công ty được xác định bởi
4 yếu tố sau:
1) Xu hướng lựa chọn của nhà đầu tư giữa sự gia tăng giá trị cổ phần và
cổ tức
2) Các cơ hội đầu tư của công ty (ví dụ, các công ty dư thừa tiền mặt
nhưng thiếu cơ hội đầu tư thường phân chia một tỷ lệ lớn lợi nhuận
cho các cổ đông thông qua cổ tức, trong khi các công ty hoạt động
trong các ngành có tốc độ tăng trưởng cao thường tái đầu tư lợi
nhuận của họ vào hoạt động sản xuất kinh doanh)
3) Cơ cấu tài chính mục tiêu của công ty
4) Khả năng huy động và chi phí sử dụng nguồn vốn bên ngoài.

Thông lệ tại Mỹ:
Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Harry DeAngelo, Linda DeAngelo
và Douglas Skinner,18 mặc dù chỉ có một số lượng nhỏ các công ty ở Mỹ thực
hiện chi trả cổ tức, 100 công ty lớn nhất ở Mỹ đã tăng mức cổ tức (đã được điều
chỉnh theo lạm phát) lên 23% tính từ năm 1978 đến 2000. Cũng theo nghiên
cứu này, gần 100 công ty làm ăn rất có lãi thường duy trì tỉ lệ chi trả cổ tức ổn
định ở mức khoảng 42%. Trong khi đó, hai nhóm công ty không trả cổ tức bao
gồm các công ty gặp khó khăn tài chính, khả năng sinh lãi thấp hoặc thậm
chí thua lỗ và/hoặc các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông
tin thường dùng việc mua lại cổ phần như một hình thức thay thế cho cổ tức.

18 “Có phải là cổ tức đang biến mất? Sự tập trung cổ tức và sự hợp nhất các khoản lợi nhuận”, Harry DeAngelo,
Linda DeAngelo và Douglas Skinner, Tạp chí Kinh tế tài chính năm 2004.
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BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ TỨC
Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Công ty nên xây dựng và công khai chính sách cổ tức cho các cổ đông. Ví dụ,
công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức ở mức 30% lợi nhuận của năm tài chính hiện
hành, điều này đảm bảo công ty sẽ có đủ nguồn lực tích lũy cần thiết để thực
hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh trong các năm tới, và sẽ tăng trưởng
tốt trong tương lai.

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Các thông lệ tốt:

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Sự ổn định của cổ tức rất quan trọng đối với cổ đông. Do các nguồn
tiền của công ty không ổn định, cổ tức chi trả cũng thường biến động. Nhiều
cổ đông lấy cổ tức là nguồn thu nhập chính để chi trả cho các khoản chi tiêu,
và do đó sẽ gặp khó khăn trong trường hợp cổ tức không được chi trả ổn
định. Do vậy, công ty cần duy trì sự cân bằng giữa tính ổn định và tính biến
động của chính sách cổ tức của công ty.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

8. Tầm quan trọng của chính sách cổ tức ổn định

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CỔ TỨC
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B. Thủ tục công bố và chi trả cổ tức
Các bước cơ bản để công ty thực hiện công bố và chi trả cổ tức được
mô tả trong Hình 2 dưới đây:
Hình 2: Các bước cơ bản để công bố và chi trả cổ tức
Bước 1:
Bước 1: HĐQT đề xuất mức cổ tức lên ĐHĐCĐ

Bước 2:
Bước 2: ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua mức cổ tức thường niên đối
với mỗi loại cổ phần

Bước 3:
Bước 3: HĐQT quyết định và ra thông báo về mức cổ tức trên cơ sở phê duyệt
của ĐHĐCĐ về mức cổ tức thường niên

Bước 4:
Bước 4: HĐQT lên danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức

Bước 5:
Bước 5: Công ty thực hiện chi trả cổ tức.

Đối với cổ tức chi trả giữa kỳ, thủ tục công bố và trả cổ tức bắt đầu từ
Bước 3 khi Hội đồng quản trị quyết định và công bố về mức cổ tức dựa trên kế
hoạch tài chính và kết quả kinh doanh thực tế đến thời điểm thông báo trả cổ
tức của công ty.

1. Cổ tức được công bố như thế nào?
Công ty đại chúng có thể thực hiện công bố cổ tức hàng năm, hoặc
giữa hai cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của công ty. Hội đồng quản trị chịu
trách nhiệm công bố cổ tức dựa trên quyết định phân phối lợi nhuận (lỗ) đã
được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.
Có hai vấn đề cơ bản mà công ty cần làm rõ khi quyết định công bố cổ tức,
bao gồm:
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Báo cáo cổ tức là một công cụ hữu ích để đánh giá chính sách cổ tức và lịch
sử chi trả cổ tức của công ty. Các báo cáo cổ tức này thường do các công ty
UIˍˌOHN˼JDIVZÐOUIFPEÜJWJ̏DDIJUS˽D̖U̠DD̟BDÈDDÙOHUZCBOIËOI$̖
đông có thể mua các báo cáo này.
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t 5IJ̋UM̂QN̘UDˌDI̋UIÉOUIJ̏OWËNJOIC˼DIHJÞQDIPDÈDD̖êÙOHDØ
thể đánh giá việc chi trả cổ tức của công ty
t $VOHD˾Qê˿Zê̟UIÙOHUJOê̍HJÞQDÈDD̖êÙOHIJ̍VSÜDÈDêJ̌VLJ̏O
công ty có thể chi trả cổ tức
t $VOHD˾Qê˿Zê̟UIÙOHUJOHJÞQDÈDD̖êÙOHIJ̍VSÜRVZUSÖOIWËUI̟U̞D
chi trả cổ tức
t /HǊODİOWJ̏DQIÈUUÈODÈDUIÙOHUJOLIÙOHDIÓOIYÈDW̌DÙOHUZDØUI̍
ảnh hưởng đến đánh giá của cổ đông về chính sách chi trả cổ tức.
t åˍBSBDÈDUI̟U̞DDIJUS˽D̖U̠DêˌOHJ˽O
t «QE̞OHDÈDCJ̏OQIÈQY̢QI˼U W̌ṄUUËJDIÓOI ê̔JW̙J5̖OHHJÈNê̔D
và các thành viên Ban giám đốc trong trường hợp không thanh toán đầy
đủ hoặc chậm trễ trong việc chi trả cổ tức đã được công bố.

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Để giúp các cổ đông của công ty có thể đánh giá đầy đủ về khả năng chi trả
cổ tức của công ty, nên:

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Các thông lệ tốt:

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

1) Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận được phân chia cho các cổ đông hoặc tỉ lệ
cổ tức tính trên mệnh giá cổ phần
2) Tần suất chi trả cổ tức, tức là cổ tức sẽ được trả bao nhiêu lần trong
năm.
Quyết định chi trả cổ tức giữa kỳ của công ty đại chúng có thể được
thông qua với điều kiện:
1) Quỹ dành để chi trả cổ tức giữa kỳ có đủ khả năng để thực hiện việc
chi trả cổ tức giữa kỳ này
2) Tổng giá trị cổ tức chi trả giữa kỳ không vượt quá tổng lợi nhuận năm
trước của công ty. Đồng thời, lợi nhuận chưa phân phối cộng với các
khoản trích từ các quỹ dự phòng có thể được sử dụng cho mục đích
chi trả cổ tức, trừ đi các khoản phải dùng để trích lập quỹ dự phòng
phải tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ
của công ty.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

THỦ TỤC CÔNG BỐ VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC

10.

Cổ tức

Tại Việt Nam, mặc dù quy định cho phép công ty có thể phát hành các
loại cổ phần khác nhau nhưng hiện vẫn chưa có văn bản nào quy định về trình
tự công bố cổ tức đối với từng loại cổ phần.

Các thông lệ tốt:
Công ty nên thiết lập trình tự công bố cổ tức cho các loại cổ phần khác nhau.
Trình tự công bố và chi trả cổ tức được minh họa theo Hình 3 dưới đây.

Hình 3: Trình tự công bố và chi trả cổ tức
1. Toàn bộ cổ tức tích
lũy đối với cổ phần ưu
đãi tích lũy chưa được
công bố và chi trả

2. Cổ tức của cổ phần ưu
đãi được quy định tại
Điều lệ công ty, bắt đầu
từ cổ phần được ưu tiên
cao nhất đến cổ phần có
thứ tự ưu tiên thấp nhất

3. Cổ tức đối với cổ phần ưu
đãi không được quy định
trong Điều lệ công ty và
cổ tức của cổ phần phổ
thông cổ phần có thứ tự
ưu tiên thấp nhất

Nói một cách khác, chỉ sau khi công ty đã hoàn thành việc công bố và
chi trả toàn bộ cổ tức (kể cả cổ tức tích lũy) cho các cổ phần ưu đãi theo Điều lệ
công ty, công ty mới có thể công bố và chi trả cổ tức cho các loại cổ phần ưu đãi
khác và cổ phần phổ thông. Hơn nữa, công ty không thể công bố cổ tức trước
khi các khiếu nại về quyền lợi của các cổ đông có quyền ưu tiên cao hơn được
đáp ứng đầy đủ.

2. Danh sách cổ đông được nhận cổ tức
Để phục vụ cho việc việc chi trả cổ tức, Hội đồng quản trị phải lập
danh sách cổ đông được nhận cổ tức của công ty. Danh sách này phải được lập
chậm nhất 30 ngày trước ngày trả cổ tức.19 Danh sách cổ đông được nhận cổ
tức được xác định dựa trên thông tin về cổ đông trên sổ cổ đăng ký cổ đông
lưu tại trụ sở chính của công ty hoặc tại TTLKCK tại một ngày nhất định được
gọi là ngày chốt quyền nhận cổ tức.
Hiện chưa có quy định và hướng dẫn cụ thể về việc xác định ngày chốt
quyền nhận cổ tức. Theo thông lệ, Hội đồng quản trị công ty sẽ quyết định
ngày chốt quyền nhận cổ tức để chi trả cổ tức.
19 Khoản 3, Điều 93, LDN.
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Các thông lệ tốt:

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP
CÔNG BỐ
THÔNG TIN

20 Khoản 4, Điều 93, LDN.
21 Khoản 1, Điều 2.2, Mục II, Phần D, Thông tư 84/2008/TT-BTC.
22 Khoản 2, Điều 7, Thông tư 62/2009/TT-BTC.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Để tạo dựng niềm tin đối với nhà đầu tư, công ty cần thực hiện chi trả
cổ tức sau khi cổ tức đã được công bố. Ngoài ra, để bảo vệ quyền của các cổ
đông, công ty có nghĩa vụ phải chi trả cổ tức sau khi đã ra thông báo chi trả cổ
tức. Tuy nhiên, theo pháp luật hiện hành và các tài liệu liên quan, hiện chưa có
quy định cụ thể để xử lý với các trường hợp công ty không thực hiện chi trả cổ
tức đã công bố một cách đầy đủ và/hoặc đúng hạn.

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

CỔ TỨC

Thời gian chi trả cổ tức có thể được quy định trong Điều lệ của công ty hoặc
theo quyết định của ĐHĐCĐ. Nếu không có quy định cụ thể, công ty nên chi
trả cổ tức trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố.

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Công ty có nghĩa vụ chi trả cổ tức cho cổ đông sau khi đã công bố.
Trước mỗi lần trả cổ tức bằng tiền cho cá nhân là cổ đông của công ty, công ty
có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cổ đông này. Số thuế khấu
trừ được xác định bằng cổ tức mỗi lần trả nhân (x) với thuế suất 5%.21 Đối với
trường hợp cá nhân được chia cổ tức bằng tiền nhưng không nhận mà ghi tăng
vốn đầu tư sẽ không phải trả thuế thu nhập cá nhân cho khoản vốn đầu tư tăng
thêm.22 Do đó, công ty sẽ không phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong
trường hợp này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

3. Khi nào cổ tức đã công bố được chi trả?

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Các cổ đông có tên trong dách sách cổ đông tại ngày chốt quyền được
nhận cổ tức mà công ty chi trả. Theo đó, các cổ đông nắm giữ cổ phần tại ngày
chốt quyền và chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm
kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng
là người nhận cổ tức từ công ty.20 Các cổ đông mua cổ phiếu sau ngày chốt
quyền không được nhận cổ tức cho tới lần trả cổ tức tiếp theo được công bố.
Trong trường hợp cổ tức đối với từng loại cổ phẩn được công bố, mỗi
cổ đông sẽ được nhận cổ tức tương ứng với số lượng và loại cổ phần mà họ
nắm giữ.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

THỦ TỤC CÔNG BỐ VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC

10.

Cổ tức

Các thông lệ tốt:
Công ty nên có các hình thức phạt đối với Tổng giám đốc hoặc các thành viên
Ban giám đốc khi không hoàn thành việc chi trả cổ tức. Cụ thể, theo thông lệ
tốt về quản trị công ty, công ty nên có quyền cắt giảm các khoản thù lao của
Tổng giám đốc và/hoặc các thành viên Ban giám đốc, hoặc chấm dứt thẩm
quyền của họ khi công ty không thực hiện chi trả đầy đủ và đúng hạn cổ tức
đã được công bố.

4. Khi nào công ty không thể công bố chi trả cổ tức?
Tại Việt Nam, không có hạn chế nào trong việc công bố chi trả cổ tức

Các thông lệ tốt:
Công ty không được phép công bố chi trả cổ tức trong những trường hợp như
được trình bày tại Hình 4

Hình 4: Các trường hợp công ty không được phép công bố chi trả cổ tức
Công ty chưa mua lại tất cả cổ
phần theo yêu cầu của cổ đông

Vốn điều lệ chưa
được góp đủ

Việc chi trả cổ tức sẽ khiến tài sản
ròng của công ty nhỏ hơn giá trị
tổng cộng của vốn điều lệ, quỹ dự
phòng và các khoản chênh lệch
dương giữa giá trị thanh lý và giá
trị danh nghĩa của tất cả các loại
cổ phần ưu đãi được quy định
trong Điều lệ của công ty.

Công ty sẽ bị phá sản

Limitations

Công ty sẽ bị phá sản nếu
chi trả cổ tức

Giá trị tài sản ròng của công ty
nhỏ hơn giá trị tổng cộng của
vốn điều lệ, quỹ dự phòng và các
khoản chênh lệch dương giữa giá
trị thanh lý và giá trị danh nghĩa
của tất cả các loại cổ phần ưu đãi.
Nguồn: IFC, tháng 3/2004
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CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

23 Khoản 2, Điều 93, LDN.
24 Điều 94, LDN.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

CỔ TỨC

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Công ty không được phép chi trả cổ tức đã công bố nếu không đáp
ứng đủ các điều kiện nêu trên. Nếu chi trả cổ tức trái với các yêu cầu trên, tất
cả các cổ đông phải hoàn trả công ty số tiền hoặc tài sản đã nhận được. Trường
hợp cổ đông nào không hoàn trả được cho công ty thì cổ đông đó và tất cả các
thành viên Hội đồng quản trị 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 số tiền, tài sản đã
trả cho cổ đông mà chưa được hoàn lại.24

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

Công ty cổ phần chỉ được phép trả cổ tức cho các cổ đông của công
ty nếu:23
t óÍIPËOUIËOIOHIʜBW՜UIVՉWËDÈDOHIʜBW՜UËJDIÓOILIÈDUIFPRVZ
định của pháp luật
t óÍUSÓDIMՀQDÈDRVեWËCáÿՁQÿ՝MՕUSԋDÿØUIFPRVZÿՏOID՝BQIÈQ
luật và Điều lệ công ty
t /HBZTBVLIJUSԻIՉUTՒDՔU՞D DÙOHUZWԿOQIԻJÿԻNCԻPUIBOIUPÈO
đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

5. Khi nào công ty có thể chi trả cổ tức đã công bố?

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Các trường hợp trên đây chỉ là những trường hợp điển hình, chưa
bao gồm tất cả những trường hợp có thể xảy ra. Luật pháp có thể đề cập chi
tiết hơn về các trường hợp trong đó công ty không được phép công bố chi trả
cổ tức.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

THỦ TỤC CÔNG BỐ VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC

10.

Cổ tức

C. Công bố thông tin về cổ tức
Pháp luật thường quy định về việc công bố thông tin liên quan đến cổ
tức. Công ty phải công bố tới tất cả các cổ đông về Nghị quyết của ĐHĐCĐ
hoặc Nghị quyết của Hội đồng quản trị về mức cổ tức sẽ được chi trả.25 Tại Việt
Nam, Nghị quyết này thường bao gồm thông tin về loại cổ phần, tỉ lệ cổ tức,
ngày chốt quyền, thời gian và thủ tục thanh toán cổ tức.
Theo quy định, mức cổ tức thường niên được trả cho các cổ đông cần
được trình bày trên báo cáo thường niên của công ty.26 Theo thông lệ tốt về
quản trị công ty, công ty nên cung cấp cho cổ đông các thông tin tổng hợp về
tất cả các lần chi trả cổ tức trong các báo cáo thường niên, qua đó cổ đông sẽ
có một cái nhìn toàn diện về lịch sử chi trả cổ tức của công ty. Tuy nhiên, hiện
tại vẫn chưa có những quy định như vậy ở Việt Nam.

C

Các thông lệ tốt:
Công ty nên đưa vào Quy chế quản lý nội bộ các yêu cầu công bố thông tin
trong đó cụ thể hóa danh sách các thông tin, tài liệu cần phải công bố cho các
cổ đông để giúp cổ đông có thể đưa ra quyết định liên quan đến cổ tức. Các
thông tin này cần được tham chiếu tới các nội dung trong chương trình họp
ĐHĐCĐ, như:
t å̌YV˾UD̟B)̘Jê̕OHRV˽OUS̑W̌QIÉOQI̔JM̝JOIV̂O
t å̌YV˾UD̟B)̘Jê̕OHRV˽OUS̑W̌UIBOIUPÈOD̖U̠D
t -âEPDIPDÈDê̌YV˾UêØ
Công ty cũng nên công bố thông tin về thanh toán cổ tức, hoặc trong trường
hợp nào cổ tức không được chi trả và các lý do cho việc không chi trả cổ tức.
Công ty phải công bố các thông tin sau đây về cổ tức trong Bản cáo bạch và
các báo cáo quý:
t .̠DD̖U̠DêÍDÙOHC̔USPOHOǊNH˿OêÉZIṖDUSPOHU̡OHOǊNIP˼U
động trong trường hợp công ty hoạt động dưới 5 năm
t 5I̟U̞DUIBOIUPÈOD̖U̠D

25 Khoản 2g, Phần II, Thông tư 09/2010/TT-BTC.
26 Phụ lục II – Báo cáo thường niên, Thông tư 09/2010/TT-BTC.

409

Công ty cũng nên áp dụng một cơ chế dễ hiểu và minh bạch trong việc xác
định mức cổ tức. Để thực hiện được điều này, công ty cần thông qua một quy
chế nội bộ về cổ tức trong đó bao gồm các thông tin:
t 5̐M̏M̝JOIV̂OSÛOHEáOHê̍DIJBD̖U̠D
t 5JÐVDIÓWËêJ̌VLJ̏ODIJUS˽D̖U̠D
t .̠DD̖U̠DUS˽DIPN̗JD̖QI˿OD̟BU̡OHMP˼JUSPOHUSˍ̚OHI̝QåJ̌VM̏
không quy định
t .̠DD̖U̠DU̔JUIJ̍VUS˽DIPN̗JD̖QI˿OD̟BU̡OHMP˼J
t 5I̟U̞DDIJUS˽D̖U̠D CBPH̕NL̋IP˼DI ê̑BêJ̍NWËQIˍˌOHUI̠DDIJ
trả
t $ÈDUSˍ̚OHI̝QLIÙOHDÙOHC̔D̖U̠D IṖDêˍ̝DDÙOHC̔U̡OHQI˿O
đối với cổ phần ưu đãi

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

1IˍˌOHQIÈQYÈDê̑OIU̐M̏M̝JOIV̂OEáOHê̍DIJUS˽D̖U̠DDIPD̖êÙOH
$ÈDêJ̌VLJ̏ODIJUS˽D̖U̠D
.̠DD̖U̠DU̔JUIJ̍VQI˽JUS˽DIPN̗JD̖QI˿OD̟BU̡OHMP˼J
$ÈDUJÐVDIÓNË)̘Jê̕OHRV˽OUS̑T̢E̞OHê̍RVZ̋Uê̑OIN̠DD̖U̠Dê̌
xuất
t 5I̟ U̞D UIBOI UPÈO D̖ U̠D CBP H̕N UI̚J HJBO  ê̑B êJ̍N WË IÖOI UI̠D
thanh toán.

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

t
t
t
t

CỔ TỨC

Các cổ đông cần phải có được các thông tin tối thiểu sau:

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Công ty nên công bố ra thị trường chính sách cổ tức của mình, ví dụ thông qua
báo chí. Chính sách cổ tức nên được công bố trên cùng phương tiện truyền
thông mà thông báo mời họp ĐHĐCĐ được công bố theo quy định tại Điều lệ
công ty. Công ty cũng nên xem xét sử dụng mạng internet để công bố chính
sách cổ tức.

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Các thông lệ tốt:

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Các công ty có chính sách cổ tức rõ ràng và hợp lý sẽ gặp nhiều thuận
lợi hơn trong hoạt động kinh doanh.
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D. Chính sách cổ tức
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CHÍNH SÁCH CỔ TỨC

10.

Cổ tức

Công ty có quyền thay đổi chính sách cổ tức tại bất cứ thời điểm nào.
Tuy nhiên, các nhà quản trị phải hiểu rằng việc thay đổi này có thể gây ra các
phản ứng từ phía cổ đông và có thể tạo ra những tín hiệu bất lợi ngoài dự tính
đến thị trường.
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Những vấn đề Chủ tịch HĐQT cần lưu ý

Những vấn đề Chủ tịch HĐQT cần lưu ý:
Lần gần đây nhất công ty xem xét nhu cầu tài chính của mình một
cách nghiêm túc là khi nào?
Nếu một công ty đang cần huy động vốn từ bên ngoài thì đâu là
các nguồn công ty có thể huy động? Những điểm thuận lợi và bất
lợi giữa việc huy động vốn thông qua vay nợ so với phát hành cổ
phần? Các chi phí cho việc huy động vốn ra sao? Đâu là tỷ lệ nợ
trên vốn cổ phần tối ưu? Mỗi hình thức huy động có ảnh hưởng
như thể nào đến Quản trị công ty?
Hình thức huy động vốn thích hợp nhất đối với công ty là gì?
Tại sao?
Công ty đã khai thác những nguồn huy động vốn trên thị trường
quốc tế chưa?
Những thuận lợi, khó khăn gì sẽ gặp phải khi tiếp cận với nguồn vốn
trên thị trường quốc tế? Việc công ty niêm yết trên thị trường chứng
khoán nước ngoài ảnh hưởng như thế nào đối với Quản trị công ty?
Những lợi thế và bất lợi trong việc phát hành quyền mua cổ phần?

Các công ty có nhiều phương thức huy động vốn để tài trợ cho các
nhu cầu đầu tư của mình – có thể huy động từ nguồn vốn tự có hoặc tìm kiếm
các nguồn vốn từ bên ngoài. Trong các hình thức huy động bên ngoài, doanh
nghiệp có thể vay từ ngân hàng hoặc phát hành chứng khoán.
Các quyết định liên quan đến tài chính thông thường khá phức tạp.
Việc lựa chọn phương thức huy động vốn để tài trợ cho hoạt động kinh doanh
sẽ phụ thuộc vào một loạt các yếu tố bên trong và bên ngoài. Một số yếu tố đặc
trưng của doanh nghiệp bao gồm: nhu cầu sử dụng vốn theo dự kiến (cho nhu
cầu vốn lưu động trong ngắn hạn hay cho các khoản đầu tư dài hạn), khả năng
thanh toán lãi vay và vốn gốc và bản chất (hay mức độ rủi ro) của lĩnh vực kinh
doanh. Các yếu tố quan trọng bên ngoài bao gồm mức độ phát triển của nền
kinh tế trong nước, sự ổn định về mặt chính trị, hệ thống ngân hàng và các thị
trường tài chính.
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Mỗi lựa chọn huy động vốn, cho dù là vay ngân hàng, phát hành cổ
phần, trái phiếu đều có những đặc trưng riêng về mặt tài chính và pháp lý và sẽ
có những ảnh hưởng khác nhau đến Quản trị công ty. Hơn nữa, mỗi nguồn tài
trợ sẽ phát sinh chi phí khác nhau. Việc huy động vốn thông qua phát hành cổ
phần mang lại một số lợi thế quan trọng cho doanh nghiệp. Mặc dù đây không
phải là hình thức huy động vốn ít tốn kém nhất nhưng việc huy động vốn thông
qua phát hành cổ phần cho phép doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn lớn mà
không cần phải hoàn trả như hình thức huy động vốn thông qua vay nợ.
Tuy nhiên, việc tiếp cận được nguồn tiềm lực khổng lồ của các thị
trường chứng khoán với hàng triệu các nhà đầu tư tiềm năng cũng có cái giá
riêng. Các thị trường chứng khoán thường được quản lý rất chặt chẽ để hạn
chế những hoạt động tiêu cực trên thị trường. Các nhà lập pháp phải đưa ra
các quy định quan trọng đối với doanh nghiệp. Họ yêu cầu các nhà đầu tư phải
được nhận thông tin đầy đủ về các rủi ro có thể có đối với khoản đầu tư, và cố
gắng hết sức để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư. Mặc dù các nhà quản lý thường bị
chỉ trích vì những gánh nặng họ đặt lên vai doanh nghiệp, chính những hoạt
động sai trái đã xảy ra hoặc có khả năng xảy ra là lý do buộc các nhà quản lý
phải áp đặt các nguyên tắc và các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp.
Trong khuôn khổ Chương này, các vấn đề liên quan đến các loại hình
chứng khoán khác nhau mà công ty có thể phát hành và ý nghĩa của chúng
trong Quản trị công ty sẽ được trình bày chi tiết.
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Những vấn đề Chủ tịch HĐQT cần lưu ý
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Ý nghĩa của Chứng khoán trong Quản trị công ty

A. Tổng quan về chứng khoán doanh nghiệp
1. Các loại chứng khoán cơ bản – Cổ phiếu và Trái phiếu
Có hai loại chứng khoán cơ bản mà doanh nghiệp có thể phát hành
để huy động vốn là cổ phiếu (Shares – Stocks – Equities) và trái phiếu doanh
nghiệp (Corporate Bond).1 Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền sở
hữu đối với một phần vốn cổ phần của doanh nghiệp và đi kèm với nó sẽ là
một số quyền nhất định của chủ sở hữu cổ phần. Trong khi đó, trái phiếu thể
hiện mối quan hệ vay nợ với công ty.
Không giống với cổ đông, trái chủ không có quyền sở hữu công ty mặc
dù họ có quyền kiểm soát (nhất định) đối với các hoạt động của công ty trong
mối quan hệ giữa người đi vay và người cho vay.
Trái phiếu cho thấy trước khoản thanh toán vốn gốc cũng như các
khoản thanh toán lãi định kỳ cho đến khi trái phiếu đáo hạn và nghĩa vụ phải
trả các khoản vốn vay và lãi vay của người đi vay (công ty) chấm dứt. Trái
phiếu doanh nghiệp có nhiều hình thức khác nhau và có thể được cơ cấu theo
nhiều cách. Ví dụ, trái phiếu không tính lãi (zero coupon)2 sẽ không có điều
khoản về thanh toán lãi. Chủ sở hữu trái phiếu trong trường hợp này, được bù
đắp thông qua việc mua trái phiếu với giá được chiết khấu so với mệnh giá và
giá trị của trái phiếu sẽ tăng dần cho tới thời điểm đáo hạn khi trái phiếu sẽ
được mua lại với giá bằng mệnh giá trái phiếu. Mặc dù có nhiều khác biệt, tất
cả các loại trái phiếu đều có một điểm chung là các khoản thanh toán có thể
dự tính trước được và được cố định theo hợp đồng.
Chức năng của cổ phiếu (thông qua vốn cổ phần) hoàn toàn khác.
Các công ty có thể sử dụng vốn cổ phần trong khoảng thời gian không giới
hạn và không có nghĩa vụ hoàn trả trực tiếp cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu
tư được bù đắp cho khoản đầu tư của mình thông qua khả năng thu được lợi
tức trên vốn (giá trị của cổ phiếu tăng lên) và/hoặc khả năng nhận được cổ tức
cùng với các quyền Quản trị công ty. Dưới giác độ của một nhà đầu tư, đầu tư
vốn cổ phần là một hình thức đầu tư rủi ro hơn trái phiếu bởi vì lợi tức trên
vốn không được đảm bảo (giá cổ phiếu có thể lên hoặc xuống) và các công ty
không có nghĩa vụ phải trả cổ tức cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông.
1 Khoản 2 & 3, Điều 6, LCK.
2 Ở Việt Nam, luật pháp chưa đưa ra một định nghĩa rõ ràng về trái phiếu không tính lãi của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, khái niệm này có thể được hiểu là trái phiếu thanh toán một lần cùng với tiền gốc khi đến hạn,
xem Khoản 3c, Điều 9, Nghị định 52/2006/NĐ-CP.
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Nhà đầu tư có thể kỳ vọng được hưởng cổ tức
khi doanh nghiệp tạo ra đủ nguồn tiền.
Tuy nhiên, cổ tức có được trả hay không phụ
thuộc vào quyết định của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp bắt buộc phải hoàn trả vốn
vay và thường trả lãi theo định kỳ.

Các quyền Quản
trị công ty

Nhà đầu tư sở hữu cổ phần phổ thông sẽ có các
quyền quản trị đối với công ty. Nhà đầu tư sở
hữu cổ phần ưu đãi chỉ có quyền quản trị trong
Trái chủ không có các quyền quản trị đối
một số trường hợp nhất định (trong trường hợp
với công ty.
cổ phiếu ưu đãi có quyền biểu quyết). Các quyền
quản trị và khả năng thực thi của chúng làm
giảm rủi ro trong đầu tư vào cổ phiếu.
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Nghĩa vụ hoàn
trả vốn đầu tư

CỔ TỨC

Trái phiếu có thời gian đáo hạn. Mặc dù
có nhiều loại trái phiếu khác nhau, nhìn
chung, doanh nghiệp phải hoàn trả vốn đầu
tư và tiền lãi. Các khoản hoàn trả này có thể
dự tính trước được và được trả theo định kỳ,
giảm rủi ro cho trái chủ.

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
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Thời gian
đầu tư

Không giới hạn. Doanh nghiệp không phải
hoàn trả vốn đầu tư. Doanh nghiệp không bị
hạn chế trong việc đầu tư nguồn tài chính như
thế nào.
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Trái phiếu

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Cổ phiếu

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Bảng 1: So sánh giữa Cổ phiếu và Trái phiếu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Một khác biệt quan trọng nữa là chi phí cho vốn cổ phần thường đắt
hơn chi phí cho trái phiếu hay vốn vay ngân hàng. Một trong những nguyên
tắc cơ bản nhất trong tài chính là mức độ rủi ro càng cao thì nhà đầu tư càng
mong đợi thu lại được nhiều hơn khi chấp nhận mức rủi ro cao đó. Như đã đề
cập, do rủi ro trong việc thu lợi nhuận từ khoản đầu tư vốn cổ phần lớn hơn so
với trái phiếu hay những hình thức vay nợ khác, các nhà đầu tư sẽ đòi hỏi các
công ty một mức giá cao hơn cho việc sử dụng vốn của họ và sẽ tính một mức
phí gọi là “phần bù rủi ro”.
Một trong những biện pháp để quản lý rủi ro vốn cổ phần là đảm bảo
cho các cổ đông có được quyền Quản trị công ty, nghĩa là có đầy đủ các quyền
quản trị đối với cổ phần phổ thông và một số quyền nhất định đối với cổ phần
ưu đãi. Một biện pháp khác để quản lý rủi ro và theo đó, giảm chi phí sử dụng
vốn là đảm bảo những quyền này đều được tôn trọng như nhau và được bảo vệ
một cách thỏa đáng. Xét trên khía cạnh tài chính, điều này thể hiện hoạt động
Quản trị công ty đang được thực hiện tốt.
Cổ phiếu và trái phiếu đều mang lại những thuận lợi cũng như bất lợi
riêng đối với nhà đầu tư và doanh nghiệp như được trình bày trong Bảng 1:
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TỔNG QUAN VỀ CHỨNG KHOÁN DOANH NGHIỆP
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Khả năng bảo
đảm an toàn
vốn đầu tư

Việc bảo đảm an toàn vốn đầu tư phụ thuộc
vào các nhân tố chủ quan và khách quan của
doanh nghiệp. Mức độ hấp dẫn của cổ phiếu
phụ thuộc vào triển vọng của công ty trong
tương lai và khả năng đảm bảo trước các nhà
đầu tư rằng hoạt động Quản trị công ty và đặc
biệt là quyền của các nhà đầu tư đối với các
dòng tiền do công ty tạo ra sẽ được coi trọng.
Bên cạnh đó, tình trạng của một công ty, bao
gồm việc tuân thủ với các thông lệ tốt về Quản
trị công ty sẽ ảnh hưởng tới chi phí vốn cổ
phần của công ty.

Trái phiếu có sức hấp dẫn đối với những nhà
đầu tư ưa thích các khoản lãi dự tính trước
được và an toàn. Tình trạng của một công
ty, bao gồm việc tuân thủ với các thông lệ
tốt về Quản trị công ty có vai trò quan trọng
trong định mức tín nhiệm của công ty và sẽ
ảnh hưởng tới chi phí vốn vay của công ty.

Chi phí vốn

Dưới giác độ doanh nghiệp, vốn cổ phần có thể
đắt hơn trái phiếu. Nhà đầu tư yêu cầu một
phần bù rủi ro cho mức rủi ro cao hơn của vốn
cổ phần.

Trái phiếu ít rủi ro hơn và nhà đầu tư yêu
cầu mức phí rủi ro thấp hơn. Do vậy, đối với
doanh nghiệp, trái phiếu không đắt bằng
vốn cổ phần.

Lợi thế

Hầu hết các nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi tức
trên vốn (giá cổ phiếu tăng trên thị trường).
Nếu công ty tạo ra đủ nguồn tiền, cổ đông có
thể được nhận cổ tức.
Tiềm năng về lợi nhuận trong dài hạn của việc
đầu tư vào vốn cổ phần cao hơn trái phiếu

Trái chủ được hoàn trả vốn đầu tư và một
khoản lợi nhuận từ khoản đầu tư, thường
dưới dạng tiền lãi. Thông thường việc thanh
toán tiền lãi được cố định và có thể dự tính
trước.
Nếu công ty phá sản, trong một số trường
hợp, trái phiếu có thể được bán trên thị
trường với mức giá có chiết khấu, điều này
có nghĩa là trái chủ sẽ không bị mất toàn bộ
khoản đầu tư của mình.

Rủi ro

Khi có vốn, công ty có thể sử dụng cho các
hoạt động với mức rủi ro cao hơn những
gì trái chủ có thể lường trước được. Trong
Lợi nhuận trên vốn cổ phần cao hơn là sự bù
trường hợp này, trái chủ có thể sẽ không
đắp cho mức rủi ro cao hơn. Giá cổ phiếu có
thể lên hoặc xuống bất thường. Do đó, lợi tức truy đòi được tiền đầu tư. Trong trường hợp
công ty không có khả năng thanh toán, trái
trên vốn cổ phần là không cố định. Bên cạnh
chủ có thể dựa vào luật pháp để đảm bảo
đó, cổ tức không được đảm bảo.
thực hiện các quyền của mình theo hợp
Nếu công ty mất khả năng thanh toán, cổ
đông là những người cuối cùng được nhận đền đồng, bao gồm việc nộp đơn yêu cầu mở
thủ tục phá sản đối với công ty.
bù. Thông thường, cổ đông thường mất toàn
bộ giá trị khoản đầu tư nếu doanh nghiệp phá Tuy nhiên, yêu cầu mở thủ tục phá sản
không phải là điều các trái chủ mong muốn.
sản hoặc thanh lý.
Nếu trái phiếu được đảm bảo, rủi ro của trái
chủ có thể được giảm đến mức tối thiểu.
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3 Khoản 1, Điều 6, LCK: “Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ
hoặc dữ liệu điện tử”.
4 Khoản 3, Điều 87, LDN.
5 Điều 11, Nghị Định 27/2007/NĐ-CP và Đoạn 1, Phần I, Thông tư 50/2009/TT-BTC.
6 Khoản 1, Điều 52, LCK.
7 Điều 16, Nghị định 53/2009/NĐ-CP.
8 Khoản 7, Điều 14, LCK.
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Các doanh nghiệp có thể lựa chọn huy động vốn tại thị trường trong
nước hoặc trên thị trường vốn quốc tế. Doanh nghiệp có thể phát hành cổ phiếu
hoặc trái phiếu trực tiếp trên thị trường vốn quốc tế, tức là thông qua các sở giao
dịch chứng khoán nước ngoài. Khi phát hành trái phiếu trên sở giao dịch chứng
khoán nước ngoài, có hai loại trái phiếu mà doanh nghiệp có thể phát hành là
trái phiếu có bảo lãnh Chính phủ và trái phiếu không có bảo lãnh Chính phủ.7
Mặc dù trong Luật chứng khoán có ghi rõ Bộ Tài chính sẽ quy định
cụ thể về việc phát hành cổ phiếu ở thị trường nước ngoài,8 dự thảo thông tư
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3. Phát hành chứng khoán trên thị trường quốc tế

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Chứng khoán phải được phát hành dưới một số dạng nhất định và
tuân thủ theo các yêu cầu pháp lý. Có hai hình thức chính: hình thái vật chất
dưới dạng giấy tờ hoặc phi vật chất (còn gọi là chứng khoán phi giấy tờ)
Ở Việt Nam, cổ phiếu và các chứng khoán khác (chứng quyền, trái
phiếu) có thể được phát hành dưới dạng giấy tờ hoặc phi giấy tờ.3 Ở các
quốc gia khác, quyền của chủ sở hữu các loại chứng khoán dưới dạng giấy
tờ thường được thể hiện trên các chứng chỉ. Tuy nhiên, ở Việt Nam, mặc dù
cổ đông sở hữu cổ phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, họ vẫn
phải đăng ký đầy đủ và chính xác thông tin vào sổ cổ đông của doanh nghiệp
để đảm bảo các quyền cổ đông của họ được thực hiện.4 Quyền của chủ sở
hữu chứng khoán dưới dạng phi giấy tờ phụ thuộc vào việc ghi sổ trái phiếu
hoặc việc đăng ký cổ đông (tương tự như việc đăng ký tài khoản ở ngân hàng
thể hiện quyền của người gửi tiền đối với khoản tiền gửi). Hình thức giao
dịch điện tử cũng được chấp nhận. Vì vậy, chứng khoán có thể được xem là
những tài liệu điện tử có thể chuyển giao được.5
Chứng khoán của các công ty đại chúng phải được đăng ký qua hệ
thống thông tin của TTLKCK bất kể chứng khoán được phát hành dưới hình
thức nào.6
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2. Chứng khoán dưới dạng giấy tờ và phi giấy tờ
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về việc phát hành và niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán nước
ngoài vẫn chưa được thông qua tại thời điểm cuốn Cẩm nang này được ấn bản.
Chính vì vậy, hiện tại, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn về
mặt kỹ thuật trong việc chào bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán
nước ngoài, bao gồm cả việc ghi nhận các chứng khoán có mệnh giá bằng
ngoại tệ trên hệ thống kế toán Việt Nam, việc đăng ký và lưu ký chứng khoán.
Bên cạnh đó, do thiếu các hoạt động Quản trị công ty nghiêm ngặt, các chỉ số
đánh giá doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường chứng khoán nước ngoài có
thể rất thấp so với các công ty niêm yết khác và vì vậy, khả năng cạnh tranh của
chứng khoán do các doanh nghiệp Việt Nam phát hành trên thị trường quốc
tế là thấp hơn. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng gặp khó khăn khi niêm yết
tại các sở giao dịch chứng khoán lớn do những yêu cầu nghiêm ngặt trong việc
lập báo cáo tài chính cũng như các yêu cầu về các chỉ số tài chính như quy mô
vốn hóa, quy mô vốn và lợi nhuận.
Một cách khác để các doanh nghiệp huy động vốn trên thị trường
vốn quốc tế là phát hành cổ phần gián tiếp thông qua chứng chỉ sở hữu cổ
phần. Chứng chỉ sở hữu cổ phần yêu cầu việc đăng ký chứng khoán gốc dưới
tên của một quỹ tín thác nước ngoài hoặc phổ biến hơn là một ngân hàng.
Ngân hàng này sẽ nắm giữ cổ phiếu và phát hành các chứng chỉ gọi là chứng
chỉ sở hữu cổ phần. Hình thức này phát triển được là vì các nhà đầu tư ở
các thị trường vốn lớn nhất trên thế giới thấy rằng có thể mất vài tháng để
cổ phiếu nước ngoài của họ được đăng ký giao dịch dưới tên họ. Hình thức
cũng hấp dẫn đối với các công ty vì cho phép các công ty có thể có mặt trên
thị trường quốc tế mà không phải trải qua một quy trình phát hành với đầy
đủ các bước. Vai trò của hình thức huy động vốn này trong Quản trị công ty
thể hiện ở chỗ các nhà phát hành Việt Nam khi phát hành chứng chỉ sở hữu
cổ phần phải tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về Quản trị công ty ở các mức
độ khác nhau.
ÎChi tiết về việc huy động vốn trên thị trường quốc tế được thảo luận chi tiết
hơn ở phần F của Chương này.
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Khoản 2, Điều 6, LCK.
Khoản 1, Điều 85, LDN.
Khoản 6, Điều 6, Điều lệ Mẫu.
Điều 86, LDN.
Khoản 3, Điều 86, LDN.
Khoản 3, Điều 87, LDN.
Điều 79, 81 & 82, LDN.
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Cổ phiếu mang lại cho chủ sở hữu các quyền về tài sản và các quyền
quản trị đối với công ty. 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
hành9 và có một số đặc điểm sau:

t Tên của chủ sở hữu: Điều 85, Luật doanh nghiệp quy định rằng cổ
phiếu có thể ghi tên hoặc không ghi tên.10 Đối với các công ty đã
niêm yết, Điều lệ Mẫu quy định rõ rằng người sở hữu chứng chỉ
cổ phiếu vô danh phải tự chịu trách nhiệm về việc bảo quản chứng
chỉ và và công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp
chứng chỉ này bị mất cắp hoặc bị sử dụng với mục đích lừa đảo.11
Tuy nhiên, Điều 86, Luật doanh nghiệp yêu cầu công ty cổ phần
phải lập và lưu giữ sổ cổ đông với những nội dung bắt buộc bao
gồm thông tin về cổ đông.12 Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại
trụ sở chính của doanh nghiệp phát hành hoặc TTLKCK.13 Điều
87 Luật doanh nghiệp quy định rằng người mua cổ phiếu trở
thành cổ đông của công ty chỉ sau khi người đó thanh toán đầy
đủ và thông tin về người đó được ghi đúng và đầy đủ vào sổ đăng
ký cổ đông.14 Theo đó, thực tế ở Việt Nam không có hình thức cổ
phiếu vô danh. Chứng khoán được đăng ký giúp cho cơ cấu sở hữu
trong công ty trở nên minh bạch hơn và hỗ trợ tốt hơn cho việc
bảo vệ quyền lợi cổ đông.

tQuyền của chủ sở hữu: Cổ phần có thể là cổ phần phổ thông hoặc
cổ phần ưu đãi. Quyền lợi liên quan tới từng loại cổ phần được ghi
rõ trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.15
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t Mệnh giá: Mỗi cổ phần phổ thông đều mang một giá trị danh
nghĩa (hay còn gọi là mệnh giá)16 và mỗi cổ phần ưu đãi cũng có
một giá trị danh nghĩa. Mệnh giá hay giá trị danh nghĩa của mỗi
cổ phần được quy định trong Điều lệ công ty và được sử dụng để
xác định vốn điều lệ. Mệnh giá của tất cả cổ phần do một công
ty phát hành phải có giá trị như nhau.17 Luật Việt Nam quy định
mệnh giá cổ phiếu của doanh nghiệp chào bán lần đầu ra công
chúng là 10.000 đồng.18

Trong hầu hết các trường hợp một doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi
sang thành công ty cổ phần, vào thời điểm doanh nghiệp hoàn thành quá trình
chuyển đổi, các doanh nghiệp phải phát hành cổ phần với giá không thấp hơn
mệnh giá.19
Các công ty có thể phát hành cổ phần sau khi thành lập để thu hút
thêm các nhà đầu tư. Hội đồng quản trị có thể quyết định giá cổ phần nhưng
giá cổ phần chào bán không được thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách hay
giá thị trường tại thời điểm chào bán, trừ một số trường hợp sau:20
t$ՔQIԽODIËPCÈOMԽOÿԽVUJÐODIPOIաOHOHԋJLIÙOHQIԻJMËDՔ
đông sáng lập

t$ՔQIԽODIËPCÈODIPUԼUDԻDՔÿÙOHUIFPUդMՍDՔQIԽOIJՍODØD՝B
họ ở công ty

t$ՔQIԽODIËPCÈODIPOHԋJNÙJHJJIPՅDOHԋJCԻPMÍOI5SPOH
USԋOHI՛QOËZ HJÈUSՏDIJՉULIԼVIPՅDUդMՍDIJՉULIԼVD՜UIՋQIԻJ
được sự chấp thuận của số cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số
cổ phần có quyền biểu quyết

t$ÈDUSԋOHI՛QLIÈDWËUդMՍDIJՉULIԼVUSPOHDÈDUSԋOHI՛QÿØEP
Điều lệ công ty quy định.
Trong một số trường hợp đặc biệt, như phát hành cổ phần cho nhân
viên trong công ty hoặc đối tác chiến lược, ĐHĐCĐ có thể trực tiếp thông qua
giá phát hành cổ phần thấp hơn mệnh giá hay giá trị ghi trong sổ sách.

16
17
18
19
20

Khoản 1d, Điều 85, LDN.
Điều 77, LDN.
Khoản 2, Điều 10, LCK.
Khoản 3, Điều 17 & Khoản 2, Điều 43, Nghị định 109/2007/NĐ-CP.
Điều 87, LDN.
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21
22
23
24

Điều 6, Nghị định 52/2006/NĐ-CP.
Khoản 20, Điều 2, Nghị định 52/2006/NĐ-CP.
Điều 15, Nghị định 52/2006/NĐ-CP.
Trái phiếu vô danh là chứng khoán nợ do một công ty phát hành mà không cần phải đăng ký, nghĩa là
không có thông tin về chủ sở hữu hay giao dịch liên quan tới quyền sở hữu trái phiếu. Bất cứ ai giữ chứng
chỉ trái phiếu sẽ là chủ sở hữu trái phiếu đó
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Giống như cổ phiếu, trái phiếu có thể được phát hành như một chứng
khoán ghi danh với tên của chủ sở hữu.21 Trong những trường hợp này, người
sở hữu trái phiếu được xác nhận trong sổ đăng ký do một tổ chức được ủy
quyền lưu giữ như TTLKCK.22
Công ty có thể phát hành trái phiếu dưới dạng trái phiếu vô
danh. 23 Chủ sở hữu trái phiếu vô danh có lợi thế về mặt bảo mật.24 Trái phiếu
vô danh được phát hành dưới dạng chứng chỉ trái phiếu, trong đó nêu rõ
những yêu cầu pháp lý nhất định. Trái phiếu vô danh giúp đơn giản hóa quá
trình chuyển nhượng trái phiếu và giảm chi phí hành chính đối với công ty
trong việc lưu giữ sổ đăng ký trái phiếu.

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

a) Trái phiếu ghi danh và Trái phiếu vô danh
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Trái phiếu (trái phiếu doanh nghiệp) là loại chứng khoán doanh
nghiệp sử dụng để huy động vốn vay nợ. Trái phiếu có các đặc điểm pháp
lý sau:
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2. Trái phiếu

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Mệnh giá cổ phần ít khi phản ánh giá thị trường của công ty. Có sự
khác biệt lớn giữa mệnh giá và mức giá mà cổ phần được giao dịch trên thị
trường. Hơn nữa, giá thị trường lên xuống liên tục và phụ thuộc vào nhiều yếu
tố ảnh hưởng đến quy mô và mức giá cung và cầu.
Giá trị của cổ phần có thể được quyết định bởi nhà đầu tư và các chuyên
gia với những công cụ phân tích khác nhau sau khi cân nhắc rất nhiều các yếu
tố ảnh hưởng tới quyết định đầu tư như hoạt động hiện tại và triển vọng trong
tương lai của công ty, chính sách cổ tức, danh tiếng và ban lãnh đạo công ty, tình
hình kinh tế vĩ mô và sự hỗ trợ cũng như can thiệp của chính phủ, sự phát triển
kinh doanh. Về khía cạnh đó, một trong những yếu tố quan trọng nhất có tác
động to lớn tới quyết định của nhà đầu tư tiềm năng vào cổ phiếu của một công
ty là chất lượng của hoạt động Quản trị công ty, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới
khả năng bảo vệ các quyền sở hữu của nhà đầu tư tại công ty.
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Mặc dù có nhiều lợi thế, việc sử dụng trái phiếu vô danh có thể dẫn
đến những vi phạm pháp luật về chứng khoán và thuế. Chính vì tính dễ dàng
trong chuyển nhượng nên chủ sở hữu trái phiếu vô danh có thể không tuân
thủ đầy đủ các quy định pháp luật khi chuyển nhượng trái phiếu vô danh cho
người khác như với trường hợp trái phiếu ghi danh. Vì vậy, các chứng khoán
vô danh cũng có bất lợi lớn khi giúp che giấu tài sản khỏi các chủ nợ và các
cơ quan thuế.
b) Mệnh giá
Trái phiếu được phát hành với một giá trị danh nghĩa nào đó, thường
được gọi là mệnh giá. Mệnh giá của trái phiếu có thể là bất cứ giá trị nào mà
doanh nghiệp phát hành cảm thấy phù hợp, nhưng với những trái phiếu chào
bán ra công chúng, mệnh giá của trái phiếu tối thiểu là 100.000 đồng hoặc là
bội số của 100.000 đồng.25

Các thông lệ tốt:
Để bảo vệ quyền lợi của trái chủ cũng như của cổ đông, tổng mệnh giá trái
phiếu do công ty phát hành không được vượt quá vốn điều lệ hoặc giá trị
được bảo lãnh bởi bên thứ ba cho mục đích phát hành trái phiếu. Trong bất
kỳ trường hợp nào, trái phiếu không được phát hành trước khi vốn điều lệ
được góp đủ.

c) Các quyền của trái chủ




Trái chủ có các quyền của một người cho vay và được quyền:
tYêu cầu công ty mua lại trái phiếu tại thời điểm đáo hạn với giá
bằng mệnh giá. Một công ty có thể phát hành trái phiếu với những
hình thức hoàn trả vốn khác nhau. Công ty có thể phát hành trái
phiếu với cùng thời hạn thanh toán hoặc phát hành nhiều trái phiếu
với thời hạn thanh toán khác nhau. Công ty cũng có thể xem xét khả
năng phải thanh toán trước hạn theo yêu cầu của trái chủ.
tNhận tiền lãi của trái phiếu. Tiền lãi trái phiếu thường được gọi
là coupon. Trước đây, trái phiếu được phát hành với các coupon
được tách riêng và được xuất trình cho công ty khi yêu cầu thanh
toán tiền lãi.

25 Điều 7, Nghị định 52/2006/NĐ-CP.
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Trái phiếu có bảo đảm giúp trái chủ có thêm những biện pháp bảo vệ
trong trường hợp doanh nghiệp phát hành mất khả năng thanh toán. Những
biện pháp bảo đảm có thể được áp dụng bao gồm:28

tCầm cố tài sản: Chứng khoán có thể được dùng làm tài sản cầm cố.
Chủ sở hữu trái phiếu có bảo đảm có giá trị như nhau đều có quyền
ngang nhau đối với tài sản cầm cố.

t Bảo lãnh bởi một bên thứ ba: Một bên thứ ba có thể bảo lãnh cho
việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp, có thể là bảo lãnh ngân
hàng hoặc bảo lãnh bởi một doanh nghiệp (ví dụ, công ty mẹ bảo
lãnh cho việc phát hành trái phiếu của công ty con) hoặc bảo lãnh bởi
26 Khoản 2&3, Điều 2, Nghị định 52/2006/NĐ-CP.
27 Khoản 4&5, Điều 2, Nghị định 52/2006/NĐ-CP.
28 Khoản 2, Điều 2, Nghị định 52/2006/NĐ-CP.
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Ở một số quốc gia, doanh nghiệp không được phát hành trái phiếu không
có bảo đảm trong vài năm đầu thành lập. Quy định này nhằm bảo vệ trái
chủ khỏi những rủi ro liên quan tới một doanh nghiệp mới được thành lập
và hoạt động.
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Thông lệ tại các quốc gia khác:

CỔ TỨC

Doanh nghiệp có thể phát hành cả trái phiếu có bảo đảm và trái phiếu
không có bảo đảm.27
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d) Trái phiếu có bảo đảm và Trái phiếu không có bảo đảm
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Do trái phiếu được tự do chuyển nhượng, trái chủ có thể bán trái
phiếu cho nhà đầu tư khác. Cũng như cổ phần, giá trái phiếu tuân theo cơ chế
định giá của thị trường. Điều này có nghĩa là giá trái phiếu lên xuống liên tục
và trái chủ có thể kiếm lời hoặc thua lỗ từ hoạt động mua bán trái phiếu.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

tChuyển đổi thành cổ phần (đối với chủ sở hữu trái phiếu có thể
chuyển đổi). Có 2 loại trái phiếu là trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu
không chuyển đổi. Trái phiếu chuyển đổi là loại trái phiếu có thể chuyển
đổi thành cổ phần phổ thông theo các điều khoản phát hành trái phiếu
và quy định tại Điều lệ công ty, trong khi đó, trái phiếu không chuyển
đổi là loại trái phiếu không thể chuyển đổi thành cổ phiếu.26
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một cá nhân. Đơn vị đứng ra bảo lãnh có trách nhiệm pháp lý cùng
với doanh nghiệp phát hành thanh toán vốn vay và đồng thời có trách
nhiệm cá nhân trong việc thanh toán vốn vay của doanh nghiệp.
Khi phát hành trái phiếu có bảo đảm, các yêu cầu về bảo đảm phải
được thực hiện (tài sản cầm cố, thế chấp hay bảo lãnh của ngân hàng) bên
cạnh các điều kiện thông thường khi phát hành trái phiếu.
e) Trái phiếu có thể chuyển đổi
Doanh nghiệp có thể phát hành trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ
phiếu. Trái phiếu có thể chuyển đổi có thể là trái phiếu có bảo đảm hoặc trái
phiếu không có bảo đảm.30
Tổng khối lượng trái phiếu phát hành không được vượt quá hạn mức
phát hành đã được phê duyệt.31 Thời hạn chuyển đổi trái phiếu do tổ chức
phát hành xác định và công bố công khai cho các nhà đầu tư khi phát hành
trái phiếu.32 5դ MՍ DIVZՋO ÿՔJ USÈJ QIJՉV EP UՔ DI՞D QIÈU IËOI YÈD ÿՏOI UԺJ
thời điểm phát hành. Tại thời điểm thực hiện chuyển đổi trái phiếu, nếu giá
cổ phiếu biến động vượt quá biên độ biến động giá cổ phiếu được công bố
LIJQIÈUIËOIUSÈJQIJՉV DI՝TՙIաVEPBOIOHIJՍQDØRVZՊOÿJՊVDIՎOIUդMՍ
chuyển đổi trái phiếu cho phù hợp.33
29

f) Sự khác biệt giữa quyền lợi của cổ đông và trái chủ
Cổ đông và trái chủ đều được hưởng lợi từ khả năng tạo lợi nhuận và
sự phát triển của công ty. Một công ty phát triển tốt tạo ra được nguồn tiền
dồi dào thường được thị trường định giá cao hơn. Các công ty phát triển tốt
cũng thường trả cổ tức cao hơn các doanh nghiệp khác. Đối với trái chủ, một
công ty phát triển tốt giảm rủi ro mất khả năng thanh toán cho nợ gốc và lãi
trái phiếu. Nói một cách ngắn gọn, đối với cả cổ đông và trái chủ, một công ty
hoạt động thành công và tạo được nhiều lợi nhuận đều giúp gia tăng giá trị thị
trường của các chứng khoán do công ty phát hành.
Tuy nhiên, có một số khác biệt quan trọng trong quyền lợi của cổ đông và
trái chủ:

29
30
31
32
33

Khoản 1, Điều 19 & Điều 20, Nghị định 52/2006/NĐ-CP.
Khoản 1, Điều 24, Nghị định 52/2006/NĐ-CP.
Khoản 3, Điều 21, Nghị định 52/2006/NĐ-CP.
Điều 22, Nghị định 52/2006/NĐ-CP.
Điều 23, Nghị định 52/2006/NĐ-CP.
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,IÙOHQIԻJMÞDOËPDՔÿÙOHDʺOHQIԻOÿՒJWJՍDHJԻNUդMՍTՙIաVDՔQIԽO)ՐDØUIՋDIԼQOIՀONՖUN՞D
giảm nhất định như một khoản chi phí cần thiết để đạt được mục tiêu của công ty. Một ví dụ điển hình là
việc phát hành các quyền mua cổ phần trong các hình thức chi trả thù lao tạo động lực cho nhân viên. Chi
QIÓD՝BWJՍDHJԻNTÞUUդMՍTՙIաVDՔQIԽOWËHJÈUSՏDՔQIԽO NՅDEáDÛOOIJՊVUSBOIDÍJ ÿԋ՛DDIPMËUIԼQ
hơn lợi ích thu được từ một lực lượng lao động có động lực cao.
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Việc phát hành trái phiếu ở Việt Nam không phổ biến lắm do thiếu
những quy định hướng dẫn cụ thể. Theo quy định của pháp luật, một công ty
LIÙOHUIՋQIÈUIËOIUSÈJQIJՉVOՉVUդTVԼUM՛JOIVՀOTBVUIVՉUSVOHCÖOIUSPOH
ba năm liên tiếp thấp hơn lợi tức danh nghĩa ghi trên trái phiếu. Quy định này

CÔNG BỐ
THÔNG TIN
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tSự khác biệt giữa quyền lợi của cổ đông và trái chủ thể hiện rõ
ràng nhất khi công ty mất khả năng thanh toán: Khi công ty mất
khả năng thanh toán, những đối tượng khác nhau có quyền lợi đối
với công ty sẽ được ưu tiên giải quyết khác nhau. Nói chung, chủ nợ
(bao gồm trái chủ) sẽ được thanh toán trước các cổ đông.
tMột sự khác biệt nữa nằm ở khả năng chuyển đổi của trái phiếu.
$ՔÿÙOHCBPHJDʺOHNVՒOIԺODIՉUՒJÿBWJՍDHJԻNCUUդMՍTՙ
hữu của họ trong công ty. Một phần lí do là cổ đông muốn có các
RVZՊORVԻOUSՏOIԼUÿՏOIWËOIաOHRVZՉUÿՏOIEԿOÿՉOWJՍDHJԻNUդ
lệ sở hữu trong công ty luôn phải được thông qua bởi của các chủ
thể quản trị trong công ty.34 Tương tự như vậy, chủ sở hữu của trái
phiếu có thể chuyển đổi cũng quan tâm đến việc hạn chế các quyết
định giảm vốn hoặc mua lại cổ phiếu khi điều này mâu thuẫn với
việc thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của họ.
tQuyền lợi của cổ đông và trái chủ khác nhau xét trên khía cạnh
rủi ro. Cổ đông thường chấp nhận mức độ rủi ro cao hơn trái chủ
để có thể thu được lợi nhuận cao hơn. Nếu một công ty thực hiện
thành công một dự án có mức độ rủi ro cao, lợi nhuận dành cho
các cổ đông sẽ lớn hơn. Nếu một công ty thất bại khi mạo hiểm,
tổn thất với cổ đông sẽ lớn hơn trái chủ. Ngược lại, trái chủ sẽ luôn
nhận được tiền lãi như được quy định theo thỏa thuận bất kể mức
độ rủi ro trong các dự án mà công ty thực hiện. Trái chủ chỉ bị tổn
thất khi mức độ rủi ro quá cao dẫn tới công ty mất khả năng thanh
toán. Điều này đặc biệt đúng đối với chủ sở hữu trái phiếu không có
bảo đảm. Trái chủ luôn mong muốn công ty duy trì các dòng tiền ổn
định và có thể dự báo trước được và nếu có thể, giảm bớt các hoạt
động mang tính rủi ro của công ty.

CỔ TỨC
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có nghĩa là nếu một công ty thành lập và hoạt động ít hơn ba năm sẽ không
thể phát hành trái phiếu. Hơn nữa, tỉ suất lợi nhuận sau thuế cũng là một vấn
đề bởi vì luật pháp không xác định phải sử dụng tỉ suất lợi nhuận nào trong
LIJÿØUSPOHUIVՀUOHաUËJDIÓOIDØNՖUTՒUIVՀUOHաWՊUդTVԼUM՛JOIVՀOCBP
HՓNUդMՍM՛JOIVՀOSÛOHUSÐOEPBOIUIV UդMՍM՛JOIVՀOSÛOHUSÐOUՔOHUËJTԻO
IBZUդTVԼUM՛JOIVՀOUSÐOWՒODI՝TՙIաV$IÓOIWÖOIաOHRVZÿՏOILIÙOHSÜ
ràng này, các doanh nghiệp vẫn ưa chuộng việc phát hành cổ phiếu hơn phát
hành trái phiếu.

Các thông lệ tốt:
Ở một số quốc gia, luật công ty quy định các biện pháp đặc biệt để đảm bảo
hài hòa các lợi ích trái chiều của các cổ đông và trái chủ:
tå˽NC˽PRVŽOD̟BUSÈJDI̟USPOHWJ̏DêˍBSBâLJ̋OUIBNW˾OUSPOH
những vấn đề quan trọng của công ty. Ví dụ, ở Pháp, trong nhiều trường
I̝Q DÙOHUZQI˽JUIBNW˾OâLJ̋OD̟BUSÈJDI̟USPOHDÈDDV̘DI̒QW̙J
trái chủ như việc tái cơ cấu công ty hoặc việc phát hành trái phiếu được
bảo đảm bởi các tài sản quan trọng của công ty
t5˼Jå̠D DIPQIÏQDÈDUSÈJDI̟YFNYÏUDÈDUËJMJ̏VU˼JDV̘DI̒Qå)å$å
t5˼J1IÈQ OHIJÐND˾NWJ̏DNVBM˼JD̖QI˿OIṖDHJ˽NW̔OUSPOHRVÈ
trình chuyển đổi hoặc chào bán trái phiếu.
Tại Pháp, thông tin về các đợt phát hành cũng được gửi cho các trái chủ nếu
trái chủ quan tâm đặc biệt. Một số công ty muốn xây dựng những chính sách
riêng biệt dành cho trái chủ và vì vậy họ được khuyến khích kết hợp những
chính sách này với các chương trình tổng thể về Quản trị công ty. Chủ sở hữu
trái phiếu chuyển đổi và chứng quyền có quyền tương tự như cổ đông đối với
việc tiếp cận thông tin và kiểm tra sổ sách, tài liệu của công ty, trừ khi quyết
định về việc phát hành những loại chứng khoán này có quy định khác hoặc
được thỏa thuận khác.
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37 Mục 4đ, Phần II, Thông tư 17/2007/TT-BTC.
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35 Đồng thời, các nhà quản lý thị trường phải đảm bảo rằng họ không đè nén động lực hoặc sự phát triểncủa
doanh nghiệp. Doanh nghiệp là đơn vị tạo ra của cải cho mọi nền kinh tế và việc gia tăng quy định thường
tạo ra các chi phí cho doanh nghiệp. Thách thức đối với các nhà quản lý là xây dựng được những nguyên
tắc quản lý thông minh đáp ứng được các mục tiêu đặt ra đồng thời giảm chi phí tới mức tối thiểu cho nền
kinh tế và xã hội.
36 Khoản 6, Điều 87, LDN và Điều 2, Nghị định 01/2010/NĐ-CP.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Phát hành chứng khoán là một quá trình phức tạp liên quan tới việc
chuyển giao nguồn tài chính để đổi lấy những quyền kiểm soát nhất định và
các quyền đối với dòng tiền, phụ thuộc vào các mức độ bảo đảm và bảo lãnh
khác nhau. Các thị trường vốn hoạt động hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp huy
động nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thị trường
này cũng cho phép các nhà đầu tư thu được lợi nhuận trên nguồn vốn nhàn
rỗi của họ và lựa chọn việc đầu tư vào các dự án tương ứng với mức độ rủi
ro và lợi nhuận mong đợi.
Thị trường vốn không thể làm cầu nối cho người sử dụng và người
cung cấp vốn một cách hiệu quả nếu các thị trường này bị sử dụng sai mục
đích. Thật không may, lịch sử các thị trường vốn quốc tế lại cho thấy rất nhiều
ví dụ về việc các thị trường này bị lạm dụng cho những mục đích sai trái. Để
đối phó và ngăn chặn khả năng thị trường bị lạm dụng hay những thất bại của
thị trường vốn, các cơ quan chức năng đã tăng cường việc ban hành các quy
định pháp luật trong lĩnh vực hoạt động chứng khoán. Mục đích của các quy
định pháp luật này là nhằm bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp và các nhà đầu
tư đồng thời phát huy chức năng và hiệu quả của thị trường vốn.35
Những yêu cầu về pháp lý trong việc phát hành cổ phần là khác nhau
tùy thuộc vào phương thức chào bán là chào bán ra công chúng hay chào bán
riêng lẻ. Tất cả các công ty cổ phần đều có thể phát hành cổ phần theo phương
thức chào bán ra công chúng và chào bán riêng lẻ.36
Việc chào bán chứng khoán ra công chúng phải đăng ký với UBCKNN.
Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp hoạt động trong một số lĩnh vực đặc biệt
như các tổ chức tài chính hay các công ty bảo hiểm, việc thay đổi vốn điều lệ
phải được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Ngân hàng nhà nước hay Bộ
Tài chính) phê chuẩn trước khi đăng kí chào bán ra công chúng với UBCKNN
để thực hiện thay đổi vốn điều lệ.37
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Bảng 2 tóm tắt những yêu cầu pháp lý khác nhau giữa phương thức
chào bán chứng khoán ra công chúng và chào bán riêng lẻ áp dụng cho từng loại
hình công ty cổ phần.
Bảng 2: Tổng quan về các yêu cầu pháp lý đối với các phương thức phát hành chứng khoán
Chào bán riêng lẻ

Chào bán ra công chúng

- Có thể phát hành cả trái phiếu và cổ phiếu - Có thể phát hành cả trái phiếu và cổ phiếu
- Trong trường hợp phát hành trái phiếu, nếu - Đối với việc phát hành cổ phiếu, việc

Công ty cổ phần
tư nhân (không
phải là công ty
đại chúng)

Công ty đại
chúng (chưa
niêm yết)

38
39
40
41

doanh nghiệp phát hành là doanh nghiệp
phát hành lần đầu ra công chúng (IPO)
nhà nước, phương án phát hành trái phiếu
phải đáp ứng những yêu cầu pháp lý
phải được Bộ Tài chính chấp thuận.38
nhất định.
- Quyết định phát hành trái phiếu và báo cáo - Sau khi cổ phiếu được phát hành lần đầu
kết quả phát hành phải được đăng ký với cơ
ra công chúng, công ty cổ phần tư nhân
quan đăng ký kinh doanh.
sẽ trở thành công ty đại chúng và phải
thực hiện nghĩa vụ của công ty đại chúng
- Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở
theo quy định tại Luật chứng khoán.39
chính của công ty
- Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán
ra công chúng được coi là hồ sơ công ty
đại chúng.40
- Có thể phát hành cả trái phiếu và cổ phiếu
- Quyết định phát hành cổ phiếu và báo cáo kết
quả phát hành phải được đăng ký với cơ quan
nhà nước (UBCKNN, Ngân hàng Nhà nước hay
Bộ Tài chính tùy thuộc vào ngành nghề, lĩnh
vực kinh doanh của doanh nghiệp).41
- Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ phải đăng
ký với UBCKNN và cổ phiếu phải được đăng
ký với TTLKCK.
- Việc thay đổi vốn điều lệ do phát hành thêm
cổ phần phải được đăng ký với cơ quan đăng
ký kinh doanh.

Khoản 3, Điều 19, Nghị định 52/2006/NĐ-CP.
Khoản 1, Điều 24, LCK.
Khoản 1, Điều 24, LCK.
Điều 6, Nghị định 01/2001/NĐ-CP.

- Có thể phát hành cả trái phiếu và cổ phiếu
- Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra
công chúng phải được chuẩn bị và nộp
cho UBCKNN.
- Chứng khoán phải được đăng ký với
TTLKCK.
- Việc thay đổi vốn điều lệ do phát hành
thêm cổ phần phải được đăng ký với cơ
quan đăng ký kinh doanh.
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- Có thể phát hành cả trái phiếu và cổ phiếu
- Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra
công chúng phải được chuẩn bị và nộp
cho UBCKNN.
- Chứng khoán phải được đăng ký với
TTLKCK.
- Việc thay đổi vốn điều lệ do phát hành
thêm cổ phần phải được đăng ký với cơ
quan đăng ký kinh doanh.
- Cổ phiếu phát hành phải được niêm yết
trên SGDCK

42 Điều 6, Nghị định 01/2001/NĐ-CP.
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Quá trình phát hành chứng khoán bao gồm nhiều bước, phụ thuộc vào
đơn vị phát hành, loại chứng khoán liên quan và phương thức phát hành. Hình 1
dưới đây trình bày các bước thực hiện để phát hành cổ phiếu đối với một công ty
đại chúng và được chia thành 2 lựa chọn – Lựa chọn A và Lựa chọn B. Lựa chọn
A mô tả quy trình chào bán cổ phần riêng lẻ và Lựa chọn B mô tả quy trình chào
bán cổ phần ra công chúng.

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

- Có thể phát hành cả trái phiếu và cổ phiếu .
- Quyết định phát hành cổ phiếu và báo cáo kết
quả phát hành phải được đăng ký với cơ quan
nhà nước (UBCKNN, Ngân hàng Nhà nước hay
Bộ Tài chính tùy thuộc vào ngành nghề, lĩnh
vực kinh doanh của doanh nghiệp).42
Công ty niêm yết
- Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ phải đăng
ký với UBCKNN và cổ phiếu phải được đăng
ký với TTLKCK.
- Việc thay đổi vốn điều lệ do phát hành thêm
cổ phần phải được đăng ký với cơ quan đăng
ký kinh doanh.
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Hình 1: Quy trình phát hành cổ phiếu của công ty đại chúng
Bước 1:

Đưa ra quyết định phát hành cổ phiếu
Bước 2:

Chuẩn bị phát hành cổ phiếu. Quá trình này có sự tham gia của nhiều bên như công ty tư vấn,
công ty bảo lãnh phát hành, công ty kiểm toán và tư vấn luật.
Bước 3:

Đăng ký quyết định phát hành với cơ quan quản lý Nhà nước (UBCKNN, NHNN hoặc Bộ Tài chính)

Lựa chọn A

Lựa chọn B
Bước 4.2:

Bước 4.1:

UBCKNN kiểm tra hồ sơ đăng ký chào bán ra công
chúng (bao gồm cả bản cáo bạch)

Quyết định của các cơ quan nhà nước cho phép
phát hành cổ phiếu

Bước 5.2:

UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra
công chúng
Bước 6.2:

Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu ra
công chúng
Bước 5.1, 7.2:

Phát hành cổ phiếu
Bước 6.1, 8.2:

Báo cáo kết quả phát hành với các cơ quan quản lý nhà nước
Bước 9.2:
Bước 7.1:

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký
kinh doanh

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh
doanh, đăng ký cổ phiếu với TTLKCK
Bước 10.2:

Niêm yết cổ phiếu trên SGDCK
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Thông lệ tại các quốc gia khác:
Quy trình thông qua quyết định phát hành trái phiếu đơn giản hơn các
chứng khoán khác. Điều này có thể khuyến khích các doanh nghiệp phát
hành trái phiếu. Tuy nhiên, Điều lệ công ty có thể quy định những yêu cầu
phê chuẩn chặt chẽ hơn cho các loại trái phiếu nhất định.
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Khoản 1, Điều 88, LDN.
Khoản 1&2, Điều 19, Nghị định 52/2006/NĐ-CP.
Khoản 1&2, Điều 19, Nghị định 52/2006/NĐ-CP.
Khoản 3, Điều 19, Nghị định 52/2006/NĐ-CP.
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Nghị định 52/2006/NĐ-CP quy định ĐHĐCĐ có thẩm quyền quyết định việc phát hành
trái phiếu chuyển đổi theo hình thức chào bán riêng lẻ.44 Tuy nhiên, Luật doanh nghiệp
và Luật chứng khoán không quy định người có quyền đưa ra quyết định về việc phát
Trái phiếu chuyển đổi và trái hành trái phiếu chuyển đổi được. Vì trái phiếu có thể chuyển đổi được sẽ được chuyển
phiếu không có khả năng
đổi thành cổ phiếu khi đáo hạn và sẽ dẫn tới việc thay đổi vốn điều lệ trong tương lai,
chuyển đổi
nên trong thực tế ĐHĐCĐ sẽ quyết định việc phát hành trái phiếu chuyển đổi. HĐQT có
quyền thông qua phương án phát hành trái phiếu không có khả năng chuyển đổi.45 Bên
cạnh đó, nếu tổ chức phát hành là doanh nghiệp nhà nước, việc phát hành trái phiếu
theo hình thức phát hành riêng lẻ phải được Bộ Tài chính thông qua.46
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Thông thường, ĐHĐCĐ sẽ thông qua quyết định phát hành
Chi tiết về quyết định chào bán cổ phiếu được trình bày tại Phần B, Chương 9.
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Cổ phiếu
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Bảng 3: Quyết định phát hành các loại chứng khoán khác nhau
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Quyết định phát hành chứng khoán được thông qua bởi nhiều chủ thể
quản trị trong công ty, phụ thuộc vào loại chứng khoán phát hành và quy định
tại Điều lệ công ty như tóm tắt trong Bảng 3

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

1. Quyết định phát hành chứng khoán

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Trái phiếu được phát hành theo quy định của pháp luật về thị trường
chứng khoán và Điều lệ công ty.43
Phần tiếp theo sẽ thảo luận chi tiết hơn về các bước trên và nhấn
mạnh hơn sự khác biệt giữa phát hành trái phiếu và phát hành cổ phiếu.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN

11.

Ý nghĩa của Chứng khoán trong Quản trị công ty

Mặc dù nội dung của quyết định phát hành chứng khoán phụ thuộc
vào hoàn cảnh cụ thể của từng đợt phát hành, nhưng quyết định này nói chung
phải gồm những thông tin về:

t5ՔDI՞DQIÈUIËOIUÐOÿԽZÿ՝ ÿՏBÿJՋNLJOIEPBOI ÿՏBDIՎHՠJUIԋ
t  2VZՉU ÿՏOI QIÈU IËOI DI՞OH LIPÈO UIJ HJBO WË DI՝ UIՋ ÿԋB SB
quyết định

t$I՞OHLIPÈOQIÈUIËOIMPԺJDI՞OHLIPÈO NՍOIHJÈDI՞OHLIPÈO 
quyền của chủ sở hữu chứng khoán và số lượng phát hành

tóJՊVLJՍODIËPCÈO






Đối với trái phiếu, quyết định phải bao gồm các thông tin thêm về:
t)ÖOIUI՞DUIBOIUPÈOUSÈJQIJՉV CՂOHUJՊOIPՅDIJՍOWՀU
tćJHJBOÿÈPIԺO WËUIÙOHUJODIJUJՉUMJÐORVBOUJWJՍDUIBOIUPÈO
trước hạn nếu có)
t$ÈDÿJՊVLJՍOUIBOIUPÈOLIÈDOIԋHJÈUSՏUIBOIUPÈOOՉV UIBOI
toán trước hạn
t5SPOHUSԋOHI՛QUSÈJQIJՉVDØUIՋDIVZՋOÿՔJ DÈDUI՝U՜DDIVZՋO
đối thành cổ phiếu
t5SPOHUSԋOHI՛QUSÈJQIJՉVDØCԻPÿԻN UIÙOHUJOWՊCJՍOQIÈQ
bảo đảm hay người bảo lãnh và các điều kiện bảo đảm (trong
trường hợp có người bảo lãnh, người bảo lãnh cũng phải ký vào
quyết định phát hành)

UBCKNN sẽ giám sát chặt chẽ nội dung bắt buộc phải có trong quyết
định phát hành chứng khoán của doanh nghiệp trong trường hợp việc phát
hành chỉ được coi là hợp pháp nếu được sự chấp thuận của UBCKNN trước
khi phát hành. Các bản sao của quyết định phát hành cổ phiếu được lưu giữ
tại cơ quan đăng ký và tại công ty.

2. Đăng ký quyết định phát hành chứng khoán
Tổ chức phát hành thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng phải
đăng ký với UBCKNN, trừ những trường hợp sau:47

47 Điều 13, LCK.
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48
49
50
51

Khoản 1, Điều 14, LCK.
Khoản 2, Điều 20, LCK.
Mục 1.2, Phần II, Thông tư 17/2007/TT-BTC.
Mục 6, Phần I, Thông tư 17/2007/TT-BTC.
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Doanh nghiệp chỉ được phép chào bán chứng khoán ra công chúng
sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công
chứng. Đây là văn bản xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra
công chúng đáp ứng đủ điều kiện, thủ tục theo quy định của pháp luật.49
Trong hồ sơ nộp lên UBCKNN, bản cáo bạch là một tài liệu quan trọng để
nhà đầu tư nắm bắt thông tin về đơn vị phát hành chứng khoán, quyền và
nghĩa vụ từ những chứng khoán đó bao gồm: rủi ro, lợi nhuận và các thông
tin có liên quan tới khoản đầu tư của họ.50 Vì lý do này, quy định pháp luật
yêu cầu bản cáo bạch phải được chuẩn bị và công bố khi chào bán chứng
khoán ra công chúng.51
Có nhiều khoản chi phí liên quan tới việc chuẩn bị cho một bản cáo
bạch mà doanh nghiệp muốn tránh. Tuy nhiên, những chi phí chuẩn bị bản
cáo bạch này thường nhỏ hơn rất nhiều so với các lợi ích trong dài hạn (ví
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3. Cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng
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Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng gồm có:48
t(JԼZÿʅOHLâDIËPCÈODՔQIJՉVSBDÙOHDIÞOH
t#ԻODÈPCԺDI
tóJՊVMՍD՝BUՔDI՞DQIÈUIËOI
t2VZՉUÿՏOID՝Bó)ó$óUIÙOHRVBQIԋԊOHÈOQIÈUIËOIWËQIԋԊOH
án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
t$BNLՉUCԻPMÍOIQIÈUIËOI OՉVDØ 

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Tại Việt Nam, pháp luật không quy định cụ thể thời hạn quyết định
chào bán cổ phiếu ra công chúng sẽ hết hiệu lực. Theo thông lệ tốt, quyết
định tăng vốn cổ phần sẽ không thể được đăng ký quá sáu tháng kể từ ngày
ra quyết định.
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t$IËP CÈO DՔ QIJՉV SB DÙOH DIÞOH D՝B EPBOI OHIJՍQ OIË OԋD
chuyển đổi thành công ty cổ phần
t7JՍDCÈODI՞OHLIPÈOUIFPCԻOÈO RVZՉUÿՏOID՝BUPËÈOIPՅDWJՍD
bán chứng khoán của người quản lý hoặc người được nhận tài sản
trong các trường hợp phá sản hoặc mất khả năng thanh toán.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT
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dụ như chi phí vốn sẽ thấp hơn) có thể đạt được nhờ xác định rõ rủi ro và lợi
nhuận liên quan đến chứng khoán phát hành đối với các nhà đầu tư.
Quyền lợi của nhà đầu tư được bảo đảm bởi những thông tin phải có
trong bản cáo bạch, bởi trách nhiệm pháp lý của người ký tên trên bản cáo
bạch và yêu cầu đăng ký bản cáo bạch với UBCKNN.
a) Nội dung của bản cáo bạch
Bản cáo bạch là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông
tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm
yết chứng khoán của tổ chức phát hành.52 Pháp luật chứng khoán quy định cụ
thể về những nội dung cần có trong bản cáo bạch. Những nội dung này được
tóm tắt trong phần mở đầu và phần chính của bản cáo bạch.53
1) Phần mở đầu của bản cáo bạch bao gồm:

tćÙOHUJOUØNUՁUWՊUՔDI՞DQIÈUIËOI

tćÙOHUJOWՊDI՞OHLIPÈOEբÿՏOIQIÈUIËOI

tćÙOHUJOWՊQIԋԊOHÈOTՠE՜OHTՒUJՊOUIVÿԋ՛DU՟ÿ՛UDIËPCÈO
2) Phần chính của bản cáo bạch bao gồm:

tćÙOHUJODIJUJՉUWՊUՔDI՞DQIÈUIËOI WÓE՜ UIÙOHUJOWՊUIËOI
viên của các chủ thể quản trị, tài khoản ngân hàng, chủ thể kiểm
soát các hoạt động kinh tế tài chính, đơn vị kiểm toán độc lập, các
thông tin cần thiết về tình trạng tài chính của công ty bao gồm các
nhân tố rủi ro, thông tin về hoạt động tài chính và kinh doanh của
công ty phát hành, thông tin về cổ đông, các bên liên quan, các giao
dịch với các bên liên quan, và tất cả các thông tin khác có ảnh hưởng
đến quyết định của nhà đầu tư).
tćÙOHUJODIJUJՉUWՊDÈDDI՞OHLIPÈOÿÍÿԋ՛DQIÈUIËOIWËDIԋB
được hoàn trả.
Hiện tại, không có quy định về việc phải công khai nội dung đầy đủ
của bản cáo bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, việc
công bố toàn bộ nội dung bản cáo bạch trên trang web của doanh nghiệp được
khuyến khích.

52 Khoản 16, Điều 6, LCK.
53 Mục 1.2, Phần II, Thông tư 17/2007/TT-BTC.
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b) Phê chuẩn bản cáo bạch
Hội đồng quản trị phải phê chuẩn bản cáo bạch.
Doanh nghiệp (đơn vị phát hành) chịu trách nhiệm về tính chân thực
và đầy đủ của thông tin trong bản cáo bạch.54 Bên cạnh những người tham
gia vào việc chuẩn bị bản cáo bạch, bao gồm các công ty tư vấn, tổ chức bảo
54 Mục 1.2.d, Phần II, Thông tư 17/2007/TT-BTC.
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Hiện nay, ở Việt Nam chưa có công ty nào cung cấp dịch vụ định mức tín
nhiệm. Tuy nhiên, các công ty Việt Nam dự định phát hành chứng khoán lần
đầu ra công chúng đã quan tâm nhiều hơn đến các hoạt động đánh giá tín
nhiệm chuyên nghiệp để tạo thuận lợi cho quá trình phát hành chứng khoán
của họ, đặc biệt khi muốn phát hành chứng khoán ra thị trường chứng khoán
nước ngoài. Ở Việt Nam, với cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin còn yếu
kém, việc thu thập dữ liệu còn khó khăn và thiếu chuyên nghiệp, mức độ tin
cậy của các hệ số tín nhiệm trong nước không được đảm bảo. Mặc dù với
những hạn chế kể trên, hoạt động đánh giá tín nhiệm vẫn rất quan trọng đối
với các nhà đầu tư để có thêm các chỉ số đánh giá hoạt động đầu tư và đối với
thị trường trong việc đánh giá khả năng của các công ty cung cấp hệ số tín
nhiệm để hỗ trợ họ cho các khoản đầu tư trong tương lai.
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Ba công ty lớn nhất cung cấp dịch vụ định mức tín nhiệm trong lĩnh vực đầu tư
là Standard and Poor’s (S&P’s), Moody’s và Fitch ICBA. Mỗi công ty có hệ thống
đánh giá riêng nhưng cùng chung mục đích là giúp cho các nhà đầu tư hiểu rõ
hơn về năng lực và sự sẵn sàng hoàn trả vốn vay của doanh nghiệp; từ đó đánh
giá mức độ rủi ro đối với khoản tiền dự định đầu tư vào doanh nghiệp đó. Một
êJ̌VRVBOUS̒OHD˿ODIÞâMËDÈDȈT̔OËZDI̐EáOHê̍UIBNLI˽P LIÙOHêˍB
ra các khuyến nghị mua, bán hay nắm giữ chứng khoán.
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Bên cạnh đó, trong bản cáo bạch phát hành chứng khoán lần đầu ra công
chúng, sẽ rất tốt nếu tổ chức phát hành đưa ra được những thông tin về các
chỉ số đánh giá công ty để giúp cho các nhà đầu tư có thể đưa ra được quyết
định đầu tư. Các tổ chức định giá doanh nghiệp hỗ trợ tổ chức phát hành đưa
ra các hệ số đánh giá, đồng thời giúp nhà đầu tư hiểu về định mức tín nhiệm
của tổ chức phát hành và mức độ rủi ro liên quan tới khoản đầu tư mục tiêu
D̟BI̒E̤BUSÐODÈDâLJ̋Oê̘DM̂Q

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Việc công bố mọi thông tin quan trọng liên quan đến công ty trong bản cáo
bạch là một thông lệ tốt. Công ty nên cố gắng cung cấp cho cổ đông và các
nhà đầu tư tiềm năng tất cả những thông tin quan trọng giúp cho việc định
giá doanh nghiệp.
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Các thông lệ tốt:
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lãnh phát hành, tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận, người ký báo cáo
kiểm toán và các tổ chức hay cá nhân xác nhận hồ sơ phải chịu trách nhiệm
về những thiệt hại do việc công khai những thông tin không đầy đủ và thiếu
chính xác trong bản cáo bạch và bản cáo bạch tóm tắt.55 Điều kiện để những
người này chịu trách nhiệm là họ đã biết hoặc do bản chất công việc, phải biết
những thông tin đó là không đầy đủ và thiếu chính xác (ví dụ Tổng giám đốc,
Kế toán trưởng hay người thực hiện nhiệm vụ này, kiểm toán viên độc lập).
Họ, cùng với tổ chức phát hành hoặc tự bản thân họ, sẽ phải chịu trách nhiệm
về các thiệt hại gây ra cho nhà đầu tư vì những thông tin thiếu trung thực,
không đầy đủ và/hoặc sai lệch.
Bộ luật hình sự nước Việt Nam quy định, người nào cố ý công bố thông
tin sai lệch hoặc che giấu sự thật liên quan đến việc chào bán chứng khoán gây
hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, cấm
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.56
c) UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký và cấp giấy chứng nhận chào
bán chứng khoán ra công chúng
Việc kiểm tra và phê chuẩn hồ sơ chào bán chứng khoán ra công
chúng do UBCKNN thực hiện là một cơ chế quan trọng để bảo vệ nhà đầu tư.
Đây là một hình thức quản lý của nhà nước đối với hoạt động phát hành chứng
khoán. Nếu chưa được đăng ký và không có sự chấp thuận của UBCKNN,
chứng khoán không thể được phát hành và bán cho nhà đầu tư.
Trong thời gian xem xét hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chứng,
UBCKNN có quyền yêu cầu tổ chức phát hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ để bảo
đảm thông tin được công bố chính xác, trung thực, đầy đủ, bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của nhà đầu tư.57
Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ
hợp lệ, UBCKNN xem xét và cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra
công chúng. Trường hợp từ chối, UBCKNN phải trả lời bằng văn bản và nêu
rõ lý do.58 Một doanh nghiệp có thể mất hơn 30 ngày mới được sự chấp thuận
và nhận được giấy chứng nhận của UBCKNN nếu không cung cấp những
thông tin và tài liệu hợp lệ như được yêu cầu. Vì vậy, doanh nghiệp nên chuẩn

55
56
57
58

Điều 17, LCK và Mục 3, Phần I, Thông tư 17/2007/TT-BTC.
Điều 14, Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự.
Điều 18, LCK.
Khoản 1, Điều 20, LCK.
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b) Thời điểm phát hành chứng khoán ra công chúng đối với việc chào
bán và thanh toán chứng khoán


tCông bố thông tin: Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày
giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực,
tổ chức phát hành phải công bố bản thông báo phát hành trên một
tờ báo điện tử hoặc báo viết trong ba số liên tiếp.60

59 Khoản 3 & 4, Điều 20, LCK.
60 Khoản 3, Điều 20, LCK và Mục 11, Phần I, Thông tư 17/2007/TT-BTC.
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Số lượng chứng khoán phát hành không được nhiều hơn số lượng đã
nêu trong quyết định phát hành chứng khoán.
Tuy nhiên, số lượng chứng khoán chào bán có thể ít hơn số lượng
đã nêu trong bản cáo bạch. Trên thực tế, khả năng bán chứng khoán của
một doanh nghiệp phụ thuộc vào nhu cầu của nhà đầu tư. Số lượng chứng
khoán thực sự được phát hành phải được ghi rõ trong báo cáo kết quả của
đợt phát hành

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

a) Số lượng chứng khoán phát hành

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN về bản cáo bạch và
được cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng, tổ chức phát
hành có thể bắt đầu chào bán chứng khoán sau khi công bố về việc phát hành
chứng khoán (trong vòng 7 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán chứng
khoán ra công chúng có hiệu lực).59
Việc phát hành chứng khoán là giao dịch thực sự giữa doanh nghiệp
và nhà đầu tư. Việc phát hành phải tuân theo rất nhiều quy định pháp luật
và chỉ có hiệu lực sau khi kết quả phát hành được đăng ký như trình bày
dưới đây:

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

4. Chào bán chứng khoán ra công chúng

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

bị cẩn thận hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng. Doanh nghiệp nên lựa
chọn các tổ chức có năng lực để thực hiện việc chuẩn bị này, bao gồm đơn vị
tư vấn phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành và tổ chức kiểm toán được công
nhận, người ký báo cáo kiểm toán và bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào chứng
nhận hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN
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Ý nghĩa của Chứng khoán trong Quản trị công ty





tBắt đầu chào bán: Việc phân phối chứng khoán chỉ được thực hiện
sau khi tổ chức phát hành bảo đảm người mua chứng khoán tiếp
cận bản cáo bạch trong hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra
công chúng được công bố tại các địa điểm ghi trong bản thông báo
phát hành. Tổ chức phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc tổ
chức đại lý phải phân phối chứng khoán công bằng, công khai và
bảo đảm thời hạn đăng ký mua chứng khoán cho nhà đầu tư tối
thiểu là hai mươi ngày. Thời hạn này phải được ghi trong bản thông
báo phát hành.61
tHoàn thành việc chào bán: Tổ chức phát hành phải hoàn thành
việc phân phối chứng khoán trong thời hạn chín mươi ngày, kể
từ ngày giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng
có hiệu lực. Việc phân phối chứng khoán có thể được gia hạn
với sự chấp thuận của UBCKNN.62 Quy định này nhằm cung cấp
một khoảng thời gian tối thiểu cho nhà đầu tư quen với các điều
kiện đầu tư một cách dễ dàng.

Để việc phát hành chứng khoán là hợp lệ theo đúng quy định pháp
luật, doanh nghiệp nên tuân thủ đúng các quy định về mặt thời gian cho các
bước như trình bày tại Hình 2 dưới đây.63

61 Khoản 1&2, Điều 21, LCK.
62 Khoản 4, Điều 21, LCK.
63 Các khoảng thời gian được khuyến nghị (theo thông lệ quốc tế) và dựa vào các khoảng thời gian cụ thể
của từng thủ tục trong quy trình được quy định trong Luật doanh nghiệp và Thông tư 17/2007-TT-BTC
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Quyết định phát hành:
Ngày quyết định phát
hành chứng khoán được
thông qua
Trong năm đăng ký

90 ngày

Tổ chức phát hành/Tổ chức
bảo lãnh: Cung cấp chứng
khoán hoặc chứng chỉ sở hữu
chứng khoán cho người mua.

10 ngày
30 ngày
Tổ chức phát hành/Tổ chức bảo
lãnh: Gửi báo cáo kết quả phát hành
tới UBCKNN kèm theo bản xác nhận của
ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa
về số tiền thu được trong đợt chào bán.

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

CỔ TỨC

Các nhà đầu tư: Tổ chức phát hành phải
đảm bảo thời hạn đăng ký mua chứng khoán
cho nhà đầu tư tối thiểu là 20 ngày

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Thời gian tối đa cho việc
phân phối chứng khoán:
Trong khoảng thời gian này,
các điều kiện đăng ký và thanh
toán vốn cổ phần sẽ hết hạn
(có thể được UBCKNN gia hạn
nhưng không quá 30 ngày

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Chấp thuận của UBCKNN: Trong khoảng
thời gian này, sau khi nhận được bộ hồ sơ
20 ngày đầy đủ và hợp lệ, UBCKNN sẽ xem xét và cấp
giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra
công chúng, hoặc nếu từ chối thì phải trả lời
bằng văn bản, trong đó nêu rõ lí do từ chối

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

7 ngày

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Công bố thông tin về đợt
phát hành: Trong khoảng
thời gian này, tổ chức phát
hành phải công bố thông tin về
đợt phát hành trên một tờ báo
điện tử hoặc báo viết trong ba
số liên tiếp

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

30 ngày

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

UBCKNN: Kiểm tra và yêu cầu sửa đổi hoặc
bổ sung hồ sơ chào bán chứng khoán ra công
chúng.

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

Đăng ký phát hành chứng
khoán ra công chúng: Nộp
hồ sơ đăng ký phát hành
chứng khoán ra công chúng
lên UBCKNN

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Hình 2: Biểu đồ mô tả thời gian phát hành chứng khoán

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN
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c) Giá phát hành chứng khoán
ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị có quyền quyết định giá phát hành
chứng khoán. Các quyền tự quyết bị hạn chế để ngăn chặn việc thành viên
HĐQT hoặc các cổ đông lớn mua chứng khoán với giá thấp hơn giá thị trường
khi chứng khoán được chào bán ra công chúng (xem Bảng 4).
Bảng 4 : Giá chào bán
Chứng khoán

Giá phát hành

Cổ phiếu

Giá chào bán phải phù hợp với giá trị thị trường
Giá chào bán cổ phần không thể thấp hơn mệnh giá (chỉ áp dụng trong trường hợp doanh
nghiệp chuyển đổi từ doanh nghiệp quốc doanh).64
Giá chào bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc
giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp
sau đây:65
tCổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập.
tCổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty.
tCổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trong trường hợp này, số
chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của số cổ đông đại diện
cho ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
tCác trường hợp khác và mức chiết khấu trong các trường hợp đó do Điều lệ công ty
quy định.

Trái phiếu chuyển đổi
và chứng quyền66

Giá chào bán phải phù hợp với giá trị thị trường
Luật Việt Nam hiện tại không có những chi tiết quy định về giá chào bán trái phiếu có
thể chuyển đổi và chứng quyền. Các doanh nghiệp có thể tham khảo thông lệ tại Nga
và Serbia:
t Giá chào bán không được thấp hơn giá trị danh nghĩa hay giá trị sổ sách của cổ phần mà
trái phiếu được chuyển đổi thành.
tKhi thực hiện quyền ưu tiên mua chứng khoán, các cổ đông có thể mua trái phiếu chuyển đổi
hoặc chứng quyền với giá không thấp hơn 10% giá quy định cho các nhà đầu tư.

Trái phiếu không
chuyển đổi 67

Giá trị của trái phiếu được phản ánh qua lợi tức trái phiếu. Căn cứ vào mức lãi suất danh
nghĩa của trái phiếu và so sánh với lợi tức thị trường, giá phát hành có thể thay đổi một
cách linh hoạt. Thực tế ở Nga và Serbia chỉ ra rằng giá phát hành không nhất thiết phải
tương ứng với giá trị danh nghĩa của trái phiếu.

64 Khoản 2, Điều 43, Nghị định 109/2007/NĐ-CP.
65 Khoản 1, Điều 87, LDN.
66 Trái phiếu có thể chuyển đổi và chứng quyền được quy định tại Điều 20 tới Điều 25, Nghị định 52/2006/
NĐ-CP.
67 Trái phiếu không chuyển đổi được được quy định tại Điều 26 tới 29, Nghị định 52/2006/NĐ-CP.
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68 Khoản 1, Điều 26, LDN.
69 Khoản 1, Điều 40, Chương V, Nghị định 43/2010/NĐ-CP.
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Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

CỔ TỨC

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
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QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

Sau khi phát hành chứng khoán, công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ
với cơ quan đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày có quyết định
tăng vốn điều lệ công ty.68 Liên quan tới việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ, Bộ
Kế hoạch và Đầu tư quy định rằng doanh nghiệp phải gửi thông báo tới Phòng
đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có quyết
định bằng văn bản và biên bản họp ĐHĐCĐ về việc thay đổi vốn điều lệ của
công ty.69 Hiện tại ở Việt Nam, ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền Hội đồng quản trị thực
hiện các quy trình liên quan tới việc sửa đổi đăng ký kinh doanh sau khi phát
hành thêm cổ phần.

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

d) Sửa đổi đăng ký kinh doanh
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CÔNG TY
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D. Chuyển đổi chứng khoán
Doanh nghiệp không chỉ phát hành chứng khoán khi cần tăng vốn mà
còn phát hành chứng khoán khi những chứng khoán hiện tại hoặc quyền lợi
đi kèm với chứng khoán hiện tại cần cơ cấu lại. Việc chuyển đổi chứng khoán
sẽ diễn ra trong những trường hợp sau:







t(JԻNWՒOÿJՊVMՍCՂOHDÈDIHJԻNNՍOIHJÈD՝BDՔQIԽONËLIÙOH
thay đổi số lượng cổ phần. Bằng cách này, doanh nghiệp sẽ thu hồi
cổ phiếu của các cổ đông và phát hành cổ phiếu mới với mệnh giá
đã được điều chỉnh giảm. Doanh nghiệp sẽ phải trả cổ đông một
lượng tiền tương đương với số cổ phiếu của mỗi cổ đông nhân với
chênh lệch giữa mệnh giá cũ và mệnh giá mới.70 Hiện nay chưa có
quy định hay hướng dẫn cụ thể về việc tăng vốn điều lệ thông qua
tăng mệnh giá cổ phần.
t$IJBUÈDIDՔQIJՉVԭ7JՍU/BNLIÙOHÿԋ՛DQIÏQDIJBDՔQIJՉVÿՋ
giảm giá trị danh nghĩa của cổ phiếu.
t$IVZՋOÿՔJDՔQIԽOMPԺJOËZTBOHNՖUMPԺJLIÈD
t$IVZՋOÿՔJUSÈJQIJՉVUIËOIDՔQIJՉV
t$ԊDԼVMԺJEPBOIOHIJՍQ

Trong những trường hợp trên, các nhà đầu tư mới không được phép
tham gia. Cổ phiếu chỉ được chào bán cho các cổ đông hiện hữu hoặc những
nhà đầu tư nắm giữ chứng khoán có thể chuyển đổi. Quy trình chuyển đổi
cổ phiếu đang lưu hành đơn giản hơn và nhanh hơn so với việc phát hành cổ
phiếu mới vì không thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp. Việc chuyển đổi trái
phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu làm tăng vốn điều lệ của tổ chức phát hành
nhưng việc thay đổi này là có thể lường trước được.

70 Điều 1, Phần B, Mục II, Thông tư 19/2003/TT-BTC.
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71 Khoản 1, Điều 6, LCK.
72 Khoản 2c, Điều 87, LDN.
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Cổ phiếu và trái phiếu có thể miêu tả như là các loại chứng khoán gốc,
trực tiếp đảm bảo quyền lợi của người sở hữu. Doanh nghiệp cũng có thể phát
hành các công cụ phái sinh mang lại cho chủ sở hữu các quyền mà các quyền
đó phụ thuộc kết quả hoạt động của các chứng khoán gốc hoặc các tài sản
khác. Theo thông lệ quốc tế, các công cụ này có thể liên quan tới cả cổ phiếu
và trái phiếu.
Theo Luật chứng khoán, chứng khoán phái sinh sẽ bao gồm quyền
mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng
tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán.71 Với mục tiêu huy
động thêm vốn, doanh nghiệp có thể phát hành:

tQuyền ưu tiên mua cổ phần: là loại chứng khoán do công ty cổ
phần phát hành kèm theo đợt phát hành thêm cổ phần phổ thông
nhằm bảo đảm cho cổ đông hiện hữu quyền mua cổ phần mới theo
những điều kiện nhất định. Cổ đông có thể chuyển quyền ưu tiên
mua cổ phần của mình cho người khác trong một khoảng thời gian
nhất định.72

tChứng quyền: là loại chứng khoán được phát hành cùng với việc
phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người sở hữu
chứng khoán được quyền mua một số cổ phiếu phổ thông nhất định
theo mức giá đã được xác định trước trong thời kỳ nhất định

tQuyền mua cổ phần: Quyền mua cổ phần phổ thông của công ty,
được phát hành như một hình thức chi trả thu nhập không bằng
tiền. Trên thực tế, các quyền mua cổ phần có thể đóng vai trò quan
trọng trong các chương trình chi trả thù lao cho đội ngũ lãnh đạo
cấp cao và có thể có những ý nghĩa quan trọng trong Quản trị công
ty. Do đó, sẽ hữu ích khi có cái nhìn tổng quan về các thông lệ tại
các quốc gia khác trong việc sử dụng quyền mua cổ phần như một
phương thức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT.
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Trong Quản trị công ty, các quyền mua cổ phần mang tính khuyến
khích được sử dụng để tạo động lực cho các nhà quản lý và nhân viên trong
việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh mang lại kết quả tốt hơn. Ở một số quốc
gia, các quyền mua cổ phần là yếu tố chính trong các gói thù lao dành cho đội
ngũ lãnh đạo cấp cao. Hình thức này khá phổ biến vì mức thu nhập cho đội
ngũ này có thể rất lớn. Về mặt hình thức, điều này đảm bảo sự thống nhất giữa
quyền lợi của các nhà quản lý công ty với cổ đông, và chi phí thực sự của các
RVZՊONVBDՔQIԽO TVZHJԻNUդMՍTՙIաVD՝BDÈDDՔÿÙOHLIÈD LIÙOHÿԋ՛D
thể hiện rõ ràng theo các chuẩn mực kế toán hiện tại. Ở Việt Nam, một số
doanh nghiệp phát hành quyền mua cổ phần cho nhân viên để đảm bảo cho
họ có quyền mua cổ phần với giá ưu đãi. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại,
hình thức này không được phổ biến lắm khi rất nhiều doanh nghiệp vẫn phát
hành cổ phiếu trực tiếp cho nhân viên

Các thông lệ tốt:
Hình thức chi trả thù lao bằng quyền mua cổ phần là một kỹ thuật chi trả thù
lao rất phức tạp và dễ gây bất đồng, đòi hỏi việc xem xét rất cẩn thận của các
chủ thể quản trị trong công ty, sự chấp thuận ĐHĐCĐ và phải được công bố
chi tiết trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty. Hội đồng quản trị và
các cổ đông cần biết trong trường hợp công ty sử dụng những công cụ này
vì những công cụ này có thể khiến doanh nghiệp gặp những rủi ro nghiêm
trọng không lường trước được.
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Tối thiểu 10 ngày trước khi gửi hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán
ra nước ngoài, tổ chức phát hành phải gửi cho UBCKNN bản sao hồ sơ đăng
ký chào bán với cơ quan có thẩm quyền của nước nơi tổ chức phát hành đăng
ký chào bán và các tài liệu chứng minh đáp ứng đủ điều kiện quy định về việc
chào bán chứng khoán ra nước ngoài.74
Trong thời hạn 10 ngày, sau khi hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán
ra nước ngoài có hiệu lực, tổ chức phát hành gửi UBCKNN bản sao hồ sơ
đăng ký chào bán chứng khoán đã được chấp thuận ở nước ngoài và phải
công bố ra công chúng các thông tin về đợt chào bán.75 Trong thời hạn 15
ngày, sau khi kết thúc đợt chào bán, tổ chức phát hành gửi UBCKNN báo cáo
kết quả đợt chào bán.76
Tổ chức phát hành chào bán chứng khoán ra nước ngoài phải công bố
thông tin theo quy định của pháp luật nước ngoài và pháp luật của Việt Nam,
đồng thời báo cáo tài chính định kỳ phải được lập theo chuẩn mực kế toán

CỔ TỨC

Một doanh nghiệp cũng có thể huy động vốn trên thị trường quốc tế thông
qua việc phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu nếu đáp ứng được các điều kiện
theo quy định của chính phủ Việt Nam, bao gồm:73

t,IÙOHUIVՖDEBOIN՜DOHËOIOHIՊNËQIÈQMVՀUDԼNCÐOOԋD
OHPËJUIBNHJBWËQIԻJÿԻNCԻPUդMՍUIBNHJBD՝BCÐOOԋDOHPËJ
theo quy định của pháp luật

t$ØRVZՉUÿՏOIUIÙOHRVBWJՍDDIËPCÈODI՞OHLIPÈOSBOԋDOHPËJ
và phương án sử dụng vốn thu được của Hội đồng quản trị hoặc
ĐHĐCĐ

tóÈQ՞OHDÈDÿJՊVLJՍODIËPCÈOUIFPRVZÿՏOID՝BDԊRVBODØUIԾN
quyền của nước nơi tổ chức phát hành đăng ký chào bán

t 5VÉOUI՝DÈDRVZÿՏOID՝BQIÈQMVՀUWՊRVԻOMâOHPԺJIՒJ
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quốc tế hoặc theo chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam, kèm theo bản giải
trình các điểm khác biệt giữa các chuẩn mực kế toán.77
Niêm yết tại thị trường chứng khoán nước ngoài mang lại nhiều lợi
thế cho các công ty niêm yết như giảm chi phí vốn, tăng tính thanh khoản và
nâng cao vị thế của công ty. Các thị trường lớn nhất trên thế giới thường đòi
hỏi việc tuân thủ các chuẩn mực về Quản trị công ty cao hơn so với thị trường
Việt Nam. Các thị trường nổi tiếng nhất là ở Hoa Kỳ, Hồng Kông và Singapore
thường được coi là những thị trường với những chuẩn mực quản trị khắt khe
nhất trên thế giới. Chính vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần đáp ứng tốt
hơn các chuẩn mực Quản trị công ty để có thể gia nhập và duy trì vững chắc
tại những thị trường này.
Một ví dụ về việc huy động vốn tại thị trường chứng khoán nước
ngoài là tập đoàn Cavico. Đây là công ty Việt Nam đầu tiên niêm yết tại một
sở giao dịch chứng khoán nước ngoài (NASDAQ). Kể từ năm đầu tiên niêm
yết trên thị trường chứng khoán Hoa kỳ (năm 2006), công ty đã đối mặt với
nhiều khó khăn đáng kể trong việc huy động vốn do những khác biệt trong
Quản trị công ty và thông lệ kế toán giữa Việt Nam và thị trường quốc tế.
Công ty đã không thể sử dụng hết các tiềm năng của các nguồn vốn trên thị
USԋOHEP7JՍU/BNDØOIաOHIԺODIՉWՊUդMՍUIBNHJBD՝BOIËÿԽVUԋOԋD
ngoài trong các doanh nghiệp trong nước là 49%. Tại thời điểm đó công ty
quyết định thành lập một chi nhánh ở Mỹ để khắc phục hạn chế này. Tuy
nhiên, đối với các công ty con với ít hơn 50% vốn sở hữu của công ty mẹ,
công ty mẹ phải lập báo cáo tài chính hợp nhất cho cả công ty mẹ và các công
ty con đó theo chuẩn mực kế toán và lập báo cáo của Hoa Kỳ. Việc các báo
cáo tài chính của công ty mẹ phải hợp nhất không phải là quá phức tạp trong
thực tế, nhưng đôi khi các cơ quan chức năng nghi ngờ là có những gian lận
trong việc lập các báo cáo này. Mặc dù có nhiều khó khăn như đã nêu trên,
tập đoàn Cavico vẫn thừa nhận rằng việc huy động vốn và niêm yết trên thị
trường quốc tế là rất có lợi bởi vì các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm hơn
UJIJՍVRVԻIPԺUÿՖOHD՝BDÙOHUZIԊOMËUդMՍDIJUSԻDՔU՞DNËDÈDOIËÿԽV
tư Việt Nam vẫn quan tâm.
Trái phiếu có thể được phát hành trên thị trường quốc tế có hoặc
không có bảo lãnh của chính phủ.78 Tổ chức phát hành phải lập kế hoạch phát

77 Khoản 4, Điều 6, Nghị định 14/2007/NĐ-CP.
78 Điều 16, Nghị định 53/2009/NĐ-CP.
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hành và phải được ĐHĐCĐ thông qua với các quy định chi tiết về việc sử
dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, giá trái phiếu, lãi suất trái phiếu, khối
lượng và thời hạn. Nếu là trái phiếu có thể chuyển đổi hoặc được bảo đảm bởi
tài sản ở Việt Nam, tổ chức phát hành phải tuân thủ các quy định pháp luật
hiện hành. Điều này có nghĩa là việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu nào
TՈQIԻJUVÉOUI՝OIաOHRVZÿՏOIIJՍOIËOIWՊUդMՍTՙIաVD՝BDÈDOIËÿԽV
tư nước ngoài trong công ty và tài sản thế chấp có thể cần phải được đăng ký.
Giá trị trái phiếu phát hành trên thị trường quốc tế phải nằm trong tổng hạn
mức vay thương mại nước ngoài của quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt hàng năm. Bên cạnh đó, tổ chức phát hành phải hoàn chỉnh hồ sơ phát
hành (bao gồm bản cáo bạch, hợp đồng bảo lãnh, thỏa thuận đăng ký, hợp
đồng tư vấn luật, các ý kiến pháp lý và các thỏa thuận đại lý khác) theo quy
định pháp luật Việt Nam và luật pháp của quốc gia mà trái phiếu được phát
hành.79 Để đảm bảo việc chào bán chứng khoán ở thị trường quốc tế nằm
trong tổng hạn mức vay, doanh nghiệp phát hành phải gửi đề án phát hành
cho Ngân hàng Nhà nước xác nhận. Ngân hàng Nhà nước phải phối hợp với
Bộ Tài chính để đưa ra quyết định cho doanh nghiệp phát hành trong vòng 15
ngày sau khi đệ trình đề án phát hành.80 Đối với những doanh nghiệp muốn
phát hành trái phiếu không có bảo lãnh Chính phủ, doanh nghiệp phải có hệ
số tín nhiệm bằng hoặc cao hơn hệ số tín nhiệm quốc gia do một công ty đánh
giá hệ số tín nhiệm quốc tế cung cấp.81
Đối với chào bán trái phiếu có bảo lãnh Chính phủ, việc bảo lãnh
phải do Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn. Có một số điều kiện khác cho việc
chào bán bao gồm tổ chức phát hành phải có hệ số tín nhiệm bằng hoặc thấp
hơn một bậc so với hệ số tín nhiệm của quốc gia. Giá trị của trái phiếu cho
mỗi phần chào bán không được ít hơn 100 triệu Đô la Mỹ. Doanh nghiệp phát
hành cũng phải có báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm
toán độc lập của ba năm gần nhất trong đó doanh nghiệp không bị lỗ và không
có các khoản nợ quá hạn.82
Việc phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế là một lựa chọn được
các doanh nghiệp yêu thích vì lãi suất trên thị trường quốc tế thấp hơn đáng
kể so với Việt Nam. Tuy nhiên, là chứng khoán vay nợ, tính thanh khoản của
trái phiếu phụ thuộc vào khả năng và đặc tính của doanh nghiệp phát hành
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Ý nghĩa của Chứng khoán trong Quản trị công ty

cũng như khả năng và thái độ sẵn sàng thanh toán vốn gốc và lãi. Kết quả là,
chừng nào mà các nhà đầu tư quốc tế không thể có đầy đủ thông tin để đánh
giá doanh nghiệp phát hành trái phiếu thì còn có thể thấy trước được là trái
phiếu Việt Nam sẽ không được ưa chuộng trên thị trường quốc tế, dẫn đến
khó khăn trong việc huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu ở thị trường
chứng khoán nước ngoài.
Một giải pháp cho khó khăn trên là việc sử dụng một công ty cung cấp
hệ số tín nhiệm được công nhận trên thị trường quốc tế. Công ty này sẽ đánh
giá tổ chức phát hành về khả năng, thái độ sẵn sàng trả lãi, vốn gốc và xác định
hệ số tín nhiệm cho tổ chức phát hành. Việc các công ty định giá tín nhiệm
phải là một tổ chức được công nhận trên quy mô toàn cầu để đạt được sự tin
tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài là rất quan trọng. Các nhà đầu tư nước
ngoài sẽ coi những hệ số này là chỉ dẫn cho việc đưa ra quyết định đầu tư.
Vì những lợi thế của nó, ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam
mong muốn huy động vốn từ thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để tuân thủ theo
các quy định về Quản trị công ty rất chặt chẽ trên thị trường quốc tế, các
doanh nghiệp phải xử lý được các vấn đề phức tạp trong nội bộ trước khi
tìm kiếm vốn trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phát hành
cũng phải tuân theo các quy định của Việt Nam về quản lý nợ nước ngoài và
quản lý ngoại hối.83 Để đạt được điều này, doanh nghiệp khi muốn huy động
vốn trên thị trường quốc tế có thể thuê các công ty tư vấn, bao gồm tư vấn về
kiểm toán và tư vấn luật để tìm kiếm các giải pháp tốt nhất.

83 Khoản 4, Điều 5, Nghị định 53/2009/NĐ-CP.
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Những vấn đề Chủ tịch HĐQT cần lưu ý

Những vấn đề Chủ tịch HĐQT cần lưu ý:
Các giao dịch bất thường:
Tất cả các thành viên HĐQT có hiểu khái niệm giao dịch bất
thường là gì không? Điều lệ công ty có quy định các tiêu chí khác
để nhận biết các giao dịch bất thường ngoài các tiêu chí do pháp
luật quy định không? Hội đồng quản trị có phân biệt giữa giao
dịch bất thường với các giao dịch thông thường trong quá trình
hoạt động kinh doanh không?
Hội đồng quản trị làm thế nào để đảm bảo các giao dịch bất
UIˍ̚OHêÍêˍ̝DêÈOIHJÈI̝QMâWËêÍêˍ̝DQIÐEVZ̏UC̛J)̘J
đồng quản trị và các cổ đông?
Các bước cần thực hiện để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông trong
trường hợp họ không thông qua các giao dịch bất thường là gì?
Công ty có công bố đầy đủ thông tin về các giao dịch bất thường
không?
Giao dịch với bên liên quan:
Hội đồng quản trị có đảm bảo các bên liên quan công bố đầy đủ
các lợi ích của họ trong các giao dịch với công ty hay không? Liệu
các bên liên quan có từ chối tham gia vào quá trình thảo luận và
thông qua các giao dịch này?
)̘J ê̕OH RV˽O US̑ DØ ê˽N C˽P DÈD RVZ ê̑OI QIÈQ Mâ MJÐO RVBO
đến việc thông qua các giao dịch với các bên liên quan được tuân
thủ đầy đủ hay không? Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị
đóng vai trò gì trong các giao dịch với các bên liên quan?
Hội đồng quản trị có áp dụng đầy đủ các biện pháp công bố thông
tin về các bên liên quan và các giao dịch với bên liên quan không?
Các thành viên Hội đồng quản trị có hiểu được trách nhiệm của
họ đối với việc vi phạm các thủ tục phê chuẩn các giao dịch với
bên liên quan không?

459

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ TỨC
Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP
CÔNG BỐ
THÔNG TIN
CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Các cổ đông cần được pháp luật bảo vệ khi công ty tham gia vào các
giao dịch bất thường và giao dịch với bên liên quan. Điều này là cần thiết bởi
trong hầu hết các trường hợp các giao dịch này đều có ảnh hưởng lớn tới giá
trị công ty, giá cổ phiếu và các quyền về tài sản của các cổ đông. Hơn thế, việc
Quản trị công ty đối với các giao dịch này không ngừng bị lạm dụng ở nhiều
nơi trên thế giới. Ở nhiều công ty, cơ cấu sở hữu thường không rõ ràng và
minh bạch, khiến cho việc xác định các bên liên quan trong các giao dịch là
gần như là không thể. Trong khi đó, bộ máy quản lý công ty tiếp tục xây dựng
các cơ cấu phức tạp và kỹ thuật rối rắm cho phép họ thực hiện các giao dịch
ngầm có lợi cho các cổ đông kiểm soát nhằm phân tán tài sản, lợi nhuận và các
cơ hội ra khỏi quyền sở hữu của công ty và các cổ đông khác.
Hiện nay, luật pháp Việt Nam vẫn chưa cập nhật và nhất quán trong
quy định về các giao dịch bất thường. Ví dụ, Luật doanh nghiệp không đề
cập đến các giao dịch bất thường, trong khi Luật chứng khoán và các văn bản
hướng dẫn luật có quy định công ty phải công bố chi tiết về các giao dịch bất
thường.
Chương này sẽ trình bày các thông lệ quốc tế về các giao dịch bất
thường và đưa ra các trường hợp được cho là giao dịch bất thường theo quy
định của pháp luật Việt Nam.
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Những vấn đề Chủ tịch HĐQT cần lưu ý

12.

Các giao dịch trọng yếu trong Doanh nghiệp

A. Giao dịch bất thường
1. Định nghĩa
Pháp luật Việt Nam không có định nghĩa cụ thể về các giao dịch bất thường.
Luật doanh nghiệp chỉ quy định về các giao dịch trọng yếu cần được phê duyệt
bởi ĐHĐCĐ hoặc Hội đồng quản trị. Trong đó, ĐHĐCĐ có thẩm quyền quyết
định các khoản đầu tư hoặc thanh lý 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 trừ
USԋOHI՛QóJՊVMՍDÙOHUZRVZÿՏOINՖUUդMՍLIÈD1
Additionally, according to the Law on Securities, for a public company
Thông lệ tại các quốc gia khác:
extraordinary transactions refer to one of following cases:

t"CBOLBDDPVOUJTGSP[FOPSJTQFSNJUUFEUPSFTVNFBęFSBGSFF[JOH
Tạiperiod
Nga, một giao dịch (hoặc nhiều giao dịch có liên quan với nhau) được coi
là
bất
thường nếu đồng thời đáp ứng được năm tiêu chí sau đây:

t5FNQPSBSJMZDFBTFTCVTJOFTTPQFSBUJPOT
a) )
Bản
chất của giao dịch

t
BWJOHOFXCVTJOFTTPQFSBUJPOMJDFOTF
T PSSFWPDBUJPOPGCVTJOFTT
operation
license(s)
tCác giao dịch có liên quan trực tiếp hay gián tiếp tới việc mua, bán hoặc

tćnhiều
FSF BSF
PG tài
%JSFDUPST
EFDJTJPOT
PO SFEFNQUJPO PG JUT PXO
khả#PBSE
năng bán
sản của công
ty
stocks
or
resale
of
bought
stocks
t(JBPȆDIUÓOE̞OH D˿ND̔IṖDC˽PMÍOI

t
ćFSFBSFEFDJTJPOTUPJOJUJBUFMBXTVJUTBHBJOTUNFNCFSTPGUIF#PBSE
t(JBP ȆDI LIÙOH MJÐO RVBO ê̋O WJ̏D QIÈU IËOI UIÐN D̖ QI˿O QI̖
of thông
Directors
other
management
members,
court
hoặc or
phát
hànhsenior
chứng executive
khoán có thể
chuyển đổi thành
cổ phần
judgments
or
rulings
concerning
its
operation
or
tax
law
violations
phổ thông.

t#PSSPXJOHBMPBOPSJTTVJOHCPOETWBMVFEBUPSNPSFPGJUTPXOFE
b) Giá trị của giao dịch
equity
Tàić
sản
trong giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 25% giá trị sổ sách của

t
FSFBSFEFDJTJPOTNBEFCZUIF#PBSEPG%JSFDUPSTPOUIFDPNQBOZT
tổng tài sản công ty theo báo cáo tài chính của kỳ báo cáo gần nhất.
development strategy, medium-term development and business plans
or decisions on the alteration of applied accounting methods

t"OBQQMJDBUJPOGPSCBOLSVQUDZĕMJOHTJTBQQSPWFE
For a listed company, extraordinary transactions refer to all above-

1 Khoản 2d, Điều 96 và Khoản 2đ, Điều 104, LDN.
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Such extraordinary and material transactions sho

Điều lệ công ty có thể quy định thêm một số giao dịch khác cũng được
coi là giao dịch bất thường. Ví dụ, điều lệ công ty có thể quy định các giao
dịch với giá trị tài sản (trong tổng giá trị sổ sách của công ty) thấp hơn
tỷ lệ theo quy định cũng được coi là giao dịch bất thường. Điều lệ công
ty cũng có thể quy định một số loại hợp đồng (ví dụ, hợp đồng vay hoặc
hợp đồng cầm cố bằng cổ phiếu công ty) phải được coi là các giao dịch
bất thường mà không cần xem xét bản chất của các giao dịch. Tuy nhiên,
DÙOHUZLIÙOHêˍ̝DQIÏQUIBZê̖JDÈDê̑OIOHIǡBQIÈQMâW̌HJBPȆDI
bất thường để hạn chế các trường hợp được coi là giao dịch bất thường.
Ví dụ, công ty không được quy định trong Điều lệ rằng chỉ có các giao
dịch với giá trị tài sản lớn hơn 30% tổng giá trị tài sản của công ty mới
được coi là giao dịch bất thường.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

e) Các tiêu chí khác quy định tại Điều lệ công ty

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

3
mentioned
additional
cases
as follows:
c) Mốicases
quanand
hệ của
giao dịch
với hoạt
động kinh doanh của công ty

t"MPTTPGPSNPSFPGJUTPXOFEFRVJUZ
(JBP ȆDI LIÙOH êˍ̝D UI̤D IJ̏O USPOH RVÈ USÖOI IP˼U ê̘OH LJOI EPBOI

t
" DBQJUBM
thông
thườngDPOUSJCVUJPO
của công ty. PG  PS NPSF PG JUT UPUBM BTTFU WBMVF JO BO
affiliate
or
a
d) Các giao dịchsubsidiary
có liên quan với nhau

t
"từ
DBQJUBMDPOUSJCVUJPOPGPSNPSFPGUIFUPUBMTIBSFDBQJUBMPGBO
Nếu
hai giao dịch trở lên có tổng giá trị bằng hoặc lớn hơn 25% tổng tài
sảnaffiliate/subsidiary
theo giá trị sổ sách của công ty thì các giao dịch đó được coi là một giao

t&WFOUTXJUITJHOJĕDBOUFČFDUTPOCVTJOFTTPQFSBUJPOTPSHPWFSOBODF
dịch bất thường. Để xem xét liệu các giao dịch có liên quan với nhau có được
coi0làQFOJOH
một giao
bất thường
hay không phải
dựa trên
cácPS
yếuSFQSFTFOUBUJWF
tố sau:

t
PSdịch
DMPTJOH
PG B TVCTJEJBSZ
CSBODI
QMBOU
office
t
.̞DUJÐVD̟BDÈDHJBPȆDI

t
"
OVOFYQMBJOFEJODSFBTFPSEFDSFBTFJOUIFTIBSFQSJDFT
JFDFJMJOH
tåJ̌VLJ̏OUȊUSˍ̚OHLIJDÙOHUZUJ̋OIËOIHJBPL̋UDÈDHJBPȆDIêØ
JODSFBTFJOĕWFPSNPSFDPOTFDVUJWFTFTTJPOTBOEĘPPSJOHEFDSFBTFJO
t
1I˼NWJIP˼Uê̘OHD̟BDÙOHUZ
10 ,or
more consecutive sessions)
t
IP˽OHUI̚JHJBONËDÙOHUZUIJ̋UM̂QN̔JRVBOȈW̙Jê̔JUÈDUSPOH

t"OVOVTVBM(.4
giao dịch.
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Các giao dịch trọng yếu trong doanh nghiệp

Các thông lệ tốt:
$ØOIJ̌VUSˍ̚OHI̝QDÈDHJBPȆDID˿Oêˍ̝DY̢MâOIˍê̔JW̙JDÈDHJBPȆDI
bất thường mặc dù giá trị tài sản có liên quan trên tổng giá trị sổ sách của
công ty thấp hơn tỷ lệ theo luật định. Ví dụ, việc bán một công ty con đang
nắm giữ quyền khoan dầu của một tập đoàn lớn trong ngành dầu mỏ có thể
DØâOHIǡBRVBOUS̒OHD˽W̌UÓOIDIJ̋OMˍ̝DWËRVZNÙê̋ON̠DD˿Oêˍ̝DDPJ
là một giao dịch mua hoặc bán tài sản giá trị lớn bất kể tỉ trọng tài sản của
công ty con trong tổng tài sản của tập đoàn là bao nhiêu.
Pháp luật quy định các tiêu chí tối thiểu cho việc xác định một giao dịch là
giao dịch bất thường và cũng để mở cho những cách suy luận khác về việc
liệu một giao dịch có được coi là giao dịch bất thường hay không phải giao
ȆDIC˾UUIˍ̚OH$IÓOIWÖMâEPOËZ åJ̌VM̏DÙOHUZOÐORVZê̑OIiDÈDHJBP
dịch có thể có ảnh hưởng quan trọng đến công ty” cần được coi là các giao
dịch bất thường (ngoại trừ các giao dịch diễn ra trong quá trình hoạt động
kinh doanh thông thường).
Việc công ty mẹ bán cổ phiếu công ty con dẫn đến việc công ty mẹ mất
quyền sở hữu đa số cần được coi là một giao dịch bất thường.
,IJIBJDÙOHUZDáOHUIBNHJBWËPN̘UHJBPȆDI N̗JDÙOHUZÈQE̞OHUJÐV
chí khác nhau để phân loại giao dịch bất thường. Điều đó có nghĩa là cùng
một giao dịch có thể được coi là giao dịch bất thường đối với công ty này,
nhưng không phải là giao dịch bất thường đối với công ty khác.

2. Xác định giá trị tài sản trong các giao dịch bất thường
Một khía cạnh quan trọng trong việc xác định một giao dịch có phải
là giao dịch bất thường hay không là xác định giá trị tài sản trong giao dịch
đó. Công ty cần xác định giá trị tài sản nhằm xác định chủ thể quản trị nào có
quyền phê duyệt giao dịch trước khi giao dịch được giao kết.
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Căn cứ xác định giá trị

Bán tài sản

Giá trị tài sản được xác định căn cứ trên báo cáo tài chính công ty của kỳ báo cáo
gần nhất trước khi thực hiện giao dịch.

Mua tài sản

Giá mua tài sản trong giao dịch.

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ TỨC
Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Luật doanh nghiệp không quy định về các giao dịch bất thường và do
đó cũng không quy định thủ tục phê duyệt các giao dịch bất thường. Trong
Luật doanh nghiệp chỉ có hai điều khoản đề cập đến chủ thể quản trị thực hiện
việc phê duyệt các giao dịch trọng yếu, như đề cập dưới đây.

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

3. Thủ tục phê duyệt các giao dịch bất thường

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Thông lệ tốt về Quản trị công ty chỉ ra rằng Hội đồng quản trị nên thuê một tổ
chức định giá độc lập để xác định giá trị tài sản trong giao dịch.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Các thông lệ tốt:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Loại giao dịch

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

Bảng 1: Xác định giá trị của tài sản trong một giao dịch

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

Ở Nga và Serbia, việc xác định giá trị giao dịch được giao cho Hội đồng
quản trị. Hội đồng quản trị phải so sánh giá trị sổ sách của tài sản liên quan
trong giao dịch với giá trị sổ sách của tổng tài sản của công ty. Việc áp dụng
phương pháp so sánh này phụ thuộc vào bản chất giao dịch (là giao dịch
mua hay giao dịch bán tài sản), như minh họa ở Bảng 1:

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

Thông lệ tại các quốc gia khác:

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

GIAO DỊCH BẤT THƯỜNG
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Các giao dịch liên quan đến việc: (i) tổ chức lại hoặc giải thể công ty
và (ii) đầu tư hoặc bán tài sản với giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị
tài sản của công ty theo báo cáo tài chính của kỳ báo cáo gần nhất, nếu Điều lệ
công ty không quy định một tỉ lệ khác, phải được ĐHĐCĐ phê duyệt.2

Thông lệ tại các quốc gia khác:
Ở Nga, luật pháp quy định rất rõ ràng các giao dịch bất thường cũng như
các thủ tục phê duyệt các giao dịch bất thường. Thẩm quyền phê duyệt các
giao dịch bất thường phụ thuộc vào giá trị tài sản giao dịch như minh họa
ở Bảng 2:

Bảng 2: Thẩm quyền phê duyệt các giao dịch bất thường
Giá trị tài sản

Chủ thể quản trị phê duyệt

Từ 25% đến 50% giá trị tài sản công ty theo giá trị sổ sách

HĐQT

Trên 50% giá trị tài sản công ty theo giá trị sổ sách

ĐHĐCĐ

Hội đồng quản trị có thẩm quyền phê duyệt các giao dịch bất thường theo
quy định tại Điều lệ công ty.
a) Giao dịch có giá trị từ 25% đến 50% giá trị sổ sách của tổng tài sản
Các giao dịch có giá trị từ 25% đến 50% giá trị sổ sách của tổng tài sản của
công ty phải được sự đồng thuận và phê duyệt của tất cả các thành viên Hội
đồng quản trị.
Nếu Hội đồng quản trị không đạt được đến sự thống nhất, Hội đồng quản
trị có thể đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt giao dịch đó. Việc Hội đồng quản trị đề
nghị ĐHĐCĐ phê duyệt giao dịch có thể được thông qua với đa số phiếu

2 Khoản 2d, Điều 96 và Khoản 2đ&g, Điều 104, LDN.
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Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc ĐHĐCĐ phải bao gồm các thông
tin sau đây:
t$ÈDCÐOUIBNHJBUSPOHHJBPȆDI
t/ỊOHê̔JUˍ̝OHIˍ̛OHM̝JLIÈD ŐVDØ
t(JÈHJBPȆDI
tå̔JUˍ̝OHHJBPȆDI

3 Điều 90, LDN.

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ TỨC
Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Như đã đề cập, luật pháp Việt Nam không quy định rõ ràng về giao
dịch bất thường. Luật doanh nghiệp chỉ có một điều khoản quy định về việc
các cổ đông thực hiện phủ quyết như thế nào nếu như việc thực hiện các giao
dịch sẽ dẫn tới việc tổ chức lại công ty hoặc dẫn tới việc thay đổi quyền và
nghĩa vụ của các cổ đông.
Luật doanh nghiệp quy định:3

t$ՔÿÙOHCJՋVRVZՉUQIԻOÿՒJRVZՉUÿՏOIWՊWJՍDUՔDI՞DMԺJDÙOH
ty hoặc thay đổi quyền, 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 bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông,

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

4. Cổ đông phủ quyết các giao dịch bất thường như thế nào?

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

t$ÈDêJ̌VLIP˽OWËêJ̌VLJ̏ORVBOUS̒OHLIÈDMJÐORVBOê̋OHJBPȆDI
bất thường.

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

c) Các thông tin cần trình bày trong quyết định phê duyệt các giao dịch
bất thường

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

ĐHĐCĐ phải quyết định liệu có phê duyệt các giao dịch có giá trị trên 50%
giá trị sổ sách của tổng tài sản của công ty hay không với sự nhất trí của ít
nhất ¾ cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ.

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

b) Giao dịch có giá trị trên 50% giá trị sổ sách của tổng tài sản

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

biểu quyết của các thành viên tham gia họp Hội đồng quản trị nếu Điều lệ
hoặc các quy định khác của công ty không quy định một tỉ lệ số phiếu biểu
quyết cao hơn. ĐHĐCĐ có thể phê duyệt giao dịch đó với đa số phiếu biểu
quyết của các cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

GIAO DỊCH BẤT THƯỜNG
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số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty
mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn mười
ngày làm việc, kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua quyết định về các
vấn đề như đã đề cập.
t$ÙOHUZQIԻJNVBMԺJDՔQIԽOUIFPZÐVDԽVD՝BDՔÿÙOHWJHJÈUIՏ
trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công
ty trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.
Trường hợp không thoả thuận được về giá thì cổ đông đó có thể bán
cổ phần cho người khác hoặc các bên có thể yêu cầu một tổ chức
định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty phải giới thiệu ít nhất ba
tổ chức định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó
là quyết định cuối cùng.

Các thông lệ tốt:
Trong trường hợp cổ đông không nhất trí việc thực hiện giao dịch bất thường,
tuy nhiên việc thực hiện giao dịch này tuân thủ tuyệt đối pháp luật và các quy
định khác, cổ đông đó có thể:
tBán cổ phần của mình trong công ty: Trên thực tế, việc bán cổ phần chỉ
có thể thực hiện được nếu cổ phiếu của công ty có tính thanh khoản
cao, nghĩa là có người muốn mua cổ phiếu đó và cổ đông có thể bán cổ
QIJ̋VW̙JHJÈI̝QMâIṖD
tYêu cầu công ty mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình: Việc
DÈDHJBPȆDINVBIṖDUIBOIMâUËJT˽ODØHJÈUS̑M̙OD̟BDÙOHUZQI˽J
được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ là một trong những biện pháp cho phép
các cổ đông có quyền biểu quyết được phép phủ quyết hoặc quyền
được yêu cầu công ty mua lại cổ phiếu.

5. Yêu cầu về công bố thông tin
Mặc dù giao dịch bất thường không được định nghĩa và quy định cụ
thể trong Luật doanh nghiệp, việc công bố thông tin với các giao dịch này vẫn
được quy định rất chi tiết tại các luật và văn bản khác. Tuy nhiên, cần lưu ý
rằng bản chất của các giao dịch bất thường trong các quy định này khác với
thông lệ quốc tế.
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4 Khoản 2 & 3, Điều 101, LCK và Điều 2, Phần II & Điều 2, Phần IV, Thông tư 09/2010/TT-BTC.
5 Đoạn 2.2, Điều 2, Phần II, Thông tư 09/2010/TT-BTC.

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ TỨC
Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP
CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Công ty đại chúng phải công bố thông tin về các giao dịch bất thường
trong vòng 72 giờ sau khi xảy ra một trong các sự kiện sau:

t2VZՉUÿՏOIWBZIPՅDQIÈUIËOIUSÈJQIJՉVDØHJÈUSՏU՟CBNԋԊJQIԽO
trăm (30%) vốn chủ sở hữu tại thời điểm báo cáo gần nhất trở lên

t2VZՉUÿՏOID՝B)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏWՊDIJՉOMԋ՛D LՉIPԺDIQIÈUUSJՋO
trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty; quyết
định thay đổi phương pháp kế toán áp dụng
t$ÙOHUZOIՀOÿԋ՛DUIÙOHCÈPD՝B5PËÈOUI՜MâÿԊOZÐVDԽVNՙUI՝
tục phá sản doanh nghiệp

t2VZՉUÿՏOIWՊWJՍDUIËOIMՀQ NVB CÈOIPՅDHJԻJUIՋDÙOHUZDPO 
đầu tư vào công ty liên kết.
Việc công bố thông tin về các giao dịch bất thường phải được thực
hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, website của công ty cũng
như các kênh thông tin của UBCKNN hoặc SGDCK.5 Ngoài ra, Thông tư

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Các công ty đại chúng và công ty niêm yết phải công bố thông tin về
các giao dịch bất thường theo quy định của Luật chứng khoán và Thông tư
09/2010/TT-BTC.4
Công ty đại chúng phải công bố thông tin về các giao dịch bất thường
trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra một trong các sự kiện sau:

t5ËJLIPԻOD՝BDÙOHUZUԺJOHÉOIËOHCՏQIPOHUPԻIPՅDUËJLIPԻO
được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong toả

t5ԺNOH՟OHLJOIEPBOI

t#ՏUIVIՓJ(JԼZDI՞OHOIՀOÿʅOHLâLJOIEPBOIIPՅD(JԼZQIÏQ
thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động

tćÙOH RVB RVZՉU ÿՏOI D՝B )ՖJ ÿՓOH RVԻO USՏ WՊ WJՍD NVB MԺJ DՔ
phiếu của công ty mình hoặc bán lại số cổ phiếu đã mua

t$ØRVZՉUÿՏOILIՙJUՒÿՒJWJUIËOIWJÐO)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏIPՅD
các thành viên Ban giám đốc chủ chốt, có bản án, quyết định của
Toà án liên quan đến hoạt động của công ty

t$ÙOHCՒOHIՏRVZՉUD՝B)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏWՊWJՍDUSԻDՔU՞D

tćBZÿՔJUIËOIWJÐODI՝DIՒU OIԋUIËOIWJÐO)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ 
thành viên Ban Kiểm sát, thành viên Ban giám đốc hoặc Kế toán
trưởng).

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

GIAO DỊCH BẤT THƯỜNG
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09/2010/TT-BTC cũng quy định rõ khi công bố các giao dịch bất thường, các
công ty đại chúng và niêm yết cũng phải trình bày rõ sự kiện đã xảy ra, nguyên
nhân, kế hoạch xử lý và giải pháp (nếu có).6

Các thông lệ tốt:
Các công ty phải công bố các thông tin sau về giao dịch bất thường trong các
báo cáo thường niên:
t%BOIN̞DDÈDHJBPȆDIC˾UUIˍ̚OHDÙOHUZêÍUI̤DIJ̏OUSPOHOǊN
báo cáo.
t%BOIN̞DDÈDHJBPȆDIêˍ̝DDPJMËHJBPȆDIC˾UUIˍ̚OHUIFPRVZê̑OI
tại điều lệ công ty.
t$ÈDêJ̌VLIP˽ODˌC˽OD̟BN̗JHJBPȆDIC˾UUIˍ̚OH

6 Đoạn 2.3, Điều 2, Phần II, Thông tư 09/2010/TT-BTC.
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7 Khoản 17, Điều 4, LDN.
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TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Để một giao dịch được coi là giao dịch với các bên liên quan hay
không, mỗi bên tham gia vào giao dịch phải xem xét xem có tồn tại hai điều
kiện sau hay không:
a) Các bên có khả năng là bên liên quan là các cá nhân có nghĩa vụ
đối với công ty và những người có liên quan với họ
Rất nhiều đối tượng có thể được coi là có liên quan tới công ty nếu họ
có những vai trò nhất định đối với giao dịch đó. Ở Việt Nam, các bên có liên
quan bao gồm các tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh
nghiệp.7 Các bên có liên quan với công ty được trình bày trong Hình 1 dưới đây:

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

1. Định nghĩa

CỔ TỨC

Giao dịch với các bên liên quan có sự tham gia của các đối tượng trong
nội bộ công ty, như thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban giám đốc,
các cổ đông lớn hoặc các bên có mối quan hệ với các đối tượng này. Trong khi
một số giao dịch với bên liên quan có mục đích hợp lý và có thể được thực hiện
một cách công bằng, một số giao dịch với bên liên quan khác lại bất hợp lý. Các
giao dịch với các bên liên quan rất dễ bị lạm dụng và do đó cần đặc biệt chú ý
vì chúng có thể làm giảm giá trị của công ty và làm giảm quyền lợi của các cổ
đông. Pháp luật quy định chi tiết các thủ tục nhằm hạn chế các đối tượng trong
nội bộ công ty thực hiện các giao dịch với các bên liên quan nhằm góp phần
đảm bảo tính công bằng khi thực hiện giao dịch với các bên liên quan.
Giao dịch với bên liên quan không chỉ diễn ra giữa một bên là công ty
với các bên khác như các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cổ
đông lớn, mà quan trọng hơn là giữa các công ty trong cùng tập đoàn (đối với
công ty theo mô hình tập đoàn), trong đó, thường xảy ra giao dịch giữa công
ty mẹ và các công ty con. Nói cách khác, giao dịch với các bên liên quan là giao
dịch được thực hiện giữa các đối tượng có liên quan đến công ty

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

B. Giao dịch với các bên liên quan

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

12.
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Hình 1: Những người có nghĩa vụ đối với công ty
Cổ đông nắm quyền kiểm soát (một cổ đông
nắm đa số cổ phần có quyền biểu quyết của
một công ty hoặc một cổ đông có thể gây
ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của
một công ty bằng các hình thức khác)
Các thành viên HĐQT và
Tổng giám đốc

Các cá nhân/nhóm người được thuê
để quản lý hoạt động kinh doanh của
công ty

Các cá nhân/nhóm người có khả năng
kiểm soát quá trình đưa ra quyết định
và hoạt động của công ty thông qua bộ
máy quản lý của công ty.
Ai là người có
nghĩa vụ đối
với công ty?

Các thành viên Ban kiểm soát

Công ty con hoặc công
ty mẹ

Các thông lệ tốt:
$ÈDOHVZÐOŨD2V˽OUS̑DÙOHUZD̟B0&$%êˍBSBN̘Uê̑OIOHIǡBDIVOHW̌
các bên liên quan bao gồm các đơn vị cùng chịu một sự kiểm soát, các cổ đông
lớn kể cả các thành viên trong gia đình họ, các công ty liên kết và những người
ÕNHJ̣DÈDW̑USÓRV˽OMâDI̟DI̔U8
$IV̀ON̤D,̋UPÈORV̔DŰ *"4 T̔êˍBSBê̑OIOHIǡBD̞UI̍IˌOUSPOHêØ
quy định nếu một bên nắm quyền kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể hoặc
có quyền đồng kiểm soát trong việc đưa ra các quyết định về tài chính và hoạt
động của công ty thì được gọi là bên liên quan.9 Một bên được coi là có liên
quan với một công ty nếu:
1. Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một hay nhiều trung gian:
t$ØRVŽOLJ̍NTPÈUDÙOHUZêØ IṖDC̑LJ̍NTPÈUC̛JDÙOHUZêØIṖDD˽
hai công ty cùng chịu một sự kiểm soát của một công ty khác (bao gồm
công ty mẹ, công ty con và các công ty con trong cùng tập đoàn); hoặc
t$ØT̛ỊVW̔OUSPOHDÙOHUZÉOê̋OWJ̏DDØ˽OIIˍ̛OHêÈOHL̍U̙J

8 Tham chiếu “Các nguyên tắc Quản trị công ty của OECD” trên http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf.
9 Tham chiếu đến trang web về Chuẩn mực kế toán quốc tế trên http://www.iasplus.com/standard/ias24.htm.
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7. Hiện đang cung cấp kế hoạch quỹ phúc lợi nghỉ hưu/nghỉ việc cho nhân viên
của công ty đó hoặc cho nhân viên của một bên liên quan của công ty đó.
å̕OHUI̚J *"4T̔DǿOHOÐVSÜDÈDUSˍ̚OHI̝QTBVêÉZLIÙOHêˍ̝DDPJMË
các bên liên quan:
t)BJDÙOHUZêˌOUIV˿ODØDIVOHHJÈNê̔DIṖDDIVOHOHˍ̚JRV˽OMâ
chủ chốt
t)BJDÙOHUZê̕OHLJ̍NTPÈUN̘UMJÐOEPBOI
t/IËDVOHD˾QUËJDIÓOI DÙOHêPËO DÈDêˌOW̑DVOHD˾QȆDIW̞DÙOH
D̘OH DÈDDˌRVBORV˽OMâOIËOˍ̙D IBZDÈDU̖DI̠DDØRVBOȈHJBP
dịch thông thường với công ty
t.̘ULIÈDIIËOH OIËDVOHD˾Q U̖DI̠DOIˍ̝OHRVŽOUIˍˌOHN˼J 
OIËQIÉOQI̔JIBZDÈDU̖OHê˼JMâêˌOM̉NËEPBOIOHIJ̏QUJ̋OIËOI
một khối lượng lớn giao dịch một cách bất đắc dĩ bởi bị phụ thuộc
W̌MâEPLJOIŰ

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

10 Tham chiếu đến trang web về Chuẩn mực kế toán quốc tế trên http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/8E1664C6AD47-4B84-A8D7-88476F1D83AC/0/IAS28.pdf.
11 Tham chiếu đến trang web về Chuẩn mực kế toán quốc tế trên http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/13E1409D1100-4AF5-A7D9-B5AC69E40CB1/0/IAS31.pdf.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Cuối cùng, Báo cáo số 57 của Ban soạn thảo Chuẩn mực kế toán (FASB) đã
kết luận bên liên quan bao gồm công ty thành viên của một công ty, các quỹ
đầu tư tín thác được lập ra phục vụ lợi ích của nhân viên, chủ doanh nghiệp
và các thành viên trong gia đình họ; các đơn vị đầu tư của công ty hiện đang
được hạch toán khoản mục đầu tư theo phương pháp kế toán vốn chủ sở

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

6. Là một tổ chức chịu sự kiểm soát, đồng kiểm soát hoặc bị chi phối đáng kể một
DÈDIUS̤DUJ̋QIṖDHJÈOUJ̋QC̛JDÈDDÈOIÉOOÐV̛N̞D  IṖD  USÐOêÉZ

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

-ËUIËOIWJÐON̂UUIJ̋UUSPOHHJBêÖOID̟BDÈOIÉOêˍ̝DOÐV̛N̞D  IṖD  
trên đây.

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

-ËDÈOC̘RV˽OMâDI̟DI̔UD̟BDÙOHUZêØIṖDD̟BDÙOHUZN̈D̟BDÙOH
ty đó

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

3. Là một bên liên doanh trong một công ty liên doanh với công ty đó (xem IAS
31 - Đầu tư vào công ty liên doanh)11

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

2. Là công ty liên kết của công ty đó (như định nghĩa tại IAS số 28 - Đầu tư vào
công ty liên kết)10

CỔ TỨC

t$ØRVŽOê̕OHLJ̍NTPÈUê̔JW̙JDÙOHUZêØ

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

công ty đó; hoặc

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
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hữu, các thành viên Ban giám đốc điều hành, các cổ đông lớn và các đối
tượng khác có khả năng gây ảnh hưởng đến chính sách của công ty.

Bên cạnh các cá nhân có nghĩa vụ với công ty nêu trên, thành viên
trong gia đình của cá nhân đó cũng có thể trở thành các bên liên quan (những
người thân) của công ty. Thành viên trong gia đình bao gồm chồng/vợ, bố, bố
nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, hoặc anh chị em ruột. 12
b) Các bên liên quan trong giao dịch
Để thỏa mãn điều kiện là các bên liên quan như được đề cập trong các phần
trên thì các đối tượng này phải tham gia vào giao dịch với công ty và thỏa mãn
một trong các điều kiện sau:

tćBNHJBWJUԋDÈDIMËNՖUCÐOUSPOHHJBPEՏDII՛QQIÈQWJDÙOHUZ

t$ØNՒJRVBOIՍWՊUËJDIÓOIUSPOHHJBPEՏDII՛QQIÈQWJCÐOLâ
hợp đồng với công ty hoặc có mối quan hệ về tài chính với một cá
nhân có lợi ích kinh tế trong giao dịch hợp pháp với công ty mà có
thể khiến họ hành động đi ngược lại lợi ích của công ty

t#Տ LJՋN TPÈU CՙJ NՖU CÐO USPOH HJBP EՏDI I՛Q QIÈQ IPՅD NՖU DÈ
nhân có mối quan tâm kinh tế trong giao dịch đó và có thể bị điều
khiển bởi tổ chức/cá nhân đó để hành động đi ngược lại lợi ích của
công ty.

Tình huống 1:
$ÙOHUZ 9 LâI̝Qê̕OHW̙JDÙOHUZ : UIFPêØDÙOHUZ : T̊CÈOT˽OQÌN
cho công ty (X) theo phương thức bán hàng trực tuyến. Ông (A) là thành viên
)̘Jê̕OHRV˽OUS̑D̟BDÙOHUZ 9 WËê̕OHUI̚JMË5̖OH(JÈNê̔DD̟BDÙOHUZ
(Z), công ty (Z) sẽ nhận được chiết khấu đặc biệt trên sản phẩm mua của công
UZ : ŐVHJBPȆDIHJ̣B 9 WË : êˍ̝DUI̤DIJ̏O5SPOHHJBPȆDIHJ̣B 9 WË
: ÙOH " êˍ̝DDPJMËCÐOMJÐORVBOêˍ̝DIˍ̛OHM̝JU̡HJBPȆDI(JBPȆDI
này là giao dịch với bên liên quan đối với công ty (X) và cần phải được phê
duyệt trước khi thực hiện. Tuy nhiên, đây không phải là giao dịch với bên liên
RVBOê̔JW̙JDÙOHUZ : 

12 Khoản 17đ, Điều 4, LDN.

473

5. Những cá nhân được thuê để quản
lý hoạt động kinh doanh của công ty
6. Ban thanh lý của công ty
VÀ

C. Bị kiểm soát bởi một bên trong giao
dịch hợp pháp hoặc một cá nhân có
mối quan tâm kinh tế trong giao dịch
đó và có thể bị điều khiển bởi tổ chức/
cá nhân đó để hành động đi ngược lại
lợi ích của công ty

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

CỔ TỨC

7. Chồng/vợ, bố mẹ chồng/vợ, anh chị em
chồng/vợ, con, bố mẹ, anh chị em ruột,
cháu, hoặc chồng/vợ của những người này,
họ hàng có quan hệ huyết thống trực tiếp,
họ hàng thuộc đời thứ hai, cha mẹ nuôi, con
nuôi, họ hàng bên chồng/vợ đời thứ nhất,
những người sống trong cùng nhà

Nguồn: IFC, tháng 3 năm 2004

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

4. Thành viên Ban kiểm soát và Kiểm
toán nội bộ

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

3. Thành viên HĐQT và Ban giám đốc

B. Có mối quan hệ về tài chính trong
giao dịch hợp pháp với bên ký hợp
đồng với công ty hoặc có mối quan hệ
về tài chính với một cá nhân có lợi ích
kinh tế trong giao dịch hợp pháp với
công ty mà có thể khiến họ hành động
đi ngược lại lợi ích của công ty

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

2. Đại diện của công ty

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

A. Là bên tham gia trong một giao
dịch hợp pháp với công ty

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

1. Các cổ đông nắm quyền kiểm soát

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Vai trò trong giao dịch

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Bên liên quan

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Hình 2: Thành phần trong giao dịch với các bên liên quan

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Như minh họa ở Tình huống 1, cùng một giao dịch có thể là giao dịch
với bên liên quan đối với công ty này, nhưng không phải giao dịch với bên liên
quan đối với công ty khác. Trong trường hợp này, chỉ có một công ty cần phải
thông qua giao dịch với bên liên quan theo quy định. Hình 2 dưới đây đã tổng
kết và mô tả các thành phần liên quan trong các giao dịch với các bên liên quan:

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

12.
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Để xác định một giao dịch có phải là giao dịch với bên liên quan hay
không, cần phải có một bên như đề cập tại cột bên trái của Hình 2 tham gia
vào giao dịch với các vai trò như được trình bày tại cột bên phải của Hình 2.
Trên thực tế, điều này có nghĩa rằng công ty phải lập một danh sách các bên
liên quan và thường xuyên kiểm tra xem liệu các đối tượng này (các mục từ 1
đến 6 cột bên trái Hình 2) hoặc những người có liên quan của họ (mục 7 cột
bên trái Hình 2) có tham gia vào từng giao dịch do công ty thực hiện như đề
cập tại các mục A đến C cột bên phải của Hình 2 hay không.

Thông lệ tại các quốc gia khác:
(JBPȆDIW̙JCÐOMJÐORVBOLIÈQI̖CJ̋OUSPOHIP˼Uê̘OHD̟BDÈDDÙOHUZ
thuộc cùng tập đoàn, như giữa công ty mẹ và công ty con. Nếu công ty mẹ
nắm quyền kiểm soát công ty con, có thể xảy ra rủi ro công ty mẹ sẽ sử dụng
công ty con cho mục tiêu kinh doanh riêng của công ty mẹ, mà không quan
tâm đến khả năng tài chính dài hạn của công ty con. Trong trường hợp này,
các chủ nợ và cổ đông của cả công ty mẹ và công ty con bị đẩy vào rủi ro mà
không nhận biết được
t3̟JSPY˽ZSBDIPDÈDDI̟O̝D̟BDÙOHUZDPOMËS˾USÜSËOH OIˍOHS̟JSP
cũng xảy ra cả với các chủ nợ của công ty mẹ vì việc công ty con mất
khả năng thanh toán cũng có thể gây tổn hại lớn đến sự sống còn của
công ty mẹ
t$ÈDD̖êÙOHDǿOHDȊVS̟JSPDIPEáW̑USÓD̟BDÈDD̖êÙOH̛DÙOHUZDPO
sẽ yếu hơn so với công ty mẹ. Một mặt, các cổ đông của công ty con
thường được hưởng lợi từ hoạt động kinh doanh của công ty mẹ. Mặt
khác, họ phải đóng góp vào quỹ dự phòng của công ty mẹ cho những
thiệt hại của chính công ty con.

2. Phê duyệt các giao dịch với bên liên quan
Các thông lệ tốt:
(JBPȆDIW̙JCÐOMJÐORVBOêˍ̝DMV̂UQIÈQRVZê̑OIEˍ̙JOIJ̌VIÖOIUI̠D
khác nhau. Một số loại giao dịch nhất định bị cấm thực hiện ở Anh quốc,
ví dụ Luật công ty của Anh cấm các thành viên Hội đồng quản trị tham gia
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13 Phần 330 (2), Luật Công ty của Anh.
14 Thường thấy trong luật pháp của Anh. Xem Ủy ban Pháp luật và Báo cáo của Ủy ban Pháp luật Scotland
“Quy định về mâu thuẫn lợi ích và Mẫu báo cáo trách nhiệm”, tháng 9/1999, trang 282, tài liệu Ủy ban Pháp
luật số 261.
15 Điều 120, LDN.
16 Điều 118, LDN.
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Theo Luật doanh nghiệp, các hợp đồng và giao dịch với bên liên quan
giữa công ty với một trong các đối tượng sau phải được phê duyệt bởi Hội
đồng quản trị hoặc ĐHĐCĐ:15

t$ՔÿÙOH OHԋJÿԺJEJՍOVդRVZՊOD՝BDՔÿÙOHTՙIաVUSÐOUՔOH
số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ

tćËOIWJÐO)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ (JÈNÿՒDIPՅD5ՔOHHJÈNÿՒD

t/IաOHOHԋJMJÐORVBOD՝BUIËOIWJÐO)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ (JÈNÿՒD
hoặc Tổng giám đốc

t#ԼULˀDÙOHUZOËPDØNՒJRVBOIՍOIԋTBVWJUIËOIWJÐO)ՖJÿՓOH
quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và thành viên khác của Ban
giám đốc:16
o Các đối tượng nêu trên nắm quyền sở hữu công ty (nắm giữ cổ
phiếu hoặc góp vốn)
o Nắm giữ cổ phiếu hoặc góp vốn chiếm hơn 35% vốn điều lệ của
công ty.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Ở một số nước, người ta kêu gọi thay đổi cách tiếp cận của pháp luật và áp
dụng các tiêu chí mang tính bản chất hơn để đảm bảo sự công bằng. Các giao
dịch với những mâu thuẫn lợi ích luôn luôn phải được tiếp cận và chất vấn
E̤BUSÐOMâEPUIJ̋VT̤DÙOHC̄OH ÓUOI˾UMËT̤LIÙOHDÙOHC̄OHW̌UÓOIU̖OH
thể. Cách tiếp cận thứ hai này thường thấy trong luật pháp Mỹ và cả ở Anh.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

vào các giao dịch có thể gây tổn hại tới công ty.13 Ưu điểm của phương
pháp tiếp cận này là rất rõ ràng, thể hiện ở chỗ tất cả những người thực
hiện đều biết rõ các giới hạn. Cũng chưa có phân tích chắc chắn về khả
năng các công ty sẽ vận dụng và lách luật đối với các quy định cấm này.
Nhược điểm của luật lệ này là không linh hoạt bởi vì có một số giao dịch
dù đem lại lợi ích kinh tế cho công ty vẫn bị cấm thực hiện. Bên cạnh đó,
rất có thể các đối tượng có liên quan đã dùng nhiều cách để lách luật đối
với quy định này.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

12.

Các giao dịch trọng yếu trong doanh nghiệp

a) Phê duyệt bởi Hội đồng quản trị
Điều 120 Luật doanh nghiệp quy định các giao dịch với bên liên quan
cần phải được Hội đồng quản trị hoặc ĐHĐCĐ chấp thuận. Theo đó, Hội
đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 50%
tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một
UդMՍLIÈDOIՑIԊORVZÿՏOIUԺJóJՊVMՍDÙOHUZ17
Luật chứng khoán quy định chi tiết hơn về việc xử lý những mâu
thuẫn lợi ích phát sinh trong giao dịch với bên liên quan. Cá nhân thực hiện
giao dịch hợp pháp với công ty không được vi phạm quy định về mâu thuẫn
lợi ích như quy định và không chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra do
sự mâu thuẫn lợi ích nếu các giao dịch đã được chấp thuận không với mục tiêu
vụ lợi bởi đa số các thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích trong các
giao dịch đó. Điều này cũng có nghĩa nếu thành viên Hội đồng quản trị là bên
liên quan trong giao dịch thì thành viên đó phải:

tćÙOHCÈPDIP)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏOIաOHM՛JÓDINËIՐDØUIՋÿԋ՛D
hưởng trong các giao dịch đó

t,IÙOHÿԋ՛DUIBNHJBWËPRVÈUSÖOIQIÐEVZՍUHJBPEՏDIÿØD՝B)ՖJ
đồng quản trị
Các thành viên có lợi ích trong giao dịch không được tính là thành
viên có quyền biểu quyết đối với giao dịch đó.18
b) Phê duyệt bởi Đại hội đồng cổ đông
ĐHĐCĐ phê duyệt các giao dịch với bên liên quan có giá trị bằng
hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của công ty trong báo cáo tài chính gần
OIԼUIPՅDNՖUUդMՍLIÈDOIՑIԊORVZÿՏOIUԺJóJՊVMՍDÙOHUZ)ՖJÿՓOHRVԻO
trị đệ trình hợp đồng dự thảo và trình bày các nội dung chính của giao dịch
trước ĐHĐCĐ hoặc phải thu thập ý kiến bằng văn bản của các cổ đông. Trong
trường hợp này, như đã đề cập ở trên, các cổ đông có lợi ích liên quan không
có quyền biểu quyết, hợp đồng và giao dịch chỉ được thông qua khi có sự chấp
thuận của ít nhất 65% số cổ đông có quyền biểu quyết còn lại.
Đối với các giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản
trị, nếu số lượng thành viên của Hội đồng quản trị không có lợi ích trong các
giao dịch không đủ theo quy định (tức là nếu số lượng thành viên không có lợi

17 Khoản 2, Điều 120, LDN.
18 Khoản 1 & 3, Điều 120, LDN
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Bất kỳ giao dịch với bên liên quan nào cũng cần được phê duyệt trước
khi thực hiện. Tuy nhiên, trên thực tế không phải lúc nào các giao dịch với bên
19 Khoản 1 & 2, Điều 120, LDN.
20 Điều 4.1, Phần IV, Thông tư 09.
21 Điều 4.2, Phần IV, Thông tư 09 và Mẫu báo cáo đính kèm Thông tư.
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3. Nhận biết giao dịch với bên liên quan

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Theo quy định tại Thông tư 09, các bên liên quan tham gia trong giao
dịch là những người trong nội bộ công ty, bao gồm các cổ đông lớn, thành viên
Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc,
Phó Tổng Giám đốc/Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và những cá nhân được
ủy quyền bởi công ty niêm yết để công bố thông tin của công ty hoặc những
người có liên quan như quy định tại mục 34, Điều 6 của Luật chứng khoán. 20
Những đối tượng này trước khi mua/bán chứng khoán của các công ty niêm
yết, kể cả các giao dịch không thông qua hệ thống giao dịch tại SGDCK (quà
tặng, thừa kế, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu
phát hành thêm), phải báo cáo lên UBCKNN hoặc SGDCK tối thiểu là ba ngày
làm việc trước khi tiến hành giao dịch. Thời hạn dự kiến giao dịch không quá
hai tháng, kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch và chỉ được bắt đầu tiến hành
phiên giao dịch đầu tiên sau hai mươi bốn giờ kể từ khi có công bố thông tin từ
SGDCK. Nội dung báo cáo phải tuân theo quy định tại Thông tư 09, bao gồm
các nội dung chi tiết như sau:21

t$ÈDCÐOUIBNHJBHJBPEՏDI

t$ÈDÿՒJUԋ՛OHIԋՙOHM՛JLIÈDUSPOHHJBPEՏDI OՉVDØ

t(JÈUSՏHJBPEՏDI

t5ËJTԻOWËEՏDIW՜ÿԋ՛DHJBPEՏDI

t$ÈDÿJՊVLIPԻOWËÿJՊVLJՍORVBOUSՐOHLIÈDD՝BHJBPEՏDI

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

c) Các thông tin cần trình bày trong quyết định phê duyệt giao dịch
với bên liên quan

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

ích trong giao dịch chiếm thiểu số), giao dịch đó phải được sự thông qua bởi
ĐHĐCĐ. Giao dịch đó phải được sự chấp thuận của đa số cổ đông tham dự
họp ĐHĐCĐ (loại trừ biểu quyết của cổ đông có lợi ích trong giao dịch).19 Đối
với Hội đồng quản trị, việc phê duyệt chỉ có hiệu lực khi mọi lợi ích cá nhân
của các thành viên đã được trình bày trước Hội đồng quản trị hoặc đã được
thông báo cho các cổ đông.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

12.

Các giao dịch trọng yếu trong doanh nghiệp

liên quan cũng được phê duyệt trước do nhiều nguyên nhân khác nhau. Một
trong những nguyên nhân là do Hội đồng quản trị và các cổ đông không phải
lúc nào cũng biết giao dịch có sự tham gia của bên liên quan hay không, nhất
là khi người trong nội bộ công ty cố tình che giấu sự tham gia của họ trong
giao dịch và lợi ích cá nhân của họ trong đó. Trong những trường hợp như
vậy, thành viên không điều hành và thành viên độc lập của Hội đồng quản trị
cần phát huy vai trò trong việc phát hiện và công bố các giao dịch với bên liên
quan. Việc lập danh sách các bên liên quan và vai trò của các bên trong giao
dịch là một giải pháp nhưng việc lập danh sách lại khó khăn do hầu hết các cơ
cấu sở hữu đều không rõ ràng. Một vấn đề khác cũng rất quan trọng là tính
trọng yếu của các giao dịch. Trong khi một số giao dịch với bên liên quan có
thể nhận biết một cách dễ dàng, một số giao dịch khác được sắp đặt một cách
kỹ lưỡng và phức tạp nhằm che giấu bản chất của giao dịch.

Các thông lệ tốt:
Thành phần và kinh nghiệm của Hội đồng quản trị mang tính quyết định
đối với khả năng nhận biết các giao dịch với bên liên quan. Các thành viên
không điều hành và thành viên độc lập của Hội đồng quản trị có quan hệ
độc lập với Ban giám đốc sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc nhận biết các
HJBPȆDIW̙JCÐOMJÐORVBO,J̍NUPÈOê̘DM̂QDǿOHHJ̣WBJUSÛI̗US̝RVBO
trọng và do đó Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán muốn kiểm toán độc
lập của công ty sẽ phát huy tối đa phạm vi của các thủ tục kiểm toán để đánh
HJÈDÈDHJBPȆDINËC̘NÈZRV˽OMâêÍUJ̋OIËOIOĪNQI̞DW̞DIPM̝JÓDI
DÈOIÉO7ÓE̞ N̞D  D̟B$IV̀ON̤DLJ̍NUPÈOT̔D̟B)J̏QI̘J
,J̍NUPÈOWJÐODÙOHDI̠OH.̧ "*$1" OÐVDÈDUJÐVDIÓê̍HJÞQLJ̍NUPÈO
viên trong quá trình kiểm toán công ty nhận biết các giao dịch với bên liên
quan, như việc đi vay không chịu lãi, giao dịch bán tài sản với giá chênh lệch
lớn so với giá trị định giá, giao dịch bằng hiện vật, các khoản cho vay không
quy định thời hạn trả nợ.

4. Yêu cầu về công bố thông tin
Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám
đốc hoặc Giám đốc công ty phải kê khai lợi ích có liên quan với công ty, gồm:
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t$ÈDêˌOW̑NËC˽OUIÉOI̒IṖDL̋UI̝QW̙JOỊOHDÈOIÉOLIÈDDØT̛
hữu một tỷ lệ nhất định cổ phần có quyền biểu quyết
t$ÈDêˌOW̑NËU˼JêØI̒êBOHHJ̣W̑USÓRV˽OMâ
t$ÈDHJBPȆDIêBOHUI̤DIJ̏OIṖDE̤LJ̋OUI̤DIJ̏ONËUSPOHDÈDHJBP
dịch đó, họ có thể được coi là bên liên quan
Bên cạnh đó, việc báo cáo quyền sở hữu cũng là nhân tố quan trọng giúp
nhận biết các giao dịch với bên liên quan. Nếu chủ sở hữu thật sự của công ty
bị che giấu, sẽ rất khó, nếu không muốn nói là không thể xác minh được các
bên tham gia giao dịch có phải là bên liên quan hay không (như đã đề cập tại
Phần C.1.a của Chương này).

22 Khoản 1 & 3, Điều 118, LDN.
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Để bảo vệ lợi ích của các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị (đặc biệt là các
thành viên độc lập) phải yêu cầu tất cả các cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần trở
lên phải tuân thủ quy định về công bố thông tin liên quan.

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Luật công ty của nhiều nước quy định các cá nhân là bên liên quan phải báo
DÈPW̙J)̘Jê̕OHRV˽OUS̑ ˳ZCBO,J̍NUPÈO #BO,J̍NTPÈUWË,J̍NUPÈOê̘D
lập về:

CỔ TỨC

Các thông lệ tốt:

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

t Tên và địa chỉ của trụ sở chính, lĩnh vực kinh doanh, số và ngày trên
Giấy đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của các công ty mà
họ có tham gia góp vốn hay mua cổ phần, tỉ lệ sở hữu và giai đoạn mà
họ góp vốn hay mua cổ phần

t5ÐOWËÿՏBDIՎD՝BUS՜TՙDIÓOI MʜOIWբDLJOIEPBOI TՒWËOHËZUSÐO
Giấy đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của các công ty mà
những người có liên quan của họ đồng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ
phần hoặc góp vốn với tỉ lệ trên 35% vốn điều lệ của công ty đó.
Bản kê khai phải được báo cáo trước ĐHĐCĐ và lưu tại trụ sở chính
của công ty. Các cổ đông có quyền xem xét nội dung của bản kê khai tại bất kỳ
thời điểm nào được cho là cần thiết.22
Ngoài ra, các công ty đại chúng phải tuân thủ các quy định về công
bố các giao dịch với bên liên quan như quy định tại Điều 29 của Luật Chứng
khoán và Điều 4, Phần II của Thông tư 09. Ngoài ra, các công ty cũng phải tuân
thủ các yêu cầu về công bố thông tin nêu trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam
số 26 – “Thông tin về các bên liên quan”.

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP
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GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

12.

Các giao dịch trọng yếu trong doanh nghiệp

Công ty phải trình bày các thông tin sau về các giao dịch với bên liên quan
trong báo cáo thường niên:
t%BOITÈDIDÈDHJBPȆDIW̙JCÐOMJÐORVBONËDÙOHUZUI̤DIJ̏OUSPOH
năm báo cáo
t$ÈDêJ̌VLIP˽OWËêJ̌VLJ̏ODIÓOIUSPOHDÈDHJBPȆDIW̙JCÐOMJÐORVBO
t$I̟UI̍RV˽OUS̑êÍQIÐEVZ̏UDÈDHJBPȆDIW̙JCÐOMJÐORVBO
Ngoài ra, các quy định trong lĩnh vực chứng khoán cần yêu cầu các công ty
công bố các thông tin sau về các giao dịch với bên liên quan:
t#˽OTBPCJÐOC˽ODV̘DI̒QD̟BDI̟UI̍RV˽OUS̑QIÐEVZ̏UHJBPȆDI CBP
gồm thông tin về tỷ lệ đại biểu tham dự tối thiểu và kết quả biểu quyết
t%BOITÈDIDÈDDÈOIÉODØUI̍US̛UIËOICÐOMJÐORVBOUSPOHDÈDHJBPȆDI
và danh sách các cá nhân là bên liên quan trong các giao dịch đã được
công ty phê duyệt
t5IÙOHUJOW̌DÈDCÐOMJÐORVBOUSˍ̙DLIJQIÈUIËOIDI̠OHLIPÈO USPOH
trường hợp phát hành ra công chúng
t#˽ODÈPC˼DIWËDÈDCÈPDÈPRVâQI˽JUSÖOICËZUIÙOHUJOW̌HJBPȆDI
với bên liên quan.
Cuối cùng, các quy định liên quan đến kế toán yêu cầu công ty phải trình bày
thông tin về các giao dịch với bên liên quan trong tất cả các báo cáo tài chính
kế toán.

5. Giao dịch với bên liên quan bị vô hiệu
Nếu một giao dịch với bên liên quan không được phê duyệt theo quy
định của pháp luật hoặc không đưa ra được bằng chứng chứng minh giao dịch
được thực hiện với sự đảm bảo cao nhất về lợi ích của công ty tại thời điểm
giao kết hoặc thực hiện giao dịch, thì giao dịch đó không có hiệu lực. Trên
thực tế, vấn đề này phải được xác định tại một phiên tòa được mở trên cơ sở
khiếu kiện của công ty hoặc của một cổ đông.23

23 Khoản 4, Điều 120, LDN.
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Các thông lệ tốt:

24 Khoản 4, Điều 108, LDN.
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Theo thông lệ tốt về Quản trị công ty, công ty nên cụ thể hóa chính sách liên
quan đến các giao dịch với bên liên quan trong các quy định về Quản trị công
ty, Điều lệ công ty hoặc trong các quy định nội bộ khác. Quan trọng hơn, công
ty nên cụ thể hóa trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị trong việc
Y̢MâDÈDHJBPȆDIW̙JCÐOMJÐORVBO U̠DMËLIÙOHQIÐEVZ̏UIBZLIÙOHDIP
phép công ty tham gia vào giao dịch khi thành viên Hội đồng quản trị đó có
lợi ích trong giao dịch mà chưa công bố thông tin về lợi ích của mình trong
giao dịch đó

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Các bên liên quan phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra cho
công ty do giao dịch được giao kết không tuân theo các quy định. Các cá nhân
tham gia phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại gây ra.24

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

6. Trách nhiệm khi vi phạm các quy định

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Nếu công ty có thể tìm cách làm cho giao dịch này được công nhận là vô hiệu
do chưa được giao kết theo các thủ tục phê duyệt nội bộ, các đối tác sẽ gặp
phải các vấn đề không đáng có. Một số ví dụ ở các nước phương Tây cho thấy
để khiến một giao dịch được công nhận là vô hiệu, các công ty này là phải
chứng minh được rằng các đối tác trong giao dịch đã biết hoặc đương nhiên
buộc phải biết thủ tục phê duyệt các giao dịch với bên liên quan của công ty
không theo quy luật thông thường.
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13.

Những vấn đề Chủ tịch HĐQT cần lưu ý

Những vấn đề Chủ tịch HĐQT cần lưu ý:
Công ty đã có một chính sách bằng văn bản về công tác công bố thông
tin hay chưa? Chính sách đó có thể hiện đầy đủ cam kết của công ty trong
việc thực hiện minh bạch hóa thông tin hay không? Những người tham
gia thị trường và các bên quan tâm khác có dễ dàng tiếp cận chính sách
công bố thông tin đó hay không?
Công ty có tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về việc công bố
thông tin hay không? Công ty có thiết lập một hệ thống để đảm bảo việc
công bố thông tin trọng yếu được đầy đủ và kịp thời hay không?
Các thành viên Hội đồng quản trị và các cán bộ điều hành có nhận thức
đầy đủ về trách nhiệm của công ty và trách nhiệm liên đới của từng cá
nhân trong trường hợp công bố thông tin sai lệch hoặc không đầy đủ hay
không? Các thành viên Hội đồng quản trị và các cán bộ điều hành có can
thiệp để đảm bảo rằng công tác công bố thông tin được thực hiện một
cách chu đáo hay không?
Cơ cấu sở hữu cổ đông của công ty có minh bạch hay không?
Những biện pháp nào đang được thực hiện để đảm bảo rằng tình hình tài
chính của công ty được truyền đạt một cách rõ ràng ra thị trường bên ngoài?
Việc công bố thông tin có được thực hiện một cách công bằng hay không?
Chẳng hạn, công ty có đảm bảo rằng tất cả các nhà đầu tư đều nhận được
thông tin cùng một lúc và công ty không dành đặc quyền tiếp cận thông
tin cho một số các nhà đầu tư là tổ chức hoặc cá nhân nào đó hay không?
Công ty có chính sách về những giao dịch nội bộ và có thực thi chính sách
đó hay không? Công ty có những hệ thống gì để đảm bảo việc quản lý các
thông tin về giao dịch nội bộ và những thông tin nhạy cảm khác?
Công ty có hiểu rõ rằng việc tự nguyện công bố thông tin cho thị trường là
vì lợi ích thiết thực của chính công ty hay không? Nếu như vậy, làm thế nào
để công ty đảm bảo tính xác thực của thông tin và đảm bảo rằng việc công
bố thông tin không chỉ vì mục đích marketing hay quan hệ công chúng?
Công ty có thực sự hiểu định nghĩa về các thông tin thương mại nhạy
cảm không? Hay công ty có che giấu những thông tin nhạy cảm để tránh
không cho thị trường được biết về các vấn đề trọng yếu liên quan đến
hoạt động của công ty hay không?
Với những công ty cổ phần có sự góp vốn của các cổ đông nước ngoài, việc
công bố thông tin của công ty so với các yêu cầu công bố thông tin của quốc
tế (chẳng hạn Các Nguyên tắc Quản trị công ty của OECD) như thế nào?
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Những quy định điều chỉnh thị trường được chia thành hai dạng cơ
bản: những quy định dựa trên luật lệ và những quy định dựa trên việc công
bố thông tin. Cả hai cách tiếp cận này đều nhằm mục đích bảo vệ các cổ đông
và xây dựng các thị trường tài chính công bằng và ổn định. Những quy định
dựa trên luật lệ nêu rõ những gì công ty được phép và không được phép làm,
và tìm cách đề ra một tập hợp các quy định liên quan đến một loạt những tình
huống có thể xảy ra. Những quy định dựa trên việc công bố thông tin chủ yếu
dựa vào các cơ chế thị trường để trừng phạt và tưởng thưởng một số các hành
vi tham gia thị trường của công ty, đồng thời giao một phần trách nhiệm bảo
vệ nhà đầu tư cho các đối tượng tham gia thị trường, theo phương châm caveat
emptor, tức là người mua chịu trách nhiệm về hàng đã nhận. Những quy định
dựa trên việc công bố thông tin được xây dựng một phần xuất phát từ niềm tin
rằng thị trường sẽ giám sát các hành vi sai lệch trong kinh doanh tốt hơn các
cơ quan thực thi pháp luật, và rằng việc công bố thông tin là một giải pháp ít
tốn kém và hiệu quả thay thế cho các quy định nặng tính bắt buộc. Trong thực
tế, hai giải pháp này thường được sử dụng kết hợp với nhau, mặc dù một số
quốc gia dựa vào việc công bố thông tin ở mức độ cao hơn các quốc gia khác.
Để những quy định dựa trên việc công bố thông tin phát huy hiệu quả,
cần phải có sự kết hợp của một loạt các thành tố và các yếu tố khích lệ, bao
gồm một môi trường luật pháp phù hợp, kết hợp với các cơ chế thực thi hiệu
quả, chẳng hạn các cơ quan quản lý rà soát các thông tin tài chính để phát hiện
những báo cáo sai lệch và tòa án uốn nắn những hành vi sai lệch. Kiểm toán
độc lập bên ngoài cũng đóng một vai trò quan trọng, cung cấp một sự đảm bảo
nhất định đối với thị trường, và là một phương tiện trung gian hữu hiệu để chất
vấn các chiến lược của công ty. Cuối cùng, một Hội đồng quản trị có năng lực
và hoạt động tích cực đóng một vai trò thiết yếu. Thực tiễn đã chứng minh rằng
ngay cả những hệ thống công bố thông tin hiệu quả nhất cũng không thể ngăn
cản những cá nhân cố tình lừa dối công ty và các cổ đông. Nếu không có một
Hội đồng quản trị không nhân nhượng trước các hành vi đen tối một cách nhất
quán, việc công bố thông tin sẽ không thể phát huy hiệu quả một cách đầy đủ.
Dù những quy định dựa trên việc công bố thông tin có thể không
được áp dụng một cách hoàn hảo tại những thị trường tài chính mới nổi như
Việt Nam, việc công bố thông tin vẫn rất quan trọng và sẽ ngày một trở nên
quan trọng hơn cùng với sự lớn mạnh của các thị trường tài chính ở Việt Nam.
Trong số những nội dung đa dạng của việc công bố thông tin, cần phải đặc biệt
chú trọng tới các kết quả tài chính và hoạt động, các giao dịch với các bên có
liên quan và cơ cấu sở hữu công ty.
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13.

Công bố thông tin

A. Giới thiệu về công tác công bố thông tin
1. Định nghĩa và cơ sở
Việc công bố thông tin được định nghĩa như là một cách thức để đảm
bảo rằng tất cả các bên quan tâm đều có thể tiếp cận thông tin thông qua một
quy trình minh bạch để đảm bảo cho việc tìm kiếm và thu thập thông tin được
dễ dàng, bất kể mục đích tiếp cận thông tin là gì.
Việc công bố thông tin chính xác và kịp thời có ý nghĩa hết sức quan
trọng đối với các cổ đông, các nhà đầu tư tiềm năng, các cơ quan pháp luật và các
bên có quyền lợi liên quan khác. Việc tiếp cận các thông tin trọng yếu giúp các
cổ đông bảo vệ quyền lợi của mình và giúp các đối tượng tham gia thị trường cải
thiện khả năng đưa ra những quyết định kinh tế hợp lý hơn. Việc công bố thông
tin cho phép đánh giá và giám sát các hoạt động của Ban giám đốc điều hành,
đồng thời buộc Ban giám đốc phải có trách nhiệm giải trình trước công ty và
các cổ đông. Việc công bố thông tin sẽ đem lại lợi ích cho công ty vì điều đó cho
phép công ty thể hiện trách nhiệm giải trình của mình trước các cổ đông, hành
động một cách minh bạch đối với các thị trường và duy trì niềm tin của công
chúng. Các chính sách công bố thông tin hiệu quả cũng sẽ góp phần giảm thiểu
chi phí vốn. Cuối cùng, việc công bố thông tin cũng sẽ giúp các chủ nợ, nhà cung
cấp, khách hàng và người lao động đánh giá vị trí của mình, thích ứng với những
thay đổi và định hình các mối quan hệ của họ với công ty.
Sức mạnh của một chế độ công bố thông tin hiệu quả được thể hiện
một cách rõ ràng và đầy sức thuyết phục trong đoạn trích sau đây:
“Yêu cầu công bố thông tin là một công cụ pháp lý hiệu quả trong hoạt động
kinh doanh, giúp nâng cao trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong
các hoạt động của công ty và công tác Quản trị công ty. Chẳng hạn, nếu thực
tế yêu cầu cơ cấu quản trị, các hoạt động hay các số liệu cụ thể cần phải được
công bố, và vì vậy cần phải được giải thích, đã tạo nên một sự khích lệ để lên
án những cơ cấu không được xem là những thông lệ tốt, và để tránh những
hành động vi phạm các nghĩa vụ pháp lý hoặc các yêu cầu của luật pháp,
hoặc có thể bị chỉ trích là nằm ngoài phạm vi những thông lệ tốt. Với những ai
tham gia vào các hoạt động kinh doanh của công ty hoặc thực hiện công việc
kinh doanh với công ty, thông tin là một yếu tố thiết yếu để họ có thể đánh giá
vị trí của mình và thích ứng với những thay đổi có liên quan tới họ.”1
1 Báo cáo của Nhóm chuyên gia cao cấp về Luật công ty và khuôn khổ pháp lý hiện đại cho Luật công ty,
Brussels, 04/11/2002.
(Xem tại: http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/report_en.pdf).
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1. Thường xuyên và kịp thời
2. Có thể tiếp cận một cách dễ dàng và rộng rãi
3. Chính xác và đầy đủ
4. Nhất quán, phù hợp và có văn bản dẫn chứng.

2 Thông tư 09/2010/TT-BTC (thay thế Thông tư 38/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/04/2007).
3 Khoản 2, Mục 1, Thông tư 09/2010/TT-BTC.
4 Khoản 5, Mục 1, Thông tư 09/2010/TT-BTC
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Việc công bố thông tin hiệu quả được thể hiện một cách thực tế hơn dựa trên
bốn nguyên tắc sau đây:
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Các thông lệ tốt:

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Ngày 15/1/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 09/2010/TTBTC (Thông tư 09) quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng
khoán.2 Theo thông tư này, các công ty đại chúng và các công ty niêm yết phải
tuân thủ những nguyên tắc chung sau đây trong việc công bố thông tin:3
t 7JՍDDÙOHCՒUIÙOHUJOQIԻJÿԽZÿ՝ DIÓOIYÈDWËLՏQUIJUIFPRVZ
định của pháp luật.
t 7JՍDDÙOHCՒUIÙOHUJOQIԻJEPOHԋJÿԺJEJՍOUIFPQIÈQMVՀUD՝BDÙOH
ty hoặc người được uỷ quyền công bố thông tin thực hiện. Người đại
diện theo pháp luật của công ty phải chịu trách nhiệm về nội dung
thông tin do người được uỷ quyền công bố thông tin công bố.
t 7JՍDDÙOHCՒUIÙOHUJOQIԻJÿԋ՛DUIբDIJՍOÿՓOHUIJWJWJՍDCÈPDÈP
lên UBCKNN, SGDCK về nội dung thông tin công bố theo các quy
định hiện hành về việc báo cáo thông tin.
t 5SԋOHI՛QDØTբUIBZÿՔJOՖJEVOHUIÙOHUJOÿÍDÙOHCՒ DÙOHUZQIԻJ
đồng thời báo cáo và có văn bản giải trình cho UBCKNN.
Thông tư 09 cũng quy định rằng công ty phải báo cáo cho UBCKNN
và SGDCK trong trường hợp việc công bố thông tin không thể thực hiện đúng
thời hạn do các điều kiện bất khả kháng. Việc hoãn công bố thông tin phải
được thông báo qua các kênh công bố thông tin của UBCKNN, SGDCK và
của công ty với sự giải thích rõ ràng về lý do tạm hoãn.4
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2. Các nguyên tắc công bố thông tin
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3. Thông tin bí mật (Bí mật kinh doanh)
Các quy định của pháp luật trong thị trường chứng khoán yêu cầu các
công ty đại chúng phải công bố một loạt những thông tin tài chính và phi tài
chính. Đôi khi, việc công bố thông tin theo quy định có thể ảnh hưởng tiêu cực
đến điều kiện kinh doanh và tài chính của công ty do việc công bố thông tin
có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của công ty. Mặc dù nhiều công ty
của Việt Nam cho rằng những thông tin liên quan đến việc kinh doanh thường
nhạy cảm về mặt thương mại, trong thực tế, những ảnh hưởng tiêu cực đến
khả năng cạnh tranh chỉ nảy sinh trong một số hoàn cảnh hữu hạn. Một vài
ví dụ về những thông tin thực sự nhạy cảm gồm có các điều khoản về giá, các
thông số kỹ thuật và các kỳ hạn thanh toán. Để tránh những tác động tiêu cực
tiềm tàng trong việc công bố thông tin, các cơ quan quản lý đã xây dựng quy
định trong luật pháp cho phép các công ty bảo mật thông tin.
Tại Việt Nam, các thông tin bí mật chịu sự điều chỉnh của Luật cạnh
tranh với thuật ngữ “bí mật kinh doanh.” Bí mật kinh doanh có nghĩa là những
thông tin thỏa mãn các điều kiện sau đây:5
t ,IÙOHQIԻJMËIJՋVCJՉUUIÙOHUIԋOH
t $ØLIԻOʅOHÈQE՜OHUSPOHLJOIEPBOIWËLIJÿԋ՛DTՠE՜OHTՈUԺPDIP
người nắm giữ thông tin đó có lợi thế hơn so với người không nắm giữ
hoặc không sử dụng thông tin đó
t óԋ՛DDI՝TՙIաVCԻPNՀUCՂOHDÈDCJՍOQIÈQDԽOUIJՉUÿՋUIÙOHUJOÿØ
không bị tiết lộ và không dễ dàng tiếp cận được.
Tuy nhiên, nếu để cho các công ty tự do diễn giải, định nghĩa này có
thể dẫn đến vô số các trường hợp ngoại lệ. Những thông tin phải được công bố
theo quy định của pháp luật, những thông tin liên quan đến việc vi phạm pháp
luật, những thông lệ tốt trong kinh doanh, những nguyên tắc đạo đức trong
kinh doanh, những thông tin về tham nhũng không thể được xem là những
bí mật kinh doanh và việc công bố những thông tin đó là hợp pháp khi mục
đích của nó là để bảo vệ lợi ích của công chúng. Các trường hợp ngoại lệ liên
quan đến những thông tin phải được công bố theo các quy định của thị trường
chứng khoán, việc không thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định có
thể được chấp nhận khi có những lý do xác đáng để chứng minh rằng việc
công bố những thông tin cụ thể nào đó sẽ gây nguy hại cho các hoạt động của
5 Điều 3, Khoản 10, Luật cạnh tranh (LCT).
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6 Khoản 5, Mục I, Thông tư 09/2010/TT-BTC.
7 Khoản 33, Điều 6, LCK, định nghĩa người biết thông tin nội bộ bao gồm thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, cổ đông lớn, kiểm toán viên, công ty
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Giao dịch nội bộ bao gồm các hành vi hợp pháp và các hành vi bị ngăn
cấm. Giao dịch nội bộ diễn ra hàng ngày một cách hợp pháp, khi người trong
công ty7 mua bán cổ phần của công ty mình trong giới hạn theo quy định của
luật pháp và chính sách của công ty.
Bên cạnh đó cũng có nhiều hình thức giao dịch nội bộ bất hợp pháp.
Đó là những giao dịch diễn ra khi những người có khả năng tiếp cận các thông
tin nội bộ sử dụng những thông tin đó để thu lợi hoặc để tránh tổn thất trên
thị trường chứng khoán. Những nhà đầu tư không có khả năng tiếp cận thông
tin nội bộ thường phải trả giá cho các giao dịch nội bộ.
Một cái giá khác, thường là lớn hơn, liên quan đến giao dịch nội bộ là
sự tổn thất về uy tín của thị trường chứng khoán. Một trong những lý do khiến
cho nguồn vốn luôn dồi dào trên những thị trường chứng khoán thành công
nhất trên thế giới chính là việc các nhà đầu tư tin tưởng rằng những thị trường
đó luôn công bằng. Quan niệm phổ biến tại một vài quốc gia rằng một số nhà
đầu tư được hưởng đặc quyền nào đó cần được phép thu lợi từ khả năng tiếp
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4. Thông tin nội bộ và giao dịch nội bộ
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Công ty cần nắm rõ những gì thực sự là thông tin bí mật và không nên diễn giải
các định nghĩa khái quát của luật pháp một cách quá rộng nhằm tránh công bố
những thông tin mà các nhà đầu tư cần. Liên quan đến những thông tin nhạy
cảm về mặt thương mại, công ty cần xây dựng các chính sách và các thủ tục
bằng văn bản, và đưa ra định nghĩa về những gì được xem là thông tin bí mật
trong các quy chế nội bộ của công ty. Chẳng hạn, công ty có thể xem các thông
tin cá nhân là những thông tin bí mật, và ngăn cấm việc thu thập, tàng trữ, sử
dụng và phát tán các thông tin riêng tư của một cá nhân nào đó mà không
được sự cho phép của cá nhân ấy, trừ phi tòa án có phán quyết khác.

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

Các thông lệ tốt:

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

công ty, nhưng việc miễn nghĩa vụ nêu trên phải được UBCKNN và SGDCK
chấp thuận trước.6
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cận các thông tin nội bộ có lẽ là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ sở
hữu tương đối thấp của công chúng tại những quốc gia đó. Chính phủ không thể
phớt lờ hiện tượng giao dịch nội bộ nếu muốn xây dựng một thị trường chứng
khoán tích cực và thu hút các nhà đầu tư quốc tế. Điều này cũng đúng trong
trường hợp một Hội đồng quản trị muốn bảo vệ các cổ đông và thu hút đầu tư.
Tại Việt Nam, thông tin nội bộ là thông tin liên quan đến công ty đại
chúng chưa được công bố mà nếu được công bố có thể ảnh hưởng lớn đến giá
chứng khoán của công ty đại chúng đó.8 Một người biết thông tin nội bộ là
người sở hữu thông tin nội bộ hoặc chắc là đã biết rõ rằng, hoặc cần phải biết
rõ rằng đó là những thông tin nội bộ. Các cá nhân có thể tiếp cận thông tin nội
bộ bao gồm:9
t ćËOIWJÐO)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ #BOLJՋNTPÈU (JÈNÿՒDIPՅD5ՔOH
giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc của công ty đại chúng
t $ՔÿÙOHMOD՝BDÙOHUZÿԺJDIÞOH
t /HԋJLJՋNUPÈOCÈPDÈPUËJDIÓOID՝BDÙOHUZÿԺJDIÞOH DÈDDÙOHUZ
chứng khoán, các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và người
hành nghề chứng khoán của các công ty đó
t 5ՔDI՞D DÈOIÉODØRVBOIՍI՛QUÈDLJOIEPBOI DVOHDԼQEՏDIW՜WJ
công ty và và cá nhân làm việc trong tổ chức đó
t 5ՔDI՞D DÈOIÉOUSբDUJՉQIPՅDHJÈOUJՉQDØÿԋ՛DUIÙOHUJOOՖJCՖU՟
những đối tượng quy định tại các điểm đã nêu ở trên.
Những người biết thông tin nội bộ không được phép:10
t .VBCÈODI՞OHLIPÈOMJÐORVBOUJUIÙOHUJOOՖJCՖNËNÖOICJՉU
t 5JՉUMՖUIÙOHUJOOՖJCՖDIPOIաOHDÈOIÉOLIÈDUS՟QIJWJՍDUJՉUMՖÿØ
được thực hiện trong quá trình thực thi nhiệm vụ được công ty giao phó
t 5ԋWԼOIPՅDYVJLIJՉOOHԋJLIÈDNVBCÈODI՞OHLIPÈOMJÐORVBO
đến những thông tin nội bộ mà mình biết.
Luật pháp của Việt Nam cũng có quy định về trách nhiệm hình sự liên
quan đến việc lạm dụng thông tin nội bộ. Tức là, những cá nhân được xem
là người biết thông tin nội bộ có trách nhiệm giữ kín những thông tin nội bộ
đó như những bí mật kinh doanh và việc tiết lộ những thông tin đó sẽ bị phạt
tiền, tịch thu các khoản thu trái pháp luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình
sự theo quy định của pháp luật.11
8
9
10
11

Khoản 32, Điều 6, LCK.
Khoản 33, Điều 6, LCK.
Khoản 3, Điều 9 và Khoản 1, Điều 126, LCK.
Khoản 1, Điều 126, LCK.
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Những yêu cầu về công bố thông tin đối với công ty niêm yết, công ty
đại chúng và các công ty cổ phần tư nhân là tương đối khác nhau. Các công ty
cổ phần tư nhân thường chỉ cần tuân thủ những yêu cầu tối thiểu về việc công
bố thông tin và không phải tuân theo những quy định về việc báo cáo trên thị
trường chứng khoán. Các công ty niêm yết và các công ty đại chúng phải tuân
theo những quy định nghiêm ngặt hơn. Đối với các công ty niêm yết, cần phải
có những quy định chặt chẽ để ngăn chặn những ảnh hưởng to lớn của những
hành vi gian lận có thể xảy ra khi công ty có đến hàng ngàn cổ đông. Với tầm
quan trọng của các thị trường vốn đối với một nền kinh tế hiện đại, có thể hiểu
tại sao nhiều chính phủ luôn đặc biệt quan tâm tới việc đảm bảo sự liêm chính
của hệ thống tài chính. Số lượng những quy định ngày càng gia tăng liên quan
đến công tác công bố thông tin đối với các công ty niêm yết là cái giá phải trả
để có thể tiếp cận những nguồn vốn lớn trên các thị trường vốn.
Các quy định của Việt Nam yêu cầu những công ty đại chúng phải
công bố thông tin theo các quy định cụ thể trong phần II của Thông tư 09, bao
gồm những nội dung sau đây:
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5. Công bố thông tin tại các công ty niêm yết và các công ty
đại chúng

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Việc tiết lộ những thông tin nội bộ có thể ảnh hưởng lớn tới giá trị thị trường
của cổ phiếu và các chứng khoán khác của công ty. Vì vậy, những cá nhân có
thể tiếp cận thông tin nội bộ không được sử dụng những thông tin nội bộ mà
mình biết để thực hiện các giao dịch, hoặc tiết lộ thông tin nội bộ cho một
bên thứ ba nào đó. Việc sử dụng thông tin nội bộ một cách bất hợp pháp có
thể làm tổn hại đến lợi ích của các cổ đông và ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình
tài chính và uy tín của công ty cũng như của toàn bộ thị trường chứng khoán.
Công ty cần có chính sách bằng văn bản liên quan đến vấn đề giao dịch nội bộ
và phải thực thi chính sách đó một cách mạnh mẽ. Kiểm toán nội bộ của công
ty cần giám sát xem liệu các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban
giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của công ty có tuân thủ luật
pháp, quy định và các quy chế nội bộ của công ty liên quan đến vấn đề giao
dịch nội bộ hay không.
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Các thông lệ tốt:
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t /IաOHUIÙOHUJOÿՏOILˀDÈDCÈPDÈPUËJDIÓOIÿÍÿԋ՛DLJՋNUPÈOWË
báo cáo thường niên
t /IաOHUIÙOHUJOCԼUUIԋOH
t /IաOHUIÙOHUJOUIFPZÐVDԽVD՝B6#$,//
t /IաOHUIÙOHUJOMJÐORVBOÿՉOHJBPEՏDID՝BDÈDDՔÿÙOHMO
t /IաOHUIÙOHUJOMJÐORVBOÿՉOHJBPEՏDIDՔQIJՉVRVե
t /IաOHUIÙOHUJOMJÐORVBOÿՉOHJBPEՏDIDՔQIJՉVD՝BDÈDDՔÿÙOH
sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng
t /IաOHUIÙOHUJOMJÐORVBOÿՉOWJՍDHJBPEՏDIWËDIËPCÈOSBDÙOHDIÞOH
t /IաOHUIÙOHUJOMJÐORVBOÿՉOWJՍDDIËPCÈODI՞OHLIPÈOSBDÙOH
chúng và tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
Như đã đề cập ở trên, các công ty niêm yết phải tuân thủ nhiều quy
định nghiêm ngặt hơn về việc báo cáo thông tin hơn so với các công ty đại
chúng. Chương VII của Quy chế Quản trị công ty12 và Phần IV của Thông tư
09 thể hiện những yêu cầu chi tiết trong việc công bố thông tin đối với các
công ty niêm yết. Bên cạnh đó, hai sở giao dịch chứng khoán của Việt Nam là
SGDHCM(HOSE) và SGDHN(HNX) cũng có những quy định cụ thể về niêm
yết đối với các công ty niêm yết.13
ÎĐể tìm hiểu thêm thông tin về sự khác nhau giữa các loại hình công ty cổ phần
này, xem Chương II, Phần A.2.

6. Công bố thông tin và tính minh bạch
Việc công bố thông tin đôi khi bị nhầm lẫn với tính minh bạch. Đáng
tiếc là hai khái niệm này thường bị sử dụng thay thế cho nhau một cách nhầm
lẫn. Dù mới nhìn qua thì việc công bố thông tin và tính minh bạch có vẻ là
một, nhưng thực tế đó là hai khái niệm khác nhau. Công ty có thể công bố một
lượng lớn thông tin không có giá trị đối với những người sử dụng các thông
tin được công bố đó. Những thông tin quan trọng có thể bị che đậy. Thông tin

12 Điều 27, 28, 29 & 30, Chương VII, Quyết định 12/2007/QĐ-BTC, thảo luận chi tiết những yêu cầu công bố
thông tin đối với các công ty niêm yết.
13 Quyết định 168/QĐ-SGDHCM về Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDHCM do Tổng Giám đốc
SGDHCM ban hành ngày 7/12/2007 (kèm theo Quyết định 04/QĐ-SGDHCM Về việc sửa đổi, bổ sung
nội dung tại Điều 19 và mục II Phụ lục 2 Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDHCM) và Quyết định
324/QĐ-SGDHN về Quy chế niêm yết chứng khoán trên SGDHN do Tổng Giám đốc SGDHN ban hành
ngày 4/6/2010.
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14 Điều 128 & 129, LCK, và Điều 11, Nghị định 14/2007/ NĐ-CP (được sửa đổi bằng Nghị định 84/2010/
NĐ-CP).
15 Điều 3, 33, 35, Nghị định 85/2010/NĐ-CP và Điều 7, Mục I, Thông tư 09/2010/TT-BTC.
16 Điều 6, Nghị định 85/2010/NĐ-CP.
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Theo lẽ thường, công ty phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây
ra đối với các cổ đông và các bên thứ ba liên quan đến việc cung cấp những
thông tin sai lệch, không đầy đủ hoặc bị bóp méo. Ngoài công ty, tất cả những
cá nhân tham gia vào công tác chuẩn bị những thông tin được công bố đều phải
chịu trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại gây ra bởi việc công bố những
thông tin không đầy đủ và thiếu chính xác.14 Điều kiện bổ sung cho trách nhiệm
của họ là họ biết hoặc do bản chất công việc phải biết rằng những thông tin đó
thiếu chính xác hoặc không đầy đủ (chẳng hạn Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng
hoặc cá nhân thực thi chức năng này hay Kiểm toán độc lập). Họ phải cùng chịu
trách nhiệm với người công bố thông tin đối với bất kỳ các thiệt hại gây ra cho
nhà đầu tư do những thông tin không trung thực, không đầy đủ hoặc gây hiểu
lầm. Nếu nhà đầu tư tin rằng họ đã phải hứng chịu thiệt hại, họ có thể khởi kiện
lên tòa án. Những tổ chức và cá nhân vi phạm các quy định của luật pháp trong
việc công bố thông tin, tùy thuộc vào bản chất và mức độ nghiêm trọng của vụ
việc, sẽ bị kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự. Nếu
có thiệt hại, họ sẽ phải đền bù theo quy định của pháp luật.15 Liên quan đến
những vi phạm hành chính trong việc công bố thông tin, các tổ chức và cá nhân
vi phạm sẽ phải chịu một trong hai hình thức xử phạt chính là phạt cảnh cáo và
phạt tiền.16 Theo quy định, tổ chức phát hành, công ty đại chúng, tổ chức niêm

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

7. Trách nhiệm bồi thường cá nhân trong trường hợp không
thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin
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được công bố có thể không thích hợp, hoặc tệ hơn, bị bóp méo để che đậy tình
hình thực tế của công ty. Chẳng hạn, dù công ty có thể công bố cơ cấu sở hữu
của mình theo yêu cầu của luật pháp, những chủ sở hữu thực sự và mức độ
kiểm soát của họ vẫn có thể bị che giấu sau những cơ cấu pháp lý phức tạp như
những pháp nhân phục vụ các mục đích đặc biệt, các công ty mẹ ở nước ngoài
và các tập đoàn.
Một chế độ công bố thông tin hiệu quả khuyến khích sự minh bạch
chính là đặc trưng cơ bản trong công tác giám sát thị trường của các cơ quan
quản lý và đóng vai trò trung tâm trong việc giúp các cổ đông thực thi quyền
sở hữu của mình trên cơ sở có đầy đủ thông tin.
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yết, tổ chức đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty
đầu tư chứng khoán, SGDCK, TTLKCK và các tổ chức, cá nhân thực hiện không
công bố thông tin hoặc công bố thông tin không kịp thời, không đầy đủ khi xảy
ra các sự kiện phải công bố thông tin bất thường theo quy định pháp luật; công
bố thông tin sai lệch; hay làm lộ tài liệu, số liệu bí mật thuộc thông tin không
công bố hoặc chưa công bố có thể bị phạt từ 70 đến 90 triệu đồng.17
Với những trường hợp vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, khi một cá nhân
nào đó công bố những thông tin sai lệch, không đầy đủ hoặc không công bố tất
cả những thông tin theo yêu cầu của pháp luật, cá nhân đó sẽ bị truy tố trách
nhiệm hình sự. Từ 01/01/2010, theo các điều khoản sửa đổi trong Luật hình sự,
có ba vi phạm liên quan đến giao dịch chứng khoán như sau:18
(i) Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động
chứng khoán
(ii) Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán, và
(iii) Tội thao túng giá chứng khoán.

17 Khoản 4, Điều 33, Nghị định 85/2010/NĐ-CP.
18 Khoản a, b & c, Điều 181, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự số 37/2009/QH12.
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19 Các Nguyên tắc Quản trị Công ty của OECD, Nguyên tắc IV về Công bố thông tin và Tính minh bạch.
Xem tại: http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf.
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Các Nguyên tắc Quản trị Công ty của OECD khuyến nghị rằng:
“...Tất cả những thông tin trọng yếu liên quan đến công ty, bao gồm tình
hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, cơ cấu sở hữu, và công tác quản
trị trong công ty phải được công bố kịp thời và đầy đủ.” 19
Khái niệm nền tảng cho khuyến nghị của OECD là khái niệm “tính
trọng yếu”. Thông tin trọng yếu là những thông tin mà nếu không có nó hoặc
việc công bố sai lệch về nó sẽ ảnh hưởng tới các quyết định kinh tế của người
sử dụng thông tin. Tính trọng yếu cũng có thể được định nghĩa như là một đặc
tính của thông tin hoặc một sự kiện nào đó khiến cho thông tin đủ tầm quan
trọng để có thể ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của công ty.
Việc áp dụng khái niệm tính trọng yếu cho phép các công ty tránh
được việc phải công bố những thông tin quá chi tiết mà các cổ đông không
cần quan tâm. Chẳng hạn, những thiệt hại trị giá 130 triệu đồng thể hiện trên
giấy tờ của một công ty niêm yết rõ ràng là không mấy quan trọng đối với các
cổ đông. Trái lại, đó có thể là thông tin trọng yếu đối với một cửa hàng in nhỏ
của một gia đình nào đó. Như vậy, tính trọng yếu là một khái niệm mang tính
tương đối và tùy thuộc vào bối cảnh. Trong thực tế, rất khó xác định mức độ
chính xác của khái niệm này. Các công ty và các kiểm toán viên đôi khi áp
dụng một số ngưỡng nào đó (chẳng hạn mức giá trị bằng 5% lợi nhuận ròng)
để đơn giản hóa việc áp dụng. Tuy nhiên, những ngưỡng này chỉ có thể đóng
vai trò là điểm xuất phát cho việc áp dụng khái niệm tính trọng yếu một cách
đầy đủ và hiệu quả hơn.
Khái niệm tính trọng yếu cũng được các quy định pháp lý của Việt
Nam công nhận. Bên cạnh những nội dung thông tin mang tính bắt buộc,
pháp luật còn quy định phải đưa vào những tài liệu cung cấp thông tin cho
các nhà đầu tư tất cả những vấn đề liên quan đến tình hình pháp lý, tài chính
và lợi nhuận của đơn vị phát hành chứng khoán. Như vậy, việc đánh giá tình
hình, chẳng hạn “những vụ tranh chấp lớn” hoặc “các tình huống khác có thể
có ảnh hưởng lớn tới giá chứng khoán” cần để công ty tự thực hiện. Nội dung
đánh giá phải được cung cấp cho công chúng.
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B. Các nội dung thông tin công bố
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Các thông lệ tốt:
Các Nguyên tắc Quản trị công ty của OECD khuyến nghị các công ty công bố
mọi thông tin trọng yếu trong những lĩnh vực sau:
t ,̋URV˽UËJDIÓOIWËIP˼Uê̘OHD̟BDÙOHUZ
t $ÈDN̞DUJÐVD̟BDÙOHUZ
t $ˌD˾VT̛ỊVD̟BDÙOHUZ
t %BOITÈDIDÈDUIËOIWJÐO)̘Jê̕OHRV˽OUS̑WËDÈDDÈOC̘êJ̌VIËOIDI̟
chốt, với mức lương thưởng của họ
t $ÈDZ̋VU̔S̟JSPUS̒OHZ̋VDØUI̍OIÖOUI˾ZUSˍ̙D
t $ÈDW˾Oê̌US̒OHZ̋VMJÐORVBOU̙JOIÉOWJÐOWËDÈDCÐODØRVŽOM̝JMJÐO
quan khác
t $ˌD˾VWËDIÓOITÈDIRV˽OUS̑
Danh sách này chỉ mang tính khái quát. IOSCO (Technical Committee of the
International Organization of Securities Commissions – Ủy ban Chuyên môn
thuộc Tổ chức Quốc tế của các Ủy ban Chứng khoán) đã xây dựng những
nguyên tắc chi tiết ở cấp độ cao hơn liên quan đến công tác công bố thông tin
và báo cáo thông tin trọng yếu có tính chất liên tục đối với các công ty niêm
yết. Các nguyên tắc này bao gồm:20
t 5ÓOIUS̒OHZ̋VD̟BUIÙOHUJOê̔JW̙JRVZ̋Uê̑OIê˿VUˍD̟BOIËê˿VUˍ
t 7J̏DDÙOHC̔UIÙOHUJOL̑QUI̚J OHBZU̠DUI̚JIṖDUIFPê̑OILȅ
t 7J̏DDÙOHC̔OỊOHUIÙOHUJOHJ̔OHOIBVWËê̕OHUI̚JDIPU˾UD˽DÈDDˌ
quan quản lý niêm yết
t 7J̏DQIÈUUÈOUIÙOHUJORVBOỊOHQIˍˌOHUJ̏OIJ̏VRV˽ IJ̏VM̤DWËL̑Q
thời
t $ÙOHC̄OHUSPOHDÈDUJÐVDIÓDÙOHC̔UIÙOHUJO LIÙOHDØOỊOHUIÙOH
tin sai lệch hoặc lừa dối và không bỏ sót những thông tin trọng yếu
t å̔J Y̢ DÙOH C̄OH USPOH WJ̏D DÙOH C̔ UIÙOH UJO  LIÙOH DÙOH C̔ N̘U
cách có lựa chọn đối với một nhóm các nhà đầu tư hoặc các cá nhân
khác trước khi công bố rộng rãi cho công chúng
t 5VÉOUI̟DÈDRVZê̑OIUSPOHWJ̏DDÙOHC̔UIÙOHUJO

Sau đây là những yêu cầu của Việt Nam và những thông lệ công bố
thông tin đối với các nội dung công bố thông tin theo hướng dẫn của OECD
nêu trên.
20 Nguyên tắc công bố thông tin và báo cáo thông tin vật chất có tính chất liên tục đối với các công ty niêm
yết, OICU-IOSCO, 10/2002. Xem tại: www.iosco.org.
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21 Điều 29, Luật kế toán (LKT); Điều 1, Phần II, Điều 1, Phần IV, Thông tư 09/2010/TT-BTC; và Điều 28 và
29, Quyết định 12/2007/QĐ-BTC.
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a) Trình bày thông tin tài chính:
Thông tin về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, tình hình hoạt
động của công ty có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các cổ đông, các nhà
đầu tư tiềm năng, các chủ nợ và các bên có quyền lợi liên quan khác. Các báo
cáo tài chính bao gồm:21
t Bảng cân đối kế toán cung cấp vắn tắt tình hình tài sản, nguồn vốn và
nợ phải trả của công ty tại ngày báo cáo. Đối với các nhà phân tích có
kinh nghiệm, bảng cân đối kế toán còn cung cấp thông tin quan trọng
về khả năng trả nợ của công ty và mức độ rủi ro khi đầu tư vào công ty.
t Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: cung cấp thông tin về hoạt
động kinh doanh của công ty trong một giai đoạn nhất định. Báo cáo
kết quả hoạt động kinh doanh có thể được lập theo một số cách khác
nhau. Theo thông lệ quốc tế, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
phải phản ánh 1) doanh thu hoặc doanh số bán hàng, 2) kết quả hoạt
động kinh doanh, 3) những chi phí tài chính, 4) thu nhập từ hoạt động
liên kết và liên doanh, 5) các loại thuế, 6) lợi nhuận hoặc lỗ từ hoạt
động kinh doanh thông thường và 7) lãi hoặc lỗ ròng. Báo cáo kết quả
hoạt động kinh doanh thể hiện tính bền vững của doanh nghiệp.
t Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: phản ánh nguồn và việc sử dụng tiền mặt
của công ty. Báo cáo liệt kê tất cả thay đổi có ảnh hưởng đến tiền trong
các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính. Ví dụ, thu nhập ròng
trong hoạt động kinh doanh làm tăng dòng tiền, việc mua một nhà
máy là một khoản đầu tư làm giảm dòng tiền và phát hành cổ phiếu
hoặc trái phiếu là một hoạt động tài chính làm tăng dòng tiền.
t Thuyết minh báo cáo tài chính giúp giải thích báo cáo tài chính của
công ty bằng cách cung cấp những chi tiết quan trọng và phân tích sâu
cách thức công ty lập báo cáo tài chính. Báo cáo mô tả ngắn gọn các
đặc điểm hoạt động của công ty, các chỉ số đánh giá hoạt động kinh
doanh chính, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tài chính của công
ty cũng như các quyết định về báo cáo tài chính và giải thích về việc
phân phối lợi nhuận ròng của công ty. Thuyết minh này tham chiếu
các thông tin liên quan cần thiết nhằm đem lại cho người sử dụng có
một bức tranh khách quan và hoàn chỉnh về tình hình tài chính của
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1. Các kết quả tài chính và hoạt động kinh doanh
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công ty, kết quả kinh doanh của kỳ báo cáo và các thay đổi về tình hình
tài chính của công ty. Thuyết minh báo cáo tài chính phải nêu cụ thể
các nội dung của giao dịch với các bên liên quan theo chuẩn mực kế
toán Việt Nam (VAS) số 26 và thông tư hướng dẫn thi hành VAS số
26. Thuyết minh cũng phải có các báo cáo bộ phận theo quy định tại
chuẩn mực kế toán số 28 và thông tư hướng dẫn kèm theo.
Ngoài ra, Thuyết minh báo cáo tài chính còn bao gồm Báo cáo biến động của
vốn chủ sở hữu, trình bày tất cả những thay đổi liên quan đến vốn điều lệ,
thặng dư vốn, các quỹ dự phòng và lợi nhuận chưa phân phối. Báo cáo này
cung cấp thông tin về việc trích lập các quỹ theo quy định pháp luật và cho biết
giá trị sổ sách của tài sản ròng của công ty tại thời điểm báo cáo.

Các thông lệ tốt:
Thông lệ quốc tế cũng khuyến khích việc Ban giám đốc điều hành có một báo
cáo thảo luận và phân tích về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
(MD&A hay gọi tắt là Báo cáo phân tích của Ban giám đốc). Báo cáo này đưa ra
quan điểm của Ban giám đốc về hoạt động cũng như triển vọng tương lai của
công ty. Báo cáo phân tích của Ban giám đốc thường được trình bày trong báo
cáo thường niên của công ty, nhằm:
1) Bổ sung thông tin cho báo cáo tài chính
2) Có một định hướng hướng tới tương lai
3) Tập trung vào việc tạo ra giá trị lâu dài
4) Tích hợp triển vọng ngắn và dài hạn.
5) Trình bày thông tin quan trọng phục vụ nhu cầu ra quyết định của người
sử dụng báo cáo tài chính.
6) Phản ánh độ tin cậy, sự so sánh, phù hợp, ổn định và dễ hiểu của báo
cáo tài chính.
Báo cáo của Ban giám đốc cung cấp thông tin mang tính chiến lược hơn so với
phần còn lại của báo cáo tài chính.

Cuối cùng, Báo cáo của kiểm toán viên độc lập với kết luận đưa ra ý kiến
về việc báo cáo tài chính của công ty, xét trên các khía cạnh trọng yếu, có được lập
phù hợp với các quy định hiện hành về báo cáo tài chính và chuẩn mực kế toán
báo cáo hay không và liệu báo cáo tài chính có đáng tin cậy hay không. Báo cáo
này cung cấp cho cổ đông, các nhà quản lý, người lao động và những người tham
gia thị trường một ý kiến độc lập của kiểm toán bên ngoài về tình hình tài chính
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22
23
24
25
26

Đoạn 1.1, Khoản 1, Phần II và Phần IV, Thông tư 09/2010/TT-BTC và Khoản 15, Điều 6, LCK.
Khoản 2, Điều 128, LDN.
Chuẩn mực kế toán Việt Nam (CMKTVN) số 01 – Chuẩn mực chung.
Điều 31, CMKTVN số 01.
Điều 4, CMKTVN số 01.
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b)Chuẩn bị thông tin tài chính
Các quy định pháp luật về báo cáo tài chính của Việt Nam công nhận
các khái niệm và nguyên tắc kế toán cơ bản sau đây:24
t Cơ sở dồn tích, theo đó các khoản doanh thu và chi phí được ghi nhận
tại thời điểm phát sinh giao dịch và không phải tại thời điểm nhận hay
trả tiền. Nguyên tắc này yêu cầu các khoản doanh thu và chi phí liên
quan hoặc gắn với một khoảng thời gian cụ thể phải được ghi nhận tại
thời điểm phát sinh chứ không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc
thực tế chi tiền.25
t Hoạt động liên tục, báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giả định
doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh
doanh bình thường trong tương lai gần nghĩa là doanh nghiệp không
có ý định cũng như không buộc phải ngừng hoạt động hoặc phải thu
hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình. Giả định hoạt động liên tục
là một nguyên tắc cơ bản trong việc lập báo cáo tài chính. Vì vậy, Ban
giám đốc có trách nhiệm đánh giá khả năng hoạt động liên tục của
doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự đánh giá của Ban giám đốc không cần
phải phân tích chi tiết, đặc biệt là khi công ty đang kinh doanh có lãi
và dễ dàng tiếp cận với các nguồn lực tài chính.26
t Giá gốc, tài sản của doanh nghiệp phải được ghi nhận theo giá gốc.
Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương
tiền đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời
điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi
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của công ty và nó đồng thời cung cấp một sự kiểm chứng về tính chính xác của
báo cáo tài chính. Các báo cáo tài chính năm của tất cả các công ty đại chúng và
công ty niêm yết phải được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập và đủ
điều kiện hành nghề (tổ chức kiểm toán được chấp thuận là công ty kiểm toán độc
lập thuộc danh mục các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán
theo điều kiện do Bộ Tài chính quy định).22 Báo cáo tài chính được kiểm toán
hàng năm phải được trình ĐHĐCĐ phê chuẩn.23
ÎĐể biết thêm thông tin về vai trò của kiểm toán độc lập, xem Chương 14,
Phần B.
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trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể.27
t Phù hợp, việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau.
Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí
tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng
với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ
trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó.28
t Nhất quán, các chính sách và phương pháp kế toán doanh nghiệp đã
chọn phải được áp dụng nhất quán từ niên độ này sang niên độ khác, trừ
khi có sự thay đổi về bản chất các hoạt động của doanh nghiệp hoặc do
yêu cầu của một chuẩn mực kế toán mới. Trường hợp có thay đổi chính
sách và phương pháp kế toán đã chọn thì phải giải trình lý do và ảnh
hưởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh báo cáo tài chính.29
t Thận trọng, là việc xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết để lập các
ước tính kế toán trong các điều kiện không chắc chắn.30
t Trọng yếu, thông tin được coi là trọng yếu trong trường hợp nếu thiếu
thông tin hoặc thiếu chính xác của thông tin đó có thể làm sai lệch
đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của
người sử dụng báo cáo tài chính. Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn
và tính chất của thông tin hoặc các sai sót được đánh giá trong hoàn
cảnh cụ thể. Tính trọng yếu của thông tin phải được xem xét trên cả
phương diện định lượng và định tính.31
Ngoài ra, báo cáo tài chính của công ty phải đồng thời đáp ứng được
các yêu cầu cơ bản sau:32
t Trung thực, các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo
cáo trên cơ sở các bằng chứng đầy đủ, khách quan và đúng với thực tế về
hiện trạng, bản chất nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
t Khách quan, các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo
cáo đúng với thực tế, không bị xuyên tạc, không bị bóp méo.
t Đầy đủ, mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến kỳ kế
toán phải được ghi chép và báo cáo đầy đủ, không bị bỏ sót (việc bỏ sót có
thể gây ra thông tin sai hoặc gây hiểu lầm và do đó không đáng tin cậy và
không hoàn hảo theo quan điểm về tính phù hợp của báo cáo tài chính).
t Kịp thời, các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo cáo
kịp thời, đúng hoặc trước thời hạn quy định, không được chậm trễ.
27
28
29
30
31
32

Điều 5, CMKTVN số 01.
Điều 6, CMKTVN số 01.
Điều 7, CMKTVN số 01.
Điều 8, CMKTVN số 01.
Điều 9, CMKTVN số 01.
Điều 10,11,12, 13,14 & 15, CMKTVN số 01.
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t 4̤I̘JOÎQUPËOD˿VD̟BDÈDDIV̀ON̤DRV̔DHJBIˍ̙OHU̙J*'34
t $ØOIJ̌VLI˽OǊOHDÈDDÙOHUZ7J̏U/BND˿OQI˽JT̢E̞OH*'34ê̍CÈP
cáo trong tương lai do sự hội nhập quốc tế của các chuẩn mực kế toán
Việt Nam với IFRS.34
33 GAAP có sẵn trên trang web của Hội đồng tiêu chuẩn kế toán tài chính của Hoa Kỳ: http://www.fasb.org.
Một bản tóm tắt của IFRS có sẵn trên trang web của Hội đồng tiêu chuẩn kế toán quốc tế: http://www.
iasb.org.
34 Bài viết về IFRS tại http://www.tapchiketoan.com/ke-toan-quoc-te/chuan-muc-ke-toan-quoc-te/chuanmuc-bao-cao-tai-chinh-quoc-te.html.
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t *'34DØMPHJDLJOIŰSÜSËOHWËDVOHD˾QUIÙOHUJODIP#BOHJÈNê̔DD̟B
công ty tốt hơn so với các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện nay, cho phép
so sánh tốt hơn với một nhóm của các công ty quốc tế có cùng quy mô.
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CHỨNG KHOÁN
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å̔JW̙JN̘UDÙOHUZ7J̏U/BN LIJDÉOOĨDWJ̏DTPOHTPOHM̂QCÈPDÈPUËJ
chính theo IFRS bên cạnh báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam
nên xem xét những lý do chính sau đây:
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Nếu công ty có kế hoạch tiếp cận thị trường vốn quốc tế hoặc đơn giản chỉ
để cải thiện chất lượng của báo cáo tài chính, họ sẽ cần phải lập báo cáo tài
chính theo chuẩn mực kế toán do một tổ chức quốc tế được công nhận ban
hành. Những chuẩn mực phổ biến nhất là Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc
Ű *'34 WË/ỊOHOHVZÐOŨDDIVOHW̌L̋UPÈOD̟B)PB,ȅ 64(""1 33

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Các thông lệ tốt:

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

t Dễ hiểu, các thông tin và số liệu kế toán trình bày trong báo cáo tài
chính phải rõ ràng, dễ hiểu đối với người sử dụng. Người sử dụng
ở đây được hiểu là người có hiểu biết về kinh doanh, về kinh tế, tài
chính, kế toán ở mức trung bình. Thông tin về những vấn đề phức tạp
trong báo cáo tài chính phải được giải trình trong phần thuyết minh.
t Có thể so sánh, các thông tin và số liệu kế toán giữa các kỳ kế toán
trong một doanh nghiệp và giữa các doanh nghiệp chỉ có thể so sánh
được khi tính toán và trình bày nhất quán. Trường hợp không nhất
quán thì phải giải trình trong phần thuyết minh để người sử dụng báo
cáo tài chính có thể so sánh thông tin giữa các kỳ kế toán, giữa các doanh
nghiệp hoặc giữa thông tin thực hiện với thông tin dự toán, kế hoạch.
Chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật sẽ quy định các nội
dung trình bầy và mẫu biểu của báo cáo tài chính. Các báo cáo tài chính cần
cung cấp một bức tranh bao quát về hoạt động kinh doanh và tình hình tài
chính của công ty được so sánh theo thời gian.
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t 5˾UD˽DÈDDÙOHUZOJÐNZ̋ƯDIÉV¬VDØCÈPDÈPUËJDIÓOII̝QOI˾U
được yêu cầu trình bày báo cáo tài chính của họ theo IFRS năm 200535
nên rất có thể trong tương lai các công ty niêm yết quy mô lớn của Việt
Nam sẽ báo cáo theo IFRS để tuân thủ với các quy định về báo cáo tài
chính tại các thị trường chứng khoán lớn.
t 4̤I̝QOI˾UDIV̀ON̤DL̋UPÈODIPQIÏQOHˍ̚JT̢E̞OHCÈPDÈPUËJ
chính “đọc” báo cáo tài chính theo những quy tắc chung của quốc tế.
t 5I̤DIJ̏OUIFP*'34DØUI̍HJÞQDÈDDÙOHUZ7J̏U/BNHJÈOUJ̋QHJ˽NDIJ
phí trong việc thu hút đầu tư.
Việc áp dụng IFRS thường sẽ có những tác động lên Bảng cân đối kế toán của
một công ty Việt Nam như sau:
t 4̤D˿OUIJ̋UQI˽JM̂QCÈPDÈPUËJDIÓOII̝QOI˾U *"4
t )ËOHU̕OLIPLIÙOHDI̐êˍ̝DUÓOIUIFPHJÈH̔D NËDØUI̍êˍ̝DUÓOIW̙J
giá trị thấp hơn hoặc với giá trị thuần có thể thực hiện được (IAS 2.6)
t 4̤UIBZê̖JêÈOHL̍USPOHHJÈUS̑UËJT˽OD̔ê̑OI
t 4̢E̞OHQIˍˌOHQIÈQêÈOIHJÈM˼JUIFPHJÈUS̑I̝QMâD̟BUȊUSˍ̚OHIˌO
là tiếp cận theo phương pháp giá gốc đối với các tài sản và các khoản nợ
của công ty
t 9V˾UIJ̏ODÈDDÙOHD̞UËJDIÓOIN̙J DÈDDÙOHD̞UËJDIÓOIQIÈJTJOID̞UI̍
t 4̤HIJOÎOUËJT˽OWËO̝QI˽JUS˽ LJ̍NTPÈUDÈDUËJT˽OWËDÙOHO̝LIÙOH
phát sinh trực tiếp từ vốn cổ phần.
Các khoản mục khác trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, ví dụ như
điều chỉnh giá trị hợp lý cho các công cụ tài chính và ghi nhận hoặc hoàn nhập
giá trị giảm của tài sản. Việc công bố các thông tin này là thực sự hữu ích và có
tính định hướng đối với người sử dụng báo cáo tài chính.

c) Trình bày thông tin tài chính
Thông tin tài chính thông thường sẽ được trình bày dưới các hình thức
khác nhau và vào các thời điểm khác nhau trong suốt năm tài chính. Tình hình
tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh sẽ xuất hiện trong bản cáo bạch, báo
cáo thường niên, báo cáo tài chính hàng quý, giữa niên độ và hàng năm.
Thông tư 09 “Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng
khoán” quy định tất cả các công ty đại chúng và công ty niêm yết có nghĩa vụ công
bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán trong thời hạn không quá 10 ngày kể
35 Quy chế (EC) 1606/2002 của Nghị viện châu Âu của Hội đồng ngày 19 tháng 7 năm 2002 về việc áp dụng
các tiêu chuẩn kế toán quốc tế. Xem thêm: http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/1_243/1_2432
0020911en00010004.pdf.
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36 Điều 1, Phần II, Thông tư 09/2010/TT-BTC.
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Các công ty cần công bố tất cả các thông tin quan trọng kịp thời và theo cách
thức sao cho thông tin càng rõ ràng và dễ hiểu cho người sử dụng càng tốt.
Các công ty nên tuân thủ quy định của pháp luật, không chỉ là bằng văn bản
và không nên tự giới hạn công ty với các chuẩn mực công bố thông tin tối
thiểu theo luật định.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Các thông lệ tốt:

CÁC QUY TRÌNH
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KIỂM SOÁT

từ ngày kết thúc thời hạn lập báo cáo tài chính năm. Ngày hoàn thành báo cáo tài
chính không được quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định
của Luật kế toán. Báo cáo tài chính năm được lập bằng tiếng Việt (và bản dịch
tiếng Anh nếu có), phải công bố trên các ấn phẩm, trang thông tin điện tử của
công ty, và được lưu trữ ít nhất 10 năm tại trụ sở chính của công ty để các nhà đầu
tư tham khảo. Công ty đại chúng phải công bố đầy đủ nội dung thông tin về báo
cáo tài chính năm trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN và SGDCK
(đối với công ty niêm yết), đồng thời đăng tải toàn văn Báo cáo kiểm toán về báo
cáo tài chính năm trên một số báo có phạm vi phát hành trên toàn quốc.36
Các công ty niêm yết phải công bố thêm thông tin tài chính sau:
t #ÈPDÈPUËJDIÓOIRVâUSPOHUIJIԺOOHËZLՋU՟OHËZLՉUUIÞDRVâ
Thời hạn này có thể được kéo dài đến 50 ngày đối với công ty mẹ, đối
tượng lập báo cáo tài chính hợp nhất.
t ćVZՉUNJOIDÈDCJՉOÿՖOHCԼUUIԋOH WÓE՜OIԋOՉVM՛JOIVՀOTBV
thuế biến động trên 10% trong kỳ này so với kỳ (năm) trước) phải
được trình bày trong báo cáo tài chính quý.
t #ÈPDÈPUËJDIÓOIRVâQIԻJÿԋ՛DDÙOHCՒUSÐODÈDQIԋԊOHUJՍOUIÙOH
tin của UBCKNN và thị trường chứng khoán, được công bố trong ấn
phẩm và trên trang thông tin điện tử của công ty và phải được lưu trữ
tối thiểu 10 năm tại trụ sở chính của công ty.
t #ÈPDÈPUËJDIÓOIHJաBOJÐOÿՖ ÿԋ՛DLJՋNUPÈOCՙJNՖUDÙOHUZLJՋN
toán được chấp thuận theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 910)
phải được công bố trong thời hạn 45 ngày, kể từ cuối quý thứ hai của
năm (hoặc 60 ngày đối với công ty mẹ).
t #ÈP DÈP UËJ DIÓOI HJաB OJÐO ÿՖ ÿԋ՛D DÙOH CՒ USÐO DÈD QIԋԊOH UJՍO
thông tin của UBCKNN và SGDCK, được công bố trên các ấn phẩm
và trang thông tin điện tử của công ty và được lưu trữ ít nhất10 năm
tại trụ sở chính của công ty.
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d) Thông tin tài chính trong tập đoàn.
Việc công bố thông tin đầy đủ về các giao dịch và quan hệ nội bộ tập
đoàn, các điều khoản tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất là một điều kiện tiên
quyết quan trọng để thực hiện các chức năng của tập đoàn một cách minh bạch.

Các thông lệ tốt:
Khi lập báo cáo tài chính hợp nhất, các công ty trong tập đoàn phải thực hiện
theo một chính sách kế toán thống nhất giữa công ty mẹ và các công ty con,
hoặc, nếu điều này là không thể thực hiện được, công ty phải công bố thực
tế đó và tỷ lệ các khoản mục được áp dụng các chính sách kế toán khác nhau
trong báo cáo tài chính hợp nhất của mình. Trong báo cáo tài chính riêng của
công ty mẹ, giá trị khoản đầu tư vào các công ty con có thể được trình bày
theo phương pháp giá gốc, giá trị đánh giá lại, hoặc sử dụng phương pháp
vốn chủ sở hữu. Theo IFRS, báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn ít nhất
nên bao gồm:
t 5ÐO RVŽOT̛ỊVWËU̦M̏CJ̍VRVZ̋Uê̔JW̙JU̡OHDÙOHUZDPORVBOUS̒OH
t $ÈDMâEPLIÙOHI̝QOI˾UCÈPDÈPUËJDIÓOID̟BN̘UDÙOHUZDPO
t #˽ODI˾UD̟BN̔JRVBOȈHJ̣BIBJDÙOHUZŐVDÙOHUZN̈LIÙOHT̛ỊV
nhiều hơn 50% quyền bỏ phiếu của một công ty con được hợp nhất
t #˽ODI˾UD̟BN̔JRVBOȈHJ̣BIBJDÙOHUZŐVDÙOHUZN̈T̛ỊVIˌO
50% quyền bỏ phiếu của một công ty con bị loại trừ khỏi hợp nhất báo
cáo tài chính
t ˑOIIˍ̛OHD̟BDÈDHJBPȆDINVBWËUIBOIMâDÈDDÙOHUZDPOUSPOHLȅ
t #ÈPDÈPUËJDIÓOISJÐOHD̟BDÙOHUZN̈D˿ONÙU˽QIˍˌOHQIÈQL̋UPÈO
được áp dụng khi ghi nhận giá trị khoản đầu tư vào công ty con.

Luật pháp Việt Nam về báo cáo tài chính hợp nhất quy định việc lập
báo cáo tài chính hợp nhất phải được tiến hành dựa trên các số liệu chính thức
trên các báo cáo tài chính riêng của các công ty con trong tập đoàn.38 Chi tiết
về lập báo cáo tài chính hợp nhất được hướng dẫn cụ thể trong CMKTVN số
25 “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con”.

37 Trích từ chuẩn mực kế toán quốc tế số 27. Xem thêm: http://www.iasb.co.uk.
38 Khoản 2, Điều 30, LKT.
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Thị trường, cổ đông và các bên liên quan khác rất quan tâm đến các
mục tiêu của công ty. Việc công ty công bố thông tin về các mục tiêu của công
ty có thể nhằm mục đích tuân thủ theo quy định của pháp luật hoặc có thể
mang tính tự nguyện.

TÀI LIỆU NỘI BỘ
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CÔNG TY

2. Các mục tiêu của công ty
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Các thông lệ tốt:

39 Xem thêm Hướng dẫn của OECD dành cho các công ty đa quốc gia về công bố thông tin phi tài chính.
Xem trang web của OECD tại www.oecd.org hoặc tham khảo hướng dẫn trực tiếp theo: www.oecd.org/
dataoecd/62/58/2438852.pdf.
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CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Các công ty có thể lựa chọn việc tự nguyện công bố các mục tiêu của họ trong
êJ̌VM̏DÙOHUZ RVZŨD2V˽OUS̑DÙOHUZ WËIṖDRVZŨDê˼Pê̠DLJOIEPBOI
và báo cáo thường niên của công ty. Công ty cần đảm bảo rằng công chúng
dễ dàng tiếp cận được với các thông tin này (ví dụ, thông lệ quốc tế khuyến
khích việc công bố trên trang thông tin điện tử của công ty).
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Các công ty có thể tự nguyện công bố các thông tin về chính sách
Quản trị công ty, đạo đức kinh doanh, các vấn đề về môi trường và các cam
kết với chính sách công khác. Những thông tin này sẽ giúp người đọc báo cáo
tài chính đánh giá hợp lý triển vọng hoạt động của công ty trong thời gian
tới, mối quan hệ với các bên liên quan , với cộng đồng cũng như các bước mà
công ty đã tiến hành để thực hiện các mục tiêu của mình. Như các hình thức
công bố khác, chất lượng của thông tin cung cấp tự nguyện cho công chúng sẽ
tốt hơn rất nhiều nếu công ty tuân thủ những chuẩn mực quốc tế về công bố
thông tin đã được chấp nhận rộng rãi.39
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TRONG DOANH
NGHIỆP

Các quy định pháp luật ở các quốc gia khác thường yêu cầu các mục tiêu của
công ty (như việc phát hành chứng khoán, kế hoạch mua lại, sáp nhập, thay thế
và bán tài sản, hoặc nghiên cứu và phát triển) phải được công bố trong bản cáo
bạch. Ngoài ra, các báo cáo quý (bán niên) của công ty phải cung cấp thông tin
hướng tới tương lai liên quan đến các nguồn doanh thu, kế hoạch cho quy trình
sản xuất mới, mở rộng hay thu hẹp sản xuất, phát triển sản phẩm mới, thay thế
các sản phẩm cũ, nâng cấp hoặc sửa chữa tài sản cố định và chuyển đổi hoạt
động của công ty. Các báo cáo thường niên phải phác họa được vị trí của công
ty trong ngành, lĩnh vực ưu tiên hoạt động và xu hướng phát triển.

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

Các thông lệ tốt:
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3. Cơ cấu sở hữu của cổ đông lớn và quyền biểu quyết
a) Cổ đông lớn
Tùy thuộc vào quy mô sở hữu, các cổ đông có mức độ ảnh hưởng khác
nhau đến việc ra quyết định trong công ty. Pháp luật trao quyền lớn hơn cho
các cổ đông sở hữu số cổ phần lớn hơn.
Việc cổ đông của công ty được thông báo về cơ cấu sở hữu của công ty
để hiểu rõ quyền lợi, vai trò thẩm quyền của họ trong việc quản trị và mức độ
ảnh hưởng của họ đến chính sách của công ty là rất quan trọng. Vì lý do này,
việc cung cấp thông tin đầy đủ về giá trị vốn phát hành, giá trị tăng và giảm,
các quyền gắn liền với cổ phiếu thuộc các loại và hạng khác nhau, và số lượng
cổ đông trong công ty rất được các nhà đầu tư và công chúng quan tâm.
ÎĐể biết thêm thông tin về các quyền của cổ đông theo tỷ lệ sở hữu, xem
Chương 7.
Theo quy định của Việt Nam, các công ty niêm yết phải công bố từng
cổ đông lớn của công ty (tức là những người sở hữu trên 5% tổng số quyền cổ
phiếu biểu quyết40) theo định kỳ, với các thông tin sau.41
t5ÐOÿԽZÿ՝ OHËZTJOI ÿՒJWJDՔÿÙOHDÈOIÉO
t óՏBDIՎMJÐOIՍ
t /HIՊOHIJՍQ ÿՒJWJDՔÿÙOHDÈOIÉO MʜOIWբDLJOIEPBOI ÿՒJWJ
những cổ đông tổ chức)
t 4ՒMԋ՛OHWËUդMՍDՔQIԽOTՙIաVUSPOHDÙOHUZ
t 5ÖOIIÖOICJՉOÿՖOHWՊTՙIաVD՝BDÈDDՔÿÙOHMO OIաOHUIÙOHUJO
có thể dẫn tới sự thay đổi lớn về cổ đông của công ty
t 5ÖOIIÖOIUʅOH HJԻNDՔQIJՉV WËDԽNDՒ UIՉDIԼQDՔQIJՉVDÙOHUZ
của các cổ đông lớn.
Ngoài ra, công ty niêm yết có nghĩa vụ báo cáo định kỳ quý, năm
và công bố thông tin về tình hình biến động cổ đông gửi lên UBCKNN và
SGDCK theo quy định của UBCKNN.42

40 Khoản 1, Điều 4, Phần II, Thông tư 09/2010/TT-BTC.
41 Khoản 1, Điều 29, Quy chế Quản trị công ty.
42 Khoản 2, Điều 29, Quy chế Quản trị công ty; Điều 29, LCK, và Phụ lục 3 và 4 của Thông tư 09/2010/
TT-BTC.
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 $V̔JDáOH åJ̌V  N̛S̘OHZÐVD˿VUIÙOHCÈPê̔JW̙JDÈDI˼OH
cổ phiếu khác nhau, chẳng hạn như chứng quyền và trái phiếu
chuyển đổi nếu khối lượng nắm giữ đạt hoặc giảm dưới ngưỡng quy
ê̑OIU˼JåJ̌V
Sáu quốc gia thành viên đã đưa hướng dẫn này vào luật hoặc quy định. Ngoài
SB åJ̌VD̟BHướng dẫn thâu tóm quyền kiểm soátD̟B&6RVZê̑OIDÈDW˾O
ê̌NJOIC˼DI CBPH̕ND˽WJ̏DDÙOHC̔DÈDDˌD˾VT̛ỊVåJ̌VOËZC̃UCV̘D
DÈDDÙOHUZOJÐNZ̋Ư&6QI˽JDÙOHC̔OỊOHO̘JEVOHUIÙOHUJOTBVUSPOH
báo cáo thường niên của mình:

43 Phần 13d-1, 2, 17 CFR 240, 13d-2, Luật chứng khoán Hoa Kỳ năm1934,
44 Xem thêm bản tiếng Anh tại: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:390:003
8:0038:EN:PDF
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

 åJ̌VN̛S̘OHê̑OIOHIǡBD̟BiOHˍ̚JHJ̣DI̠OHLIPÈOwCBPH̕N
những người quản lý và những người đang nắm giữ chứng khoán
cho mục đích thanh khoản bù trừ và thanh toán.

CỔ TỨC

 åJ̌V  N̘UṄUSÞUOH̃OOHIǡBW̞CÈPDÈPD̟BOHˍ̚JUIÉVUØN
H̢JDÙOHUZWËDÈDDˌRVBODØUÌNRVŽOU̡OHËZYV̔OHOHËZ
làm việc, và mặt khác rút ngắn nghĩa vụ báo cáo của công ty ra công
DIÞOHU̡OHËZYV̔OHOHËZMËNWJ̏D

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

 åJ̌VRVZê̑OIS̄OHDÈDOIËê˿VUˍQI˽JDÙOHC̔WJ̏DNVBM˼JIṖD
xử lý các cổ phần lớn trong công ty niêm yết, dựa trên ngưỡng bắt
đầu từ 5% và tiếp tục với từng các mức 5% cho đến 30% quyền biểu
quyết, hoặc vốn điều lệ hoặc cả hai.
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)ˍ̙OHÉOW̌UÓOINJOIC˼DID̟B&6OǊNDVOHD˾QN̘ULIVÙOLI̖DIP
việc công bố thông tin về sở hữu của cổ đông lớn.44 Tóm tắt lại như sau:

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Các công ty muốn tìm hiểu cách thức công bố thông tin về sở hữu của cổ đông
M̙ODØUI̍UIBNLI˽PUIÐNDÈDNÙIÖOICÈPDÈPUIFPRVZê̑OID̟B)PB,ȅWË
&6-V̂UDI̠OHLIPÈO.̧RVZê̑OIS̄OHC˾ULȅOHˍ̚JOËPUS̤DUJ̋QIṖDHJÈO
tiếp sở hữu với lợi ích trên 5% tổng số vốn cổ phần đang lưu hành của công ty
phải thông báo cho tổ chức phát hành cổ phiếu và mỗi sàn giao dịch chứng
khoán nơi chứng khoán đó được giao dịch về việc giao dịch cổ phiếu của mình
USPOHWÛOHOHËZ DǿOHOIˍW̌C˾ULȅHJBPȆDIUǊOHIṖDHJ˽NIṖD
lớn hơn.43 Nếu cổ đông lớn hành động phối hợp với các tổ chức khác hoặc cá
nhân, thì danh tính và mối quan hệ với cổ đông lớn cũng phải được công bố.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Các thông lệ tốt:

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

CÁC NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

13.
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1) Cơ cấu vốn của công ty
2) Các hạn chế về chuyển nhượng chứng khoán tự do
3) Các sở hữu lớn, trực tiếp và gián tiếp (bao gồm cả sở hữu hình chóp
và sở hữu chéo)
4) Các chủ sở hữu có quyền kiểm soát đặc biệt
5) Hệ thống kiểm soát về việc phân phối cổ phiếu cho người lao động
nơi mà quyền kiểm soát không được thực hiện trực tiếp bởi các người
lao động.
6) Hạn chế về quyền biểu quyết
  /ỊOHUI̓BUIV̂OW̙JD̖êÙOHNËDÙOHUZêˍ̝DCJ̋U
8) Các quy tắc quản trị việc bổ nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng
quản trị
  /ỊOHUI̓BUIV̂ORVBOUS̒OHD̟BDÙOHUZT̊DØIJ̏VM̤DLIJDØUIBZ
đổi về quyền kiểm soát
10) Những thỏa thuận bồi thường giữa công ty và các thành viên Hội
đồng quản trị trong trường hợp có một cuộc thâu tóm quyền kiểm
soát thành công.

Các công ty Việt Nam muốn thực hiện Quản trị công ty thành công
nên công bố cơ cấu sở hữu cổ đông của họ một cách minh bạch theo quy định
của pháp luật và theo thông lệ tốt của quốc tế.
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TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Cổ đông sở hữu ít hơn so với cổ phần đa số có thể thực hiện kiểm soát
gián tiếp công ty thông qua các cấu trúc hình chóp và/hoặc sở hữu chéo. Mối
quan hệ với các bên liên quan cũng có thể làm thay đổi cấu trúc kiểm soát của
công ty.

CƠ CẤU CHUNG
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b) Kiểm soát gián tiếp

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

CÁC NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ TỨC
Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Các thỏa thuận cổ đông và giới hạn phiếu biểu quyết của cổ đông
cũng có thể tác động đến việc kiểm soát công ty.
Các thỏa thuận (về biểu quyết) của cổ đông thông thường bắt buộc
các bên tham gia bỏ phiếu như là một phe và có thể trao quyền từ chối lần đầu
đối với việc mua bán cổ phiếu cho một cổ đông khác. Thỏa thuận của cổ đông
có thể bao gồm các vấn đề khác như việc đề cử ứng cử viên cho Hội đồng quản
trị hay việc lựa chọn Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thỏa thuận cổ đông rõ ràng
là mối quan tâm lớn của các cổ đông. Các công ty nên thực hiện những nỗ lực
hợp lý để có được thông tin về sự tồn tại của các thỏa thuận cổ đông và công
bố thông tin đó cho tất cả cổ đông. Về nguyên tắc, các bên tham gia thỏa thuận
cổ đông nên tự nguyện công bố thông tin này.
Giới hạn phiếu biểu quyết hạn chế số lượng phiếu biểu quyết mà mỗi
cổ đông có thể được bỏ, bất kể số lượng cổ phần mà họ thực sự sở hữu. Như
vậy, việc giới hạn này đi ngược lại nguyên tắc “ một cổ phiếu một lá phiếu” về
quyền sở hữu của cổ đông. Giới hạn phiếu biểu quyết thường được sử dụng để
cố thủ vị trí của những cổ đông kiểm soát hiện hữu hoặc ban giám đốc điều

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

c) Các thỏa thuận của cổ đông và Giới hạn phiếu biểu quyết

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

ÎĐể biết thêm thông tin các yêu cầu công bố thông tin đối với các giao dịch với
bên liên quan, xem Chương 12, Phần B.4.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Thông tin về sở hữu gián tiếp, các bên liên quan, và giao dịch với bên liên
quan nên được công bố đầy đủ, cụ thể trong báo cáo thường niên, hàng
quý và các báo cáo sự kiện trọng yếu và những thông báo khác đến các
nhà quản lý hoặc chủ nợ.

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

Các thông lệ tốt:
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hành. Việc giới hạn phiếu biểu quyết hiếm khi được ủng hộ bởi các nhà đầu tư
có thiện ý.
Luật Doanh nghiệp Việt Nam đã ngầm định cấm việc giới hạn phiếu
biểu quyết của cổ đông bằng cách đưa ra một nguyên tắc bắt buộc về quyền
bỏ phiếu của cổ đông phổ thông đối với các công ty cổ phần, đó là nguyên
tắc “một cổ phần phổ thông, một lá phiếu”. Theo nguyên tắc này, một công ty
cổ phần bị cấm hạn chế quyền biểu quyết bằng cách tăng tối đa số phiếu biểu
quyết của một cổ đông.45

4. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc
điều hành
a) Dữ liệu cá nhân
Các nhà đầu tư và các cổ đông cần được tiếp cận các thông tin liên
quan về năng lực và trình độ của các thành viên Hội đồng quản trị và các
thành viên chủ chốt của Ban giám đốc điều hành để đánh giá kinh nghiệm
và năng lực của họ. Nền tảng học vấn, nghề nghiệp hiện tại và kinh nghiệm
chuyên môn của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc cần được
công ty công bố và lưu giữ một cách đầy đủ. Một điều quan trọng nữa là các
nhà đầu tư và cổ đông cần có các thông tin về bất kỳ những xung đột lợi ích
nào (hiện tại cũng như tiềm ẩn) có thể ảnh hưởng đến khả năng độc lập và ra
quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành. Rất tiếc, luật
Việt Nam hiện nay vẫn chưa có bất kỳ quy định nào cho phép nhà đầu tư hay
cổ đông có quyền tiếp cận đầy đủ các thông tin về các thành viên Hội đồng
quản trị nêu trên.
Cổ đông cũng nên được tiếp cận đầy đủ thông tin để đánh giá liệu
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc điều hành có dành đủ thời
gian cho nhiệm vụ của họ hay không và có thực hiện các trách nhiệm của họ
một cách hiệu quả hay không. Để làm được điều này các công ty cần công bố
nếu thành viên Hội đồng quản trị hay thành viên thường trực của Ban giám
đốc cũng đang nắm giữ các chức vụ trong Hội đồng quản trị của các công ty
khác (trong nước và nước ngoài), đồng thời công ty cũng nên công bố hồ sơ
ghi lại số lần tham dự họp của họ

45 Khoản 1(a), Điều 79, LDN.
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46 Khoản 2.h, Điều 108, và Điều 117, LDN.
47 Khoản 3, Điều 117, LDN.
48 Khoản 4, Điều 17, Quy chế Quản trị công ty.
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b) Thù lao
Các cơ chế lương thưởng cho Ban giám đốc điều hành thường được
thực hiện để động viên các thành viên trong Ban giám đốc và liên kết lợi ích
của họ cùng với lợi ích của cổ đông. Cơ chế này thông thường bao gồm tiền
thưởng dựa trên kết quả công việc. Các chế độ thưởng động viên có thể không
phải là cách hữu hiệu nhất để loại trừ các xung đột lợi ích cố hữu và trong bất
kỳ trường hợp nào đều phải chịu sự kiểm tra về pháp lý và tài chính và phải
được Hội đồng quản trị và ĐHĐCĐ phê chuẩn.46 Thù lao cho các thành viên
Hội đồng quản trị không điều hành khác biệt đáng kể (thường sẽ ít hơn nhiều
so với các thành viên Ban điều hành).
Ở Việt Nam, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương
của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí
kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh
nghiệp và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng
năm của công ty, phải báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên.47 Quy chế
Quản trị công ty quy định số liệu về tiền thưởng trả cho các thành viên Hội
đồng quản trị của các công ty niêm yết sẽ phải là các nội dung công bố bắt
buộc trong bản cáo bạch và báo cáo thường niên của công ty.48

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

t 5IÙOHUJOW̌U˾UD˽DÈDLIJ̋VO˼Jêˍ̝DMˍVU˼JUÛBÈO IBZDˌRVBOUS̒OH
tài) đối với các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên chủ chốt
trong Ban giám đốc.

CỔ TỨC

t 5V̖J OHǏOHIJ̏Q DÙOHWJ̏DWËRV̔DȖDID̟BU̡OHUIËOIWJÐO)̘Jê̕OH
quản trị cũng như của tất cả các vị trí khác, ngày bổ nhiệm lần đầu và
OIJ̏NLȅIJ̏OU˼J

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

t 5IÙOHUJOW̌U˾UD˽DÈDHJBPȆDIHJ̣BDÈDUIËOIWJÐOOËZW̙JDÙOHUZ

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

t %BOITÈDIWËTˌZ̋VMâM̑DID̟BDÈDUIËOIWJÐO)̘Jê̕OHRV˽OUS̑ #BO
kiểm soát và Ban giám đốc điều hành của công ty

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Theo các thông lệ tốt, một công ty nên công bố các thông tin dưới đây trong
báo cáo thường niên của mình:

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Các thông lệ tốt:

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

CÁC NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

13.

Công bố thông tin

Các thông lệ tốt:
Cổ đông cần được cung cấp thông tin tổng quan về chính sách lương thưởng
của công ty. Việc công bố thông tin về chính sách lương thưởng tạo điều kiện
cho cổ đông và các nhà đầu tư đánh giá những thông số và cơ sở chính tạo
nên các khoản mục trong gói thù lao và mối liên hệ giữa thù lao với kết quả
công việc. Việc công bố như vậy là nhằm tăng cường tính giải trình của công
ty trước cổ đông. Chính sách lương thưởng cần được trình bày trong bản báo
DÈPW̌UIáMBPSJÐOHWËIṖDDØUSPOHDÈDCÈPDÈPUËJDIÓOIUIˍ̚OHOJÐOD̟B
công ty. Chính sách lương thưởng cũng nên được đưa lên trang thông tin điện
tử của công ty.
Công ty cũng nên công bố minh bạch không chỉ với các mức thù lao mà còn
cả với phương pháp xác định thù lao. Các thông tin khác như tiêu chí xác định
N̠DUIáMBPDIPDÈDUIËOIWJÐO)̘Jê̕OHRV˽OUS̑ 5̖OHHJÈNê̔DWËIṖDDÈD
thành viên Ban giám đốc cũng như tổng số tiền thù lao đã hoặc sẽ trả dựa
trên kết quả của năm báo cáo phải được công bố trong báo cáo thường niên.
Phương pháp xác định mức thù lao thường là một phần không tách rời của
chính sách lương thưởng của công ty.
åBT̔DÈDOˍ̙DUIËOIWJÐOD̟B&6êÍêˍBSBDÈDUJÐVDIV̀ODBPW̌DÙOHC̔
thông tin liên quan đến thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và các
cán bộ điều hành chủ chốt. Việc này tạo điều kiện cho cổ đông có cơ sở thuận
lợi hơn trong việc đánh giá mức thù lao của cá nhân trong mối liên hệ với trách
nhiệm và kết quả công việc. Nó cũng tạo điều kiện cho cổ đông có công cụ
để buộc các cán bộ điều hành và các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách
nhiệm toàn bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ của họ.
t å̔JW̙JDÈDL̋IP˼DIUIáMBPDIPDÈOC̘êJ̌VIËOI DÈDD̖êÙOHWËOIË
đầu tư cần có đủ thông tin để đánh giá đúng chi phí và lợi ích đối với
công ty và mối quan hệ giữa một bên là hiệu quả hoạt động của công ty
và một bên là mức thù lao cho các cán bộ điều hành.
t 5SPOHN̘UT̔USˍ̚OHI̝Q N̠Dê̘ê̘DM̂QD̟BDÈDUIËOIWJÐO)̘Jê̕OH
quản trị không điều hành có thể bị ảnh hưởng nếu họ được nhận một
mức thù lao khá lớn từ các hoạt động của họ với tư cách là thành viên
)̘Jê̕OHRV˽OUS̑å̍LĨDQI̞DW˾Oê̌OËZ N̘UT̔Oˍ̙DêÍêˍBSBDÈD
biện pháp về ngưỡng tiền chi trả cho các thành viên độc lập để thực

49 Chi tiết về việc công bố chính sách thù lao, xem thêm bản tiếng Anh: Khuyến nghị của Uỷ ban Châu Âu đối
với cơ chế phù hợp về thù lao cho thành viên HĐQT của công ty niêm yết, (2004/913/EC), Phần II.
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50 Quyết định 13/2007/QĐ-BTC, (xem mẫu Bản cáo bạch trong các phụ lục của Quyết định này:).
51 Phụ lục II, Thông tư 09/2010/TT-BTC
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TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ TỨC

Nói đúng ra, hầu hết các thông tin về người lao động và các bên có
quyền lợi liên quan khác có thể không “trọng yếu” theo định nghĩa về mặt tài
chính kế toán về thuật ngữ này. Tuy nhiên, thông tin về người lao động của
công ty, chủ nợ và các nhà cung cấp, cũng như quan hệ của công ty với cộng
đồng địa phương có thể là “trọng yếu” đối với các chủ thể khác. Người lao
động cũng là người sử dụng thông tin và việc công bố thông tin của công ty
giúp họ trong việc đưa ra các quyết định về việc làm tốt hơn, bảo vệ chính họ
tại nơi làm việc và giúp họ hiểu và tham gia vào các lĩnh vực khác trong hoạt
động của công ty. Việc công bố thông tin cho các bên có quyền lợi liên quan
ngày càng trở nên phổ biến và là một vấn đề thu hút sự quan tâm và chú ý trên
toàn thế giới.

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

6. Người lao động và các bên có quyền lợi liên quan

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Rủi ro (đi kèm với lợi nhuận thu về) là một trong những khía cạnh
trọng yếu nhất mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng cần xem xét. Rủi ro có thể gồm
các rủi ro đặc trưng của ngành kinh doanh hay các rủi ro về chính trị, hàng hóa,
sản phẩm phái sinh, môi trường, thị trường, lãi suất và các biến động tiền tệ.
Về bản chất, rủi ro là ở phía trước và rất khó định lượng. Theo quy
định hiện hành, tất cả các rủi ro về pháp lý, tài chính và đặc thù ngành cụ thể,
cũng như các rủi ro trọng yếu khác của công ty cần được công bố trong bản
cáo bạch.50 Tuy nhiên, các công ty đại chúng và niêm yết của Việt Nam chưa
có nghĩa vụ phải trình bày các rủi ro trọng yếu trong báo cáo thường niên của
mình.51

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

5. Các yếu tố rủi ro trọng yếu có thể dự đoán trước

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

hiện “nguyên tắc ngón tay cái” hay dấu hiệu cảnh báo cho các công ty.
Trong khi các ngưỡng con số có thể là các điểm xuất phát hợp lý, việc
đánh giá mức độ độc lập tất nhiên sẽ cần phải được phân tích tỉ mỷ hơn.
Việc công bố mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị không
điều hành vẫn là cơ sở quan trọng giúp các cổ đông và nhà đầu tư có thể
đánh giá tính độc lập của thành viên đó bị ảnh hưởng đến mức nào.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

CÁC NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

13.

Công bố thông tin

Các thông lệ tốt:
Dù pháp luật có quy định một vài hình thức công bố thông tin cho các bên
liên quan, việc cung cấp cho các bên có quyền lợi liên quan các thông tin liên
quan khác cũng là một thông lệ tốt. Ví dụ, việc công bố các thông tin cho các
bên có quyền lợi liên quan có thể bao gồm vấn đề bảo vệ sức khỏe cho người
lao động, các điều kiện làm việc an toàn, và các báo cáo về tác động của môi
trường hoặc cộng đồng.

7. Cơ cấu và chính sách Quản trị công ty
Khi đánh giá về cấu trúc quản trị của một công ty, các đối tượng tham
gia thị trường muốn có được thông tin về các chủ thể quản trị của công ty, bao
gồm sự phân quyền giữa cổ đông, các thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản
trị và các cán bộ điều hành, cũng như chính sách Quản trị công ty, cam kết của
công ty đối với các nguyên tắc Quản trị công ty, các cơ chế để tuân thủ.
Bản điều lệ công ty là văn bản thiết lập các quy tắc và quy trình của hệ
thống Quản trị công ty. Đó là tài liệu cơ sở của công ty và nhất định phải được
công bố công khai. Bộ quy tắc quản trị ở cấp độ công ty giúp nêu bật các khái
niệm và cấu trúc chung về Quản trị công ty. Các quy chế nội bộ hướng dẫn chi
tiết hơn về các quá trình thực hiện.
Điều 28 của Quy chế Quản trị công ty yêu cầu các công ty niêm yết
phải công bố thông tin về tình hình quản trị công ty trong các kỳ ĐHĐCĐ
hàng năm, trong báo cáo thường niên của công ty, tối thiểu phải bao gồm
những thông tin sau:
a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
b) Các hành động do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện.
c) Các hành động được thực hiện bởi thành viên không điều hành, độc
lập của Hội đồng quản trị.
d) Các hành động do các ủy ban thuộc Hội đồng quản trị thực hiện.
e) Các kế hoạch nâng cao hiệu quả Quản trị công ty.
f) Thù lao và chi phí cho thành viên của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc
và Ban kiểm soát.

517

Các công ty nên mô tả cấu trúc quản trị của mình, bao gồm thẩm
quyền của các chủ thể quản trị và cơ chế kiểm soát nội bộ trong báo cáo thường
niên và bản cáo bạch của công ty. Đồng thời, các công ty phải quy định và công
bố rộng rãi các quy chế nội bộ của công ty liên quan đến quy trình triệu tập và
tiến hành ĐHĐCĐ.
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TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ TỨC
Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
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b) Cấu trúc Quản trị công ty

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Thị trường có mối quan tâm sâu sắc về mức độ cam kết của công ty đối
với các thông lệ Quản trị công ty tốt. Họ muốn xác định xem liệu công ty có coi
việc Quản trị công ty là một việc quan hệ công chúng, hành động “điền mẫu
khảo sát ” hay “phô trương lòe loẹt” hay không, hoặc liệu trên thực tế công ty
có sẵn sàng làm đúng theo nguyện vọng của cổ đông, nhằm tạo ra và thực hiện
những thay đổi cần thiết và phù hợp hay không. Nếu công ty chỉ thực hiện tốt
việc công bố thông tin theo quy định pháp luật thì vẫn là chưa đủ. Một hệ
thống Quản trị công ty tốt và nhất quán rõ ràng phụ thuộc rất nhiều vào sự
cam kết của công ty là sẵn sàng và có thể làm những việc thiết thực cho các cổ
đông và các bên liên quan khác của công ty.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

a) Cam kết về Quản trị công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Cần phải công bố các thông tin về các xung đột của công ty do việc thực hiện
chưa tốt các thông lệ Quản trị công ty mà công ty đã tuyên bố cam kết thực
IJ̏OEˍ̙JIÖOIUI̠DOËZIBZIÖOIUI̠DLIÈDå̕OHUI̚J DÙOHUZQI˽JUVÉOUI̟
nguyên tắc “tuân thủ hay giải thích” khi áp dụng quy chế Quản trị công ty đã
được thông qua, và giải trình trong báo cáo của mình các lý do có sự sai lệch
trong quá trình áp dụng vào thực tiễn.

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

Các thông lệ tốt:

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

g) Thông tin về các giao dịch về cổ phiếu của công ty thực hiện bởi các
thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các cổ
đông lớn, cũng như các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản
trị và những người liên quan.
h) Số thành viên của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát
tham gia các khóa học về Quản trị công ty.
i) Các vấn đề không tuân thủ Quy chế Quản trị công ty, nguyên nhân và
biện pháp khắc phục.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

CÁC NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

13.

Công bố thông tin

Các thông lệ tốt:
Các công ty nên công bố các thông tin về việc thay đổi (bao gồm thay đổi các
thỏa ước hợp đồng) về kiểm toán viên độc lập của công ty và các cá nhân bên
ngoài khác có cam kết cung cấp cho công ty các dịch vụ có ảnh hưởng trọng
yếu đến hoạt động kinh doanh của công ty (ví dụ: văn phòng luật sư tham gia
đại diện cho công ty trong một vụ kiện quan trọng).

c) Các chính sách Quản trị công ty
Các công ty cần công bố các chính sách Quản trị công ty và tạo điều
kiện cho những người quan tâm đến công ty tiếp cận những thông tin này dễ
dàng và không tốn kém.

Các thông lệ tốt:
Các thông lệ Quản trị công ty tốt khuyến nghị các công ty xây dựng các
chính sách công bố thông tin, xin phê duyệt từ Hội đồng quản trị và và bắt
buộc thực hiện.
Khuyến nghị một số quy định đưa vào chính sách công bố thông tin của
công ty như sau:
t -J̏ULÐDÈDUIÙOHUJODÙOHUZE̤LJ̋ODÙOHC̔
t $ÈD RVZ ŨD USVŽO UIÙOH W̙J DÈD QIˍˌOH UJ̏O ê˼J DIÞOH DǿOH OIˍ
nguồn thông tin và mức độ thường xuyên của việc truyền thông.
t .̔JMJÐOȈW̙JDÈDQIˍˌOHUJ̏OUIÙOHUJOê˼JDIÞOH OIˍI̒QCÈP YV˾U
bản ấn phẩm và các sách giới thiệu, quảng cáo nhỏ.
t :ÐVD˿VDÈDDI̟UI̍êJ̌VIËOIU̖DI̠DI̒QW̙JDÈDD̖êÙOHWËDÈDOIË
phân tích.
t $ÈDRVZUSÖOIUS˽M̚JDÈDDÉVI̓JD̟BD̖êÙOH
t -J̏U LÐ DÈD UIÙOH UJO  WǊO C˽O WË UËJ MJ̏V DVOH D˾Q DIP D̖ êÙOH U˼J
å)å$å
t -J̏ULÐEBOITÈDIDÈDUIÙOHUJON̂U
t 2VZUSÖOIYÈDê̑OIWËDÈDIY̢MâDÈDUIÙOHUJOO̘JC̘
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52 Mẫu bản cáo bạch quy định tại Quyết định 13/2007/QĐ-BTC.
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BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

CỔ TỨC

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Việc phát hành chứng khoán ra công chúng chỉ có thể được thực hiện
khi công ty đăng ký trước bản cáo bạch của mình với UBCKNN.52 Bản cáo
bạch cung cấp những thông tin trọng yếu của công ty mà nhà đầu tư dựa vào
đó để đưa ra những quyết định nhằm thu về mức lợi nhuận xứng đáng từ các
khoản đầu tư. Bản cáo bạch đưa ra hình thức và đối tượng của đợt phát hành
là cổ phiếu, trái phiếu hoặc các chứng khoán khác, đặc tính của khoản đầu tư
và đặc tính rủi ro của đợt phát hành. Các nhà đầu tư phải nghiên cứu Bản cáo
bạch trước khi quyết định mua chứng khoán.
ÎThông tin chi tiết về Bản cáo bạch, xem phần C, chương 11.

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

8. Công bố thông tin trong khi phát hành chứng khoán – Bản
cáo bạch

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Ngoài ra, các công ty cần cân nhắc việc công bố các chính sách và quy
chế nội bộ khác, như bộ quy tắc đạo đức, chính sách về môi trường, và các quy
chế nội bộ khác đối với Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và các ủy ban thuộc
Hội đồng quản trị
ÎThông tin chi tiết về các chính sách và quy chế nội bộ công ty, xem Chương 3.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

CÁC NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

13.

Công bố thông tin

C. Công bố thông tin tự nguyện
Tự nguyện công bố các thông tin trọng yếu ngoài các yêu cầu chính
thức về pháp lý là một thông lệ tốt đối với các công ty. Hoạt động này đặc biệt
là một quyết định đúng đắn đối với những công ty hoạt động trong thị trường
mới nổi thường gặp trở ngại bởi môi trường pháp lý và cơ chế thực thi yếu
kém. Các công ty cũng được khuyến khích sử dụng các kênh truyền thông
hiện có, như internet và các phương tiện truyền thông in ấn cho mục đích
công bố thông tin.

1. Trang thông tin điện tử (website) của công ty
Công chúng có thể dễ dàng truy cập vào trang thông tin điện tử
(website) của công ty với chi phí thấp và do đó nó là một phương tiện truyền
thông rất hiệu quả. Hiện nay, internet bắt đầu được chấp nhận như là một
kênh công bố thông tin chính thức.

Các thông lệ tốt:
Các thông tin sau đây nên được đưa lên trang web của công ty:
t åJ̌VM̏DÙOHUZWËDÈDT̢Bê̖J
t 5IÙOHUJOW̌DIJ̋OMˍ̝DQIÈUUSJ̍OD̟BDÙOHUZ
t #ÈPDÈPLJOIEPBOIDáOHWˌÓDÈDCÈPDÈPUËJDIÓOI
t #˽ODÈPC˼DI
t $ÈDCÈPDÈPLJ̍NUPÈOWJÐOCÐOOHPËJ
t 5IÙOHUJOW̌DÈDT̤LJ̏ORVBOUS̒OH
t 5IÙOHUJOW̌å)å$å
t /ỊOHRVZ̋Uê̑OIRVBOUS̒OHD̟B#BOHJÈNê̔D

Internet là một công cụ hiệu quả để thông tin nhanh chóng và kinh tế
và được các công ty Việt Nam sử dụng để công bố thông tin tự nguyện ngày
càng nhiều.
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Các phương tiện in ấn là một kênh bổ sung cho việc công bố thông
tin. Mặc dù xuất bản tài liệu có thể đòi hỏi thêm chi phí, nhưng nó là một kênh
hợp pháp được công nhận cho việc công bố thông tin) và chủ động phổ biến
thông tin cho công chúng.
Hầu hết các công ty công bố thông tin về sản phẩm mới, những hợp
đồng quan trọng, mua bán sáp nhập, kết quả tài chính, kế hoạch sản xuất các
vấn đề chứng khoán trên các ấn phẩm của mình.

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

2. Các phương tiện thông tin đại chúng

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

#ÈPDÈPUËJDIÓOIUSPOHCBOʅNHԽOOIԼU
$ÈDUդMՍUËJDIÓOIUSPOHCBOʅNRVB
5ËJMJՍVOՖJCՖDÙOHUZ
$ԊDԼV UIԼNRVZՊO WËUIËOIQIԽODÈDDI՝UIՋRVԻOUSՏ
%BOITÈDIOIաOHDÈOIÉODØMJÐOLՉU
#ÈPDÈPUIԋOHOJÐOWËIËOHRVâUSPOHCBOʅNHԽOOIԼU
5ËJMJՍVWËOIաOHOHIՏRVZՉUD՝Bó)ó$óUSPOHCBOʅNHԽOOIԼU
ćÙOHUJOWՊDI՞OHLIPÈOD՝BDÙOHUZ
#ʅOHÿJՍOUՠUIÙOHCÈPUIÙOHUJOWՊDÙOHUZ

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

t
t
t
t
t
t
t
t
t

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Một số công ty đã thực hành theo các thông lệ tốt và công bố thông tin
các thông tin sau trên trang web của họ:

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

Các công ty niêm yết đăng tải những báo cáo thường niên và tài chính và
thông tin về quản trị (như thông tin về các thành viên Hội đồng quản trị và
các cán bộ điều hành chủ chốt) trên các trang web của họ. Các trang web tốt
hơn thường có phần đặc biệt dành cho Quản trị công ty và bao gồm địa chỉ
liên lạc và số điện thoại để được giải đáp.

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Thông lệ tại các quốc gia khác:

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

CÔNG BỐ THÔNG TIN TỰ NGUYỆN

13.

Công bố thông tin

Các thông lệ tốt:
Báo cáo tài chính là tài liệu quan trọng nhất cho các cổ đông và các nhà đầu tư
tiềm năng để giúp họ hiểu được tình hình tài chính của công ty. Nếu có một
số lượng các cổ đông lớn (ví dụ 10.000 hoặc nhiều hơn), công ty nên công bố
báo cáo tài chính trên ít nhất hai tờ báo được phân phối trên toàn quốc để đại
đa số các cổ đông của công ty có thể tiếp cận những thông tin này.

NOTES

NOTES

Chương

14

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ KIỂM SOÁT

14 Các quy trình Kiểm toán và Kiểm soát
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HÀNH
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556
557
559
559
560

CỔ TỨC

C. ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Chức năng của Ủy ban kiểm toán
2. Thành phần của Ủy ban kiểm toán
3. Họp hành của Ủy ban kiểm toán
4. Tiếp cận thông tin và các nguồn lực

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

544
544
545
546
547
553
553
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CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

B. KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
1. Khi nào cần kiểm toán hàng năm?
2. Quyền và nghĩa vụ của kiểm toán độc lập
3. Quyền và nghĩa vụ của công ty
4. Bổ nhiệm kiểm toán độc lập
5. Trả phí dịch vụ kiểm toán
6. Báo cáo kiểm toán
7. Trách nhiệm của kiểm toán độc lập

CÔNG BỐ
THÔNG TIN
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CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

A. BAN KIỂM SOÁT
1. Thành phần và yêu cầu đối với thành viên Ban kiểm soát
2. Thẩm quyền của Ban kiểm soát
3. Đề cử thành viên Ban kiểm soát
4. Bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
5. Hợp đồng với thành viên Ban kiểm soát
6. Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát
7. Quy trình hoạt động của Ban kiểm soát
8. Báo cáo của Ban kiểm soát

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
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Mục lục

14.

Các quy trình Kiểm toán và Kiểm soát

D. CHỨC NĂNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
1. Các nguyên tắc kiểm soát nội bộ
2. Thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ
3. Các chủ thể và cá nhân chịu trách nhiệm về hệ thống kiểm soát nội bộ
4. Kiểm toán nội bộ

561
562
563
566
569
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Kiểm toán độc lập:
Công ty có Kiểm toán độc lập không? Kiểm toán độc lập có cung cấp
cho công ty các dịch vụ phi kiểm toán khác có thể làm ảnh hưởng
đến tính độc lập của kiểm toán không? Người đứng đầu chịu trách
nhiệm cuối cùng và ký báo cáo kiểm toán của công ty kiểm toán có
được thay đổi luân phiên theo đúng quy định không?
Kiểm toán độc lập được lựa chọn như thế nào? Có thực hiện một
quy trình mở thầu hay không? Nếu có, ai là người tổ chức quá
trình mở thầu?
Kiểm toán độc lập báo cáo cho ai?
Kiểm toán độc lập có tham dự ĐHĐCĐ hàng năm để trả lời các
câu hỏi của cổ đông đưa ra liên quan đến việc kiểm toán không?

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
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THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Kiểm toán nội bộ báo cáo lên Ban giám đốc, Hội đồng quản trị
hay Ban kiểm soát? Kiểm toán nội bộ nên báo cáo cho ai? Có trở
ngại nào cản trở việc kiểm toán nội bộ báo cáo các phát hiện của
mình không?

Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

Ban kiểm soát có thường xuyên họp mặt và phản hồi các yêu cầu
và chất vấn của các cổ đông không?

CỔ TỨC

Ban kiểm soát có phát hiện và báo cáo các sai sót và vi phạm cho
ĐHĐCĐ không? Ai là thành viên Ban kiểm soát? Có thành viên
nào là nhân viên công ty không? Các thành viên có hoàn toàn độc
lập với bộ máy điều hành không?

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

Ban kiểm soát có hoàn thành chức năng và nhiệm vụ của mình không?

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Ban kiểm soát:

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Kiểm toán
viên nội bộ có mối quan hệ với nhau như thế nào? Vai trò và trách
nhiệm của họ có được xác định một cách phù hợp để tránh bị
chồng chéo và xung đột không?

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

Những vấn đề Chủ tịch HĐQT cần lưu ý:

CƠ CẤU CHUNG
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TRỊ CÔNG TY

GIỚI THIỆU
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Những vấn đề Chủ tịch HĐQT cần lưu ý
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Những vấn đề Chủ tịch HĐQT cần lưu ý

Ủy ban kiểm toán của Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị của công ty có nên thành lập thêm Ủy ban
kiểm toán hay không? Chi phí và lợi ích như thế nào? Cần phải
làm gì để đảm bảo tránh được những xung đột giữa Ban kiểm
soát và Ủy ban kiểm toán trong việc điều hành bộ phận kiểm
toán nội bộ?
Nếu công ty cần thành lập Ủy ban kiểm toán liệu công ty có khả
năng tìm kiếm được những cá nhân độc lập, có năng lực và sẵn
sàng đảm nhiệm các vị trí đó không?
Người đứng đầu Ủy ban kiểm toán đó có trình độ kinh nghiệm
chuyên môn cần thiết và các kỹ năng lãnh đạo cần thiết không?
Các thành viên của Ủy ban kiểm toán đó có phải là các chuyên
gia cao cấp về kế toán tài chính có uy tín và kinh nghiệm không?
Ủy ban kiểm toán có họp mặt đầy đủ để thực hiện nhiệm vụ của họ
một cách hiệu quả không? Ủy ban này có đưa vào chương trình
họp các vấn đề cần thiết và phù hợp không?
Ủy ban kiểm toán có đóng góp trong các cuộc thảo luận của Hội
đồng quản trị về các chủ đề kiểm toán, rủi ro, kiểm soát nội bộ và
báo cáo tài chính không?
Ủy ban kiểm toán có nhận được các thông tin cần thiết để thực hiện
nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả không? Họ có thẩm quyền để
thuê ngoài các dịch vụ tư vấn pháp lý và kế toán bên ngoài không?
Ủy ban kiểm toán có thực hiện việc tự đánh giá năng lực công tác
một cách thường xuyên không?

Hệ thống kiểm soát nội bộ:
Công ty đã thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ chưa? Công ty
có các tài liệu chính thức quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ
và các thủ tục liên quan không? Các tài liệu này có được xem xét
lại định kỳ hay không?
Công ty đã thiết lập một hệ thống quản lý rủi ro chưa? Hệ thống
này có bao quát được rủi ro ở cấp độ công ty con không? Các rủi
ro kinh doanh, rủi ro hoạt động và rủi ro tài chính được phát hiện
như thế nào?
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Kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ là các công cụ quan trọng trong việc
quản lý và giám sát hoạt động của công ty, góp phần bảo đảm việc báo cáo tài
chính minh bạch và lành mạnh. Việc quản lý, giám sát tình hình hoạt động và
tình hình tài chính của công ty có sự tham gia của một số bộ phận trong nội
bộ công ty và cả các tổ chức bên ngoài. Các chủ thể này có sự đa dạng về đặc
điểm, chức năng và cách thức báo cáo và sự tham gia của một số chủ thể mang
tính bắt buộc, trong khi một số khác là do công ty tùy chọn.
Luật pháp Việt Nam có những quy định bắt buộc về việc thành lập
Ban kiểm soát ở các công ty cổ phần. Ban kiểm soát có chức năng giám sát
Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc), tập trung vào việc kiểm
soát các hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty cũng như giám sát việc
tuân thủ các quy định pháp luật. Theo quy định, Ban kiểm soát hoạt động độc
lập với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Các thành viên của Ban kiểm soát
phải hoạt động một cách mẫn cán phục vụ cho lợi ích tối đa của cổ đông của
công ty. Ban kiểm soát báo cáo trực tiếp lên ĐHĐCĐ và theo lý thuyết, họ có
chức năng thẩm tra kiểm soát tối cao để bảo đảm công ty đã thiết lập được các
biện pháp kiểm soát phù hợp. Kiểm toán độc lập kiểm tra tính chính xác của
các ghi chép về kế toán tài chính và các tài liệu liên quan của công ty, trên tất
cả các khía cạnh trọng yếu xác định dựa trên các chuẩn mực kiểm toán. Các cổ
đông dựa vào ý kiến độc lập của kiểm toán về các báo cáo tài chính của công
ty để tự xác định liệu báo cáo tài chính đó có tin cậy được hay không.
Hội đồng quản trị cần xem xét việc thành lập một Ủy ban kiểm toán
trực thuộc Hội đồng quản trị nếu xét thấy hoạt động của Ban kiểm soát không
hỗ trợ chức năng giám sát của mình một cách hiệu quả. Ủy ban kiểm toán này
được Hội đồng quản trị giao quyền chất vấn Ban giám đốc về cách thức và
trách nhiệm lập báo cáo tài chính của Ban giám đốc đồng thời theo dõi giám
sát việc thực thi các kiến nghị sửa đổi được tiến hành kịp thời. Ủy ban kiểm
toán giám sát mối quan hệ của công ty với kiểm toán độc lập. Ủy ban này có
thể xem xét việc bổ nhiệm kiểm toán độc lập cho công ty, kế hoạch kiểm toán
nội bộ, kiểm tra tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, xem xét các phát
hiện qua các cuộc điều tra của kiểm toán nội bộ và phản ứng của Ban giám đốc
đối với kiến nghị của kiểm toán, và thúc đẩy sự hợp tác giữa kiểm toán nội bộ
và kiểm toán độc lập. Ủy ban kiểm toán là một bộ phận trực thuộc Hội đồng
quản trị, và do đó, có nhiệm vụ đưa ra các đề xuất để Hội đồng quản trị xem
xét. Ủy ban kiểm toán không có quyền đưa ra các quyết định độc lập.
Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm đánh giá tình hình tài chính và hoạt
động kinh doanh hàng ngày của công ty. Hệ thống kiểm soát nội bộ được thiết
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lập bởi Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, và người lao động của công ty để bảo
đảm các mục tiêu của công ty về tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh,
tính tin cậy của báo cáo tài chính và tính tuân thủ nội quy chung của công ty và
các quy định pháp luật được thực hiện đầy đủ. Mục tiêu chính của kiểm toán
nội bộ là tư vấn cho Ban giám đốc biết liệu công ty có một hệ thống kiểm soát
nội bộ đủ mạnh để ngăn chặn các thiệt hại về nhiều mặt hay không. Kiểm toán
nội bộ đánh giá các hệ thống kiểm soát nội bộ, đánh giá các rủi ro và các yếu
tố quản trị rủi ro, thông tin liên lạc về kết quả kiểm toán và đưa ra các đề xuất
cải tiến cho bộ máy điều hành. Phạm vi công việc của kiểm toán nội bộ không
chỉ bao gồm việc kiểm soát về tài chính mà còn kiểm soát các hệ thống và các
hoạt động kinh doanh của công ty.

Các thông lệ tốt:
Khái niệm Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị là rất phổ biến trên
thông lệ quốc tế tuy nhiên khái niệm này chỉ mới được đề cập đến gần đây ở
Việt Nam trong khi khái niệm về Ban kiểm soát là phổ biến hơn. Các câu hỏi
mà mỗi công ty nên đặt ra là liệu nhiệm vụ của hai chủ thể này có chồng chéo
không, và chủ thể nào sẽ có khả năng giám sát tốt nhất việc chuẩn bị các
thông tin tài chính và đánh giá các hệ thống kiểm soát nội bộ. Trên lý thuyết,
vì các cơ quan này được giao quyền hạn khác nhau nên họ có thể thực thi các
chức năng bổ sung cho nhau. Tuy nhiên, thực tế nhiều công ty tồn tại hai mô
hình này cho thấy chức năng của Ban kiểm soát quả thực là có chồng chéo
với chức năng của Kiểm toán nội bộ và Ủy ban kiểm toán. Có khá nhiều quốc
gia đã lựa chọn thông lệ quốc tế là bãi bỏ Ban kiểm soát và chỉ duy trì phát
triển Ủy ban kiểm toán và Kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên, tại các quốc gia mà
luật pháp yêu cầu sự tồn tại của mô hình Ban kiểm soát, các công ty không có
lựa chọn khác mà bắt buộc hoặc là củng cố chức năng của Ban kiểm soát thật
vững mạnh hoặc nếu không, có song song một Ủy ban kiểm toán với đủ năng
lực để có thể giúp Hội đồng quản trị thực hiện tốt vai trò giám sát của mình.

Chương này sẽ thảo luận chi tiết về vai trò, thẩm quyền và nhiệm vụ
của các chủ thể quản trị nêu trên và các chủ thể này đóng góp thế nào trong
việc công bố thông tin và tính minh bạch của công ty. Để có cái nhìn tổng quát
về các chủ thể này và cách thức báo cáo của họ, xem minh họa trên Hình 1: Mô
hình hiện tại của Việt Nam và Hình 2: Mô hình theo thông lệ quốc tế được áp
dụng ở nhiều nước trên thế giới.
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Đại hội đồng cổ đông
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Hình 1: Các chủ thể quản trị công tác kiểm soát và kiểm toán tự nguyện và bắt
buộc ở Việt Nam
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Các quy trình Kiểm toán và Kiểm soát

A. Ban kiểm soát
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; chịu trách nhiệm trước
Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.1
Theo Luật doanh nghiệp, các công ty đại chúng bắt buộc phải có Ban
kiểm soát.2

1. Thành phần và yêu cầu đối với thành viên Ban kiểm soát
Ban kiểm soát có từ ba đến năm thành viên, có nhiệm kỳ không quá
5 năm và thành viên của Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ
không hạn chế. 3
Thành viên Ban kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:4

t5՟UVՔJUSՙMÐO ÿ՝OʅOHMբDIËOIWJEÉOTբWËLIÙOHUIVՖDÿՒJ
tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo Luật doanh
nghiệp.

t,IÙOHQIԻJMËW՛IPՅDDIՓOH DIB DIBOVÙJ NՆ NՆOVÙJ DPO DPO
nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc
hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.

t,IÙOHOՁNHJաDÈDWՏUSÓRVԻOMâUSPOHDÙOHUZ
Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú tại Việt
Nam và phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Đối
với công ty niêm yết, Điều lệ Mẫu có quy định rõ là phải có ít nhất một thành
viên Ban kiểm soát có chuyên môn tài chính kế toán. Thành viên này không
phải là nhân viên trong bộ phận tài chính kế toán của công ty và không phải là
thành viên hay nhân viên của một công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện
kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.5

1 Khoản 1 và 2, Điều 123, LDN.
2 Điều 95, LDN quy định: “đối với công ty cổ phần có trên mười một cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ
chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát”.
3 Khoản 1, Điều 121, LDN.
4 Điều 122, LDN.
5 Khoản 1, Điều 36, Điều lệ Mẫu.
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t.̘UOHˍ̚JLIÙOHOÐOê̕OHUI̚JMËUIËOIWJÐO#BOLJ̍NTPÈUD̟B
công ty hoặc nhiều hơn (ngoại trừ trường hợp các công ty có liên kết)
t5IËOIWJÐO)̘Jê̕OHRV˽OUS̑D̟BN̘UDÙOHUZOJÐNZ̋ULIÙOHOÐOMË
thành viên Ban kiểm soát của hơn ba công ty niêm yết khác, trừ khi
các công ty này có sự liên kết.
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6 Khoản 2, Điều 122, LDN.
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t/̋VUIËOIWJÐO)̘Jê̕OHRV˽OUS̑D̟BN̘UDÙOHUZê̕OHUI̚JMËUIËOI
viên Ban kiểm soát của một công ty khác, trong trường hợp này, thành
viên Hội đồng quản trị của công ty thứ hai không được là thành viên
Ban kiểm soát của công ty thứ nhất (thành viên tương hỗ).

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

Thông lệ tốt có một số khuyến nghị cụ thể như sau:
t,IÙOHOÐOC˿VDÈDUIËOIWJÐO#BOLJ̍NTPÈƯDáOHW̑USÓêØOIJ̌V
hơn 5 nhiệm kỳ liên tiếp ở cùng một công ty, bởi điều này sẽ có ảnh
hưởng tiêu cực đến tính độc lập của họ

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Nhìn chung, các thành viên Ban kiểm soát nên được lựa chọn dựa trên kinh
nghiệm và chuyên môn của họ về lĩnh vực tài chính (bao gồm kiểm toán, kế
toán). Chỉ những người có uy tín cá nhân và phẩm chất đạo đức tốt mới nên
được chọn vào Ban này. Điều lệ và các quy chế nội bộ của công ty có thể có
những yêu cầu thêm đối với thành viên Ban kiểm soát, ví dụ các thành viên
phải thành thạo về kế toán và lập báo cáo tài chính

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Các thông lệ tốt:
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2. Thẩm quyền của Ban kiểm soát

CỔ TỨC

Các thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết là cổ đông hoặc
người lao động của công ty.6 Nói cách khác, họ cần là các thành viên độc lập
với công ty.
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Ban kiểm soát có những quyền và nhiệm vụ sau đây:7

t(JÈNTÈU)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏWË#BOHJÈNÿՒDUSPOHWJՍDRVԻOMâWË
điều hành hoạt động của công ty.

t,JՋNUSBUÓOII՛QMâ I՛QQIÈQ UÓOIUSVOHUIբDWËN՞DÿՖDԾOUSՐOH
trong quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh, trong tổ chức
công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

tćԾNÿՏOICÈPDÈPUÖOIIÖOILJOIEPBOI CÈPDÈPUËJDIÓOIIËOH
năm và sáu tháng của công ty và các báo cáo đánh giá công tác quản
lý của Hội đồng quản trị.

t5SÖOICÈPDÈPUIԾNÿՏOICÈPDÈPUËJDIÓOI CÈPDÈPUÖOIIÖOILJOI
doanh hàng năm của công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của
Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

t9FN YÏU TՔ LՉ UPÈO WË DÈD UËJ MJՍV LIÈD D՝B DÙOH UZ  DÈD DÙOH
việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty bất cứ khi nào nếu
xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của ĐHĐCĐ hoặc theo
yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Luật
doanh nghiệp.

tćբDIJՍOUIBOIUSBDÈDWԼOÿՊUIFPZÐVDԽVD՝BDՔÿÙOHIPՅDNՖU
nhóm các cổ đông.

t,JՉOOHIՏDIP)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏIPՅDó)ó$óDÈDCJՍOQIÈQTՠB
đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý điều hành hoạt động
kinh doanh của công ty.
t,IJQIÈUIJՍODØUIËOIWJÐO)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ (JÈNÿՒDIPՅD5ՔOH
giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý công ty thì phải thông
báo ngay bằng văn bản với 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.
Ban kiểm soát có quyền triệu tập việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất
thường8 hay họp Hội đồng quản trị.9 Các thành viên của Ban kiểm soát có thể
tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị.10
Ban kiểm soát có quyền được cung cấp các thông tin như sau:11

tćÙOHCÈPNJIՐQ QIJՉVMԼZâLJՉOUIËOIWJÐO)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ
7
8
9
10
11

Điều 123, LDN.
Khoản 3d, Điều 97, LDN.
Khoản 4a, Điều 112, LDN.
Khoản 7, Điều 112, LDN.
Điều 124, LDN
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12 Khoản 1, Khoản 3, Điều 128. LDN.
13 Khoản 1, Điều 37, Điều lệ Mẫu.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

và các tài liệu kèm theo 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.

t#ÈPDÈPD՝B(JÈNÿՒDIPՅD5ՔOHHJÈNÿՒDUSÖOI)ՖJÿՓOHRVԻO
trị hoặc tài liệu khác do công ty phát hành được gửi đến thành viên
Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với
thành viên Hội đồng quản trị.

tćËOIWJÐO#BOLJՋNTPÈUDØRVZՊOUJՉQDՀODÈDIՓTԊ UËJMJՍVD՝B
công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền
đến các địa điểm nơi người quản lý và nhân viên của công ty làm
việc. 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
và 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 Ban kiểm soát.
Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải chuẩn bị và gửi Ban
kiểm soát các báo cáo và tài liệu đánh giá sau đây trước khi khai mạc ĐHĐCĐ
thường niên ít nhất 30 ngày, trừ khi Điều lệ công ty có quy định khác:12

t#ÈPDÈPUÖOIIÖOILJOIEPBOID՝BDÙOHUZ

t#ÈPDÈPUËJDIÓOI

t#ÈPDÈPÿÈOIHJÈDÙOHUÈDRVԻOMâWËÿJՊVIËOIDÙOHUZ
Điều lệ Mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết còn quy định thêm rằng
Ban kiểm soát có những quyền hạn và trách nhiệm cụ thể (theo thông lệ quốc
tế, hầu hết các quyền hạn trách nhiệm này được giao cho Ủy ban Kiểm toán
của Hội đồng quản trị đảm nhiệm), như sau:13

tóՊYVԼUMբBDIՐODÙOHUZLJՋNUPÈOÿՖDMՀQ N՞DQIÓLJՋNUPÈOWË
mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm kiểm toán độc lập.

tćԻPMVՀOWJLJՋNUPÈOÿՖDMՀQWՊUÓOIDIԼUWËQIԺNWJUSԋDLIJ
bắt đầu việc kiểm toán.

t9JOâLJՉOUԋWԼODIVZÐOOHIJՍQÿՖDMՀQIPՅDUԋWԼOWՊQIÈQMâWË
đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với
kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của công
ty nếu thấy cần thiết.

t,JՋNUSBDÈDCÈPDÈPUËJDIÓOIIËOHOʅN TÈVUIÈOHWËIËOHRVâ
trước khi đệ trình Hội đồng quản trị.
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tćԻPMVՀOWՊOIաOHWԼOÿՊLIØLIʅOWËUՓOUԺJQIÈUIJՍOU՟DÈDLՉU
quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm
toán viên độc lập muốn bàn bạc.
t9FNYÏUUIԋRVԻOMâD՝BLJՋNUPÈOWJÐOÿՖDMՀQWËâLJՉOQIԻOIՓJ
từ bộ máy điều hành của công ty.
t9FNYÏUOIաOHLՉURVԻÿJՊVUSBOՖJCՖWËâLJՉOQIԻOIՓJU՟CՖNÈZ
điều hành của công ty.

Các thông lệ tốt:
Ở một số nước, Ban kiểm soát được giao thêm một số thẩm quyền và nhiệm
vụ như sau:
tåJ̌VUSBDÈDW̞WJ̏DT̢E̞OHOHV̕OUIÙOHUJOO̘JC̘
t,J̍NUSBUÓOII̝QMâD̟BLIP˽OUIBOIUPÈODIPDÈDOIËUI˿VWËDÈDLIP˽O
phải nộp ngân sách.
t,J̍NUSBUÓOII̝QMâD̟BDÈDLIP˽OUSÓDIUSˍ̙DWËDIJUS˽D̖U̠D DǿOHOIˍ
việc thực hiện các cam kết về tài chính khác của công ty.
t,J̍NUSBUÓOIQIáI̝QD̟BWJ̏DT̢E̞OHDÈDRV̧D̟BDÙOHUZ
t,J̍NUSBUI̚JI˼OOÎOUJ̌OQIÈUIËOID̖QIJ̋V
t(JÈNTÈUUÓOII̝QMâD̟BWJ̏Dê̑OIHJÈDÈDUËJT˽OSÛOHD̟BDÙOHUZ
t:ÐVD˿VWËOÎOUIÙOHUJOMJÐORVBOê̋ODÈDCÐOMJÐORVBOWËHJBPȆDI
với các bên liên quan.
t,J̍N USB UÖOI IÖOI UËJ DIÓOI D̟B DÙOH UZ  ê̇D CJ̏U MË W̌ LI˽ OǊOH
thanh toán, tính thanh khoản của tài sản, và khả năng thanh toán
các khoản nợ.

3. Đề cử thành viên Ban kiểm soát
Quy trình đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát của công ty giống quy
trình đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị. Điều lệ công ty có thể quy định
các thông tin bổ sung về ứng viên trong hồ sơ đề cử của họ.
ÎThông tin chi tiết về quy trình đề cử, xem Chương 7, Phần B 12.
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Khoản 2c, Điều 96, LDN.
Khoản 3c, Điều 104, LDN.
Khoản 1, Điều 121, LDN.
Khoản 3, Điều 121, LDN.
Khoản 1, Điều 127, LDN.
Khoản 2, Điều 127, LDN.
Khoản 3, Điều 127, LDN.
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14
15
16
17
18
19
20
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CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
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CỔ TỨC

Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm
quyền của ĐHĐCĐ.14
Tất cả thành viên của Ban kiểm soát phải được bầu theo phương thức
dồn phiếu.15 Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 5 năm và thành viên Ban
kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.16
Khi kết thúc nhiệm kỳ, nếu Ban kiểm soát của nhiệm kỳ mới chưa
được bầu thì Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và
nghĩa vụ của mình đối với công ty cho đến khi Ban kiểm soát mới được bầu.17
ÎThông tin chi tiết về bầu dồn phiếu, xem Chương 4, phần B 4.
Chỉ ĐHĐCĐ mới có quyền miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm
soát trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Các thành viên Ban kiểm soát có thể bị miễn
nhiệm hoặc bãi nhiệm trong các trường hợp sau:18

t,IÙOHDÛOÿ՝UJÐVDIVԾOUIFPRVZÿՏOI

t,IÙOHUIբDIJՍORVZՊOWËOHIʜBW՜D՝BNÖOIUSPOHTÈVUIÈOHMJÐO
tục, trừ trường hợp bất khả kháng.

t$ØÿԊOYJOU՟DI՞D

t$ÈDUSԋOHI՛QLIÈDEPóJՊVMՍD՝BDÙOHUZRVZÿՏOI
Ngoài ra, thành viên Ban kiểm soát có thể bị miễn nhiệm bất kỳ lúc
nào theo quyết định của ĐHĐCĐ.19
Trường hợp Ban kiểm soát vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của
mình và có nguy cơ gây ra tổn thất cho công ty, Hội đồng quản trị có thể triệu
tập ĐHĐCĐ để xem xét và bãi nhiệm Ban kiểm soát đương nhiệm và bầu Ban
kiểm soát mới thay thế.20
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5. Hợp đồng với thành viên Ban kiểm soát
Mặc dù không có văn bản pháp quy nào quy định nhưng trên thực tế
các thành viên Ban kiểm soát phải có hợp đồng với công ty dưới hình thức như
một hợp đồng lao động bình thường.

Các thông lệ tốt:
Điều lệ hoặc quy chế nội bộ của công ty cần quy định rõ ai là người đại diện
công ty để ký hợp đồng này. Về nguyên tắc, Chủ tịch ĐHĐCĐ hoặc Hội đồng
RV˽OUS̑T̊MËOHˍ̚Jê˼JEJ̏O.̇ULIÈD ŐV5̖OHHJÈNê̔DIṖDN̘UUIËOI
viên Ban điều hành khác ký hợp đồng, việc này sẽ làm ảnh hưởng đến sự độc
lập của Ban kiểm soát, cả trên lý thuyết lẫn trong thực tế. Tất nhiên, quyền ký
hợp đồng này không được bao hàm quyền thương lượng hay thay đổi các
điều khoản hợp đồng. Các điều khoản chủ yếu của hợp đồng, như chi tiết các
khoản thù lao, phải được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ.

6. Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát
Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định thì thù lao và lợi
ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:21

tćËOIWJÐO#BOLJՋNTPÈUÿԋ՛DUSԻUIáMBPUIFPDÙOHWJՍDWËÿԋ՛D
hưởng các lợi ích khác theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. ĐHĐCĐ
quyết định tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động hàng năm
của Ban kiểm soát căn cứ vào số ngày làm việc dự tính, số lượng và
tính chất của công việc và mức thù lao bình quân hàng ngày của các
thành viên.

tćËOIWJÐO#BOLJՋNTPÈUÿԋ՛DUIBOIUPÈODIJQIÓʅO ՙ ÿJMԺJ DIJ
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 hàng
năm của Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ chấp thuận, trừ trường
hợp ĐHĐCĐ có quyết định khác.

21 Khoản 1 & 2, Điều 125, LDN.
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Khoản 2, Điều 20, Quy chế Quản trị công ty.
Khoản 3, Điều 37, Điều lệ Mẫu.
Khoản 2, Điều 21, Quy chế Quản trị công ty.
Khoản 2, Điều 21, Quy chế Quản trị công ty.
Khoản 2, Điều 121, LDN.
Khoản 1, Điều 36, Điều lệ Mẫu.
Khoản 2, Điều 18, Quy chế Quản trị công ty.
Khoản 1, Điều 36, Điều lệ Mẫu.
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Quy trình hoạt động của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ
công ty, hoặc thường được quy định trong Quy chế hoạt động của Ban kiểm
soát do ĐHĐCĐ phê chuẩn. Công ty niêm yết phải xây dựng cơ chế đảm bảo
thành viên Ban Kiểm soát có tính độc lập trong hoạt động và thực thi nhiệm
vụ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.22
Ban kiểm soát có thể đề ra các nguyên tắc cho các cuộc họp và
phương thức hoạt động của Ban kiểm soát sau khi đã tham vấn Hội đồng
quản trị. Theo Điều lệ mẫu, Ban kiểm soát của các công ty niêm yết phải họp
ít nhất 2 lần một năm và phải có ít nhất 2 thành viên tham dự,23 trong khi
Quy chế Quản trị công ty lại quy định cuộc họp Ban kiểm soát phải có ít nhất
hai phần ba số thành viên tham dự.24 Biên bản họp của Ban kiểm soát phải
chi tiết và rõ ràng. Thư ký và các thành viên tham dự họp phải ký vào biên
bản cuộc họp. Biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu trữ như một
tài liệu quan trọng của công ty nhằm xác định trách nhiệm của từng thành
viên Ban kiểm soát đối với các nghị quyết của Ban kiểm soát.25
Ban kiểm soát có một Trưởng ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm
soát sẽ bầu một người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát.26 Đối với công
ty niêm yết, Trưởng ban kiểm soát phải là cổ đông của công ty27 và có chuyên
môn kế toán mà không phải là nhân viên kế toán hoặc giám đốc tài chính
(hoặc kế toán trưởng) của công ty.28 Trưởng ban kiểm soát có các quyền và
trách nhiệm sau đây:29

t5SJՍVUՀQIՐQ#BOLJՋNTPÈU

t:ÐVDԽVDÙOHUZDVOHDԼQDÈDUIÙOHUJOMJÐORVBOÿՋCÈPDÈPDIPDÈD
thành viên Ban kiểm soát.

t-ՀQWËLâDÈDCÈPDÈPD՝B#BOLJՋNTPÈUTBVLIJÿÍUIBNLIԻPâLJՉO
của Hội đồng quản trị để trình lên ĐHĐCĐ.

CỔ TỨC

7. Quy trình hoạt động của Ban kiểm soát
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Các thông lệ tốt:
Điều lệ hoặc quy chế nội bộ của công ty quy định trách nhiệm của Trưởng ban
kiểm soát như sau:
t5SJ̏VÛQ U̖DI̠DWËDI̟USÖDÈDDV̘DI̒QD̟B#BOLJ̍NTPÈU
t$IV̀OC̑WËLâ#JÐOC˽ODV̘DI̒QWËDÈDOHȊRVZ̋ULIÈD
tå˼JEJ̏ODIP#BOLJ̍NTPÈUI̒QW̙JCÐOUI̠CB
t#̓QIJ̋VRVZ̋Uê̑OIU˼JDÈDDV̘DI̒QY˽ZSBUÖOIUS˼OHQIJ̋VC˿VOHBOHOIBV
t1I̔JI̝QMËNWJ̏DDáOH$I̟ȖDI)̘Jê̕OHRV˽OUS̑
Điều lệ và quy chế nội bộ của công ty nên quy định việc thiết lập số đại biểu
D˿OUIJ̋UWËRVZUSÖOIC̓QIJ̋V4̔ê˼JCJ̍VD˿OUIJ̋ULIÙOHÓUIˌON̘UO̢BT̔
thành viên và quyết định của Ban kiểm soát phải được sự đồng ý của đa số.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát có thể kiểm tra các
tài liệu của công ty, xem xét độ tin cậy và tính trung thực của các dữ liệu, yêu
cầu Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và người lao động báo cáo và giải trình.30
Đồng thời, Ban kiểm soát có thể sử dụng dịch vụ tư vấn của các chuyên gia bên
ngoài với mức độ hợp lý.31
Trong một vài trường hợp, một cổ đông hoặc nhóm cổ đông đang sở
hữu hơn 10% tổng số cổ phiếu phổ thông ít nhất trong 6 tháng hoặc một tỷ lệ
nhỏ hơn theo quy định trong Điều lệ của công ty có thể yêu cầu Ban kiểm soát
thực hiện một cuộc kiểm tra bất thường. Ban kiểm soát sẽ thực hiện cuộc thanh
tra trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu và đệ trình báo
cáo kết quả thanh tra lên Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có
yêu cầu trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thanh tra. Việc kiểm tra của
Ban kiểm soát 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.32

30 Điều 123, LDN.
31 Khoản 2, Điều 125, LDN.
32 Khoản 5, Điều 123, LDN có liên quan với Khoản 2d, Điều 79, LDN.
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Tất cả thành viên của Ban kiểm soát phải ký vào báo cáo của Ban kiểm
soát và:
t/Hˍ̚JLIÙOHLâWËPCÈPDÈPT̊QI˽JHJ˽JUIÓDIMâEPIṖD
t$I̐SBBJMËUIËOIWJÐOU̡DI̔JLâCÈPDÈPNËLIÙOHT̆OMÛOHHJ˽J
thích lý do từ chối.
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CÁC QUY TRÌNH
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33 Khoản 4, Điều 128, LDN.
34 Điều 8, Quy chế Quản trị công ty.
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Thành viên Ban kiểm soát tham dự ĐHĐCĐ nên dành cho cổ đông cơ hội
để hỏi và thảo luận kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát.

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Các thông lệ tốt:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát phải có sẵn ở Trụ sở chính và
các chi nhánh của công ty không muộn hơn 7 ngày làm việc trước ngày khai
mạc cuộc họp thường niên của ĐHĐCĐ nếu Điều lệ công ty không có quy
định khác.33
Đối với công ty niêm yết, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình
ĐHĐCĐ phải tối thiểu có các nội dung sau:34

t)PԺUÿՖOHD՝B#BOLJՋNTPÈU

t5ՔOHLՉUDÈDDVՖDIՐQWËDÈDRVZՉUÿՏOID՝B#BOLJՋNTPÈU

t,ՉURVԻHJÈNTÈUUÖOIIÖOIIPԺUÿՖOHWËUËJDIÓOID՝BDÙOHUZ

t,ՉURVԻHJÈNTÈUÿՒJWJUIËOIWJÐO)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏWË#BOHJÈN
đốc điều hành.

tóÈOIHJÈQIՒJI՛QIPԺUÿՖOHHJաB#BOLJՋNTPÈU )ՖJÿՓOHRVԻO
trị, Ban giám đốc và cổ đông.
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8. Báo cáo của Ban kiểm soát
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14.

Các quy trình Kiểm toán và Kiểm soát

B. Kiểm toán độc lập
Một cuộc kiểm toán độc lập được thực hiện bởi kiểm toán độc lập
bên ngoài là một yếu tố quan trọng trong khuôn khổ kiểm soát của công ty.
Mục tiêu của một cuộc kiểm toán là cho phép kiểm toán độc lập trình bày ý
kiến về việc các báo cáo tài chính của công ty có được lập, xét trên mọi khía
cạnh trọng yếu, phù hợp với các quy định về báo cáo tài chính và đáng tin
cậy hay không. Kiểm toán độc lập trình bày ý kiến độc lập về tình hình tài
chính của công ty cho các đối tượng bao gồm cổ đông, nhà quản lý, người lao
động và các đối tác; nếu cuộc kiểm toán được thực hiện đúng bài bản và chất
lượng, việc kiểm toán sẽ chứng thực độ tin cậy và chính xác của các báo cáo
tài chính.
Thông thường, khi một công ty lựa chọn kiểm toán độc lập là một
công ty kiểm toán có uy tín và có năng lực trên thị trường thì tính minh bạch
của công ty sẽ được các nhà đầu tư và cổ đông đánh giá tốt hơn.
Có ba điểm đáng ghi nhớ đối với kiểm toán độc lập như sau:
1. Ban giám đốc công ty luôn là người chịu trách nhiệm về việc lập và
trình bày báo cáo tài chính của công ty.
2. Kiểm toán độc lập chỉ có trách nhiệm đưa ra ý kiến về báo cáo tài
chính của công ty.
3. Việc kiểm toán các báo cáo tài chính không làm giảm bớt trách
nhiệm của Ban giám đốc công ty đối với các báo cáo tài chính của
công ty.

1. Khi nào cần kiểm toán hàng năm?
Báo cáo tài chính năm của tất cả các công ty đại chúng và công ty
niêm yết phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập và đủ điều kiện
hành nghề (các công ty niêm yết phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán
được chấp thuận, là công ty kiểm toán độc lập thuộc danh mục các công ty
kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán theo điều kiện do Bộ Tài
chính quy định).35

35 Đoạn 1.1, Khoản 1, Phần II và Phần IV, Thông tư 09/2010/TT-BTC và Khoản 15, Điều 6, LCK.
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36 Điều 24, Nghị định 105/2004/NĐ-CP và Điều 33, Dự thảo Luật kiểm toán độc lập.
37 Điều 25 & 26, Nghị định 105/2004/NĐ-CP và Điều 34 & 35, Dự thảo Luật kiểm toán độc lập.
38 Khoản 5, Điều 48, Điều lệ Mẫu và Khoản 4, Điều 6, Quy chế Quản trị công ty.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Tại các công ty niêm yết, kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán
hoặc đại diện tổ chức kiểm toán độc lập được phép tham dự mọi cuộc họp
ĐHĐCĐ và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan
đến ĐHĐCĐ mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại
đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán.38

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG



Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY



Trong mối quan hệ với việc kiểm toán một công ty, kiểm toán độc lập
có các nghĩa vụ sau:37
t#ՒUSÓÿԽZÿ՝OHVՓOOIÉOMբDDIVZÐOOHIJՍQÿՋÿԻNCԻPDIԼUMԋ՛OH
dịch vụ kiểm toán. Bồi thường thiệt hại do thành viên nhóm kiểm
toán gây ra cho khách hàng trong khi thực hiện dịch vụ kiểm toán
và các dịch vụ liên quan khác.
t5SPOHRVÈUSÖOILJՋNUPÈO OՉVQIÈUIJՍOÿԊOWՏÿԋ՛DLJՋNUPÈO
có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tài chính kế toán thì tổ chức kiểm
toán có nghĩa vụ thông báo với đơn vị được kiểm toán hoặc ghi ý
kiến nhận xét vào báo cáo kiểm toán.
t$VOHDԼQUIÙOHUJOWՊHJԼZQIÏQIËOIOHIՊD՝BLJՋNUPÈOWJÐOWË
các khách hàng đã được kiểm toán cho công ty được kiểm toán theo
quy định của pháp luật.

CỔ TỨC

Trong mối quan hệ với việc kiểm toán một công ty, kiểm toán độc lập
(hoặc công ty kiểm toán) có các quyền sau:36

tćVQIÓEՏDIW՜DVOHDԼQDIPLIÈDIIËOH

t:ÐVDԽVDÙOHUZDVOHDԼQÿԽZÿ՝WËOIBOIDIØOHDÈDUËJMJՍVLՉUPÈO 
các tài liệu cần thiết khác và các thông tin liên quan đến hợp đồng
kiểm toán.

t:ÐVDԽV LJՋNUSBWËYÈDOIՀODÈDUIÙOHUJOLJOIUՉUËJDIÓOIMJÐO
quan đến công ty được kiểm toán từ các nguồn thông tin từ bên
trong và bên ngoài tổ chức này.

Ý NGHĨA CỦA
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TRONG QUẢN
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2. Quyền và nghĩa vụ của kiểm toán độc lập

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
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KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
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Các thông lệ tốt:
Kiểm toán viên độc lập thường trình “Thư quản lý” đi kèm với Báo cáo kiểm toán,
điều mà những công ty mong muốn Quản trị công ty tốt thường yêu cầu từ phía
kiểm toán. Thư quản lý đề cập đến các điểm yếu cơ bản trong các quy trình hoạt
ê̘OH DÙOHUÈDL̋UPÈOWËLJ̍NTPÈUO̘JC̘D̟BDÙOHUZ.̞DêÓDID̟BCÈPDÈP
này là cung cấp những đề xuất mang tính xây dựng cho Ban giám đốc nhằm cải
tiến những yếu kém đang tồn tại trong các quy trình đó.
Các phát hiện được đưa ra trong Thư quản lý sẽ không được báo cáo với bên thứ
ba, tuy nhiên kiểm toán độc lập yêu cầu Ban giám đốc phải giải trình và có biện
pháp khắc phục. Các công ty đang muốn thu hút nguồn tài chính từ bên ngoài
cần biết rằng các nhà đầu tư tiềm năng thường hay yêu cầu có được một bản
sao của Thư quản lý do kiểm toán độc lập của công ty phát hành .

3. Quyền và nghĩa vụ của công ty










Công ty được kiểm toán có những quyền sau:39
t-բBDIՐOUՔDI՞DLJՋNUPÈOIPՅDLJՋNUPÈOWJÐOÿՖDMՀQDØÿ՝ÿJՊV
kiện hành nghề hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam để
ký kết hợp đồng cung cấp các dịch vụ kiểm toán, trừ trường hợp
pháp luật có quy định khác.
t:ÐVDԽVUՔDI՞DLJՋNUPÈODVOHDԼQDÈDUIÙOHUJOMJÐORVBOUSPOH
hồ sơ đăng ký hành nghề, ý kiến kiểm toán hoặc các thông tin về các
kiểm toán viên hành nghề thuộc tổ chức kiểm toán.
t5՟ DIՒJ DVOH DԼQ UIÙOH UJO LIÙOH QI՜D W՜ DIP N՜D ÿÓDI LJՋN
toán và yêu cầu đổi kiểm toán viên hành nghề nếu họ vi phạm các
nguyên tắc về tính độc lập trong kiểm toán
tćԻPMVՀOIPՅDZÐVDԽVDÈDWʅOCԻOHJԻJUSÖOIDÈDWԼOÿՊDIԋBQIá
hợp được đưa ra trong bản dự thảo báo cáo kiểm toán.
t,IJՉVOԺJWՊLJՋNUPÈOWJÐOIËOIOHIՊOՉVIՐDØIËOIWJWJQIԺN
pháp luật trong quá trình kiểm toán.
t:ÐVDԽVUՔDI՞DLJՋNUPÈOCՓJUIԋOHUIJՍUIԺJHÉZSBCՙJDVՖDLJՋN
toán.

39 Điều 5, Nghị định 105/2004/NĐ-CP và Điều 45, Dự thảo Luật kiểm toán độc lập.
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Theo Luật doanh nghiệp, không có quy định về thẩm quyền của công
ty đại chúng trong việc bổ nhiệm và bãi nhiệm kiểm toán viên độc lập. Trong
khi đó, đối với công ty niêm yết, Điều lệ mẫu quy định rằng ĐHĐCĐ sẽ phê
chuẩn việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho công ty.41 Tại cuộc họp
ĐHĐCĐ thường niên, một tổ chức kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại
Việt Nam (nằm trong danh sách công ty kiểm toán được phép kiểm toán cho
các công ty niêm yết được UBCKNN chấp thuận) sẽ được chỉ định để thực
hiện kiểm toán cho công ty cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở các điều
khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị. (Trong năm tài chính
đầu tiên, Hội đồng quản trị sẽ chỉ định tổ chức kiểm toán độc lập để thực
hiện kiểm toán cho công ty sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh).42 Ban kiểm soát là chủ thể đề xuất việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc
40 Điều 6, Nghị định 105/2004/NĐ-CP và Điều 46, Dự thảo Luật kiểm toán độc lập.
41 Khoản 2d, Điều 14, Điều lệ Mẫu.
42 Khoản 1, Điều 48, Điều lệ Mẫu.
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Công ty được kiểm toán có các nghĩa vụ sau:40
t$VOHDԼQÿԽZÿ՝ DIÓOIYÈD LՏQUIJDÈDUIÙOHUJOUËJMJՍVDԽOUIJՉU
theo yêu cầu của kiểm toán viên hành nghề và chịu trách nhiệm về
tính chính xác, trung thực và khách quan của thông tin cung cấp.
t1IՒJI՛QWËUԺPÿJՊVLJՍOUIVՀOM՛JDIPLJՋNUPÈOWJÐOIËOIOHIՊ
trong quá trình thực hiện kiểm toán.
t,IÙOHHÉZDԻOUSՙIBZHJJIԺOQIԺNWJD՝BDVՖDLJՋNUPÈO
tćբDIJՍOÿԽZÿ՝WËLՏQUIJDÈDLIVZՉOOHIՏD՝BUՔDI՞DLJՋNUPÈO
tćÙOHCÈPLՏQUIJ ÿԽZÿ՝DÈDWJQIԺNQIÈQMVՀUD՝BLJՋNUPÈOWJÐO
hành nghề cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Tổ chức nghề
nghiệp về kiểm toán.
tćBOI UPÈO ÿԽZ ÿ՝ QIÓ LJՋN UPÈO UIFP DÈD ÿJՊV LIPԻO RVZ ÿՏOI
trong hợp đồng.
t5SԋOHI՛QI՛QÿՓOHLJՋNUPÈOÿԋ՛DLâU՟OʅNMJÐOU՜DUSՙMÐO 
công ty phải yêu cầu tổ chức kiểm toán độc lập thay đổi kiểm toán
viên hành nghề ký báo cáo kiểm toán.
t5՟DIՒJEՏDIW՜EPDÙOHUZLJՋNUPÈODVOHDԼQOՉVYÏUUIԼZDÙOHUZ
kiểm toán không đủ năng lực thực hiện kiểm toán.
t$ÈDOHIʜBW՜LIÈDUIFPRVZÿՏOID՝BQIÈQMVՀU
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lập, mức phí kiểm toán và các vấn đề liên quan đến việc rút lui hay thay đổi tổ
chức kiểm toán độc lập.43
Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên luôn luôn phải bao
gồm việc chỉ định kiểm toán viên độc lập của công ty cho năm tài chính tiếp
theo. Do đó, kiểm toán viên độc lập sẽ được chấp thuận thời hạn làm việc
trong một năm cho tới ĐHĐCĐ thường niên năm tiếp theo.

Các thông lệ tốt:
Theo thông lệ quốc tế, ngày càng phổ biến việc công ty kiểm toán độc lập được
giới thiệu bởi Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị hoặc một bộ phận
tương đương và được bổ nhiệm bởi ủy ban/bộ phận đó hoặc trực tiếp bởi cổ
đông. Ngoài ra, bộ Nguyên tắc Kiểm toán Độc lập và Vai trò của Quản trị công
UZUSPOH(JÈNTÈU5ÓOIê̘DM̂QD̟B,J̍NUPÈOD̟B*04$0HIJSÜiDÈDUJÐVDIV̀O
về tính độc lập của công ty kiểm toán phải thiết lập một khuôn khổ các nguyên
tắc, được hỗ trợ bởi một tập hợp các lệnh cấm, các hạn chế và các chính sách và
UI̟U̞DLIÈDDáOHW̙JDÈDRVZê̑OIW̌DÙOHC̔UIÙOHUJO OĪNY̢MâU̔UOI˾U
các mối đe dọa tính độc lập như: tư lợi, tự đánh giá, vận động hành lang, quá
thân mật và đe dọa”.
(Xem Các Nguyên tắc Quản trị công ty của OECD – trang 55)

a) Ai có thể là kiểm toán độc lập?
Bất kỳ một tổ chức hợp pháp có giấy phép hành nghề kiểm toán nào
cũng có thể được chỉ định trở thành tổ chức kiểm toán. Tuy nhiên, như đã
đề cập ở trên, tổ chức kiểm toán độc lập của một công ty đại chúng phải có
đầy đủ tư cách và độc lập, được Bộ Tài chính chấp thuận và công bố. Ngoài
ra, tổ chức kiểm toán độc lập cho công ty niêm yết còn phải được chấp thuận
bởi UBCKNN.
Nhìn chung, một tổ chức kiểm toán độc lập phải đáp ứng được những
điều kiện về thành lập và hoạt động sau:44

t$ØÓUOIԼULJՋNUPÈOWJÐODØDI՞OHDIՎIËOIOHIՊLJՋNUPÈO
và Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc) phải có chứng chỉ hành nghề
kiểm toán. Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc) của tổ chức kiểm toán
43 Khoản 1a, Điều 48, Điều lệ Mẫu.
44 Điều 23, Nghị định 105/2004/NĐ-CP và Nghị định 30/2009/NĐ-CP
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Ngoài các điều kiện trên, để được chấp nhận cung cấp dịch vụ kiểm
toán cho công ty cổ phần, tổ chức kiểm toán phải đáp ứng được những điều
kiện sau đây:45

t$ØÓUOIԼUUդÿՓOHWՒOÿJՊVMՍIPՅDWՒODI՝TՙIաVÿՒJWJEPBOI
nghiệp trong nước hoặc 300.000 Đô la Mỹ đối với doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài.

t$ØÓUOIԼULJՋNUPÈOWJÐODØDI՞OHDIՎIËOIOHIՊLJՋNUPÈO ÿÈQ
ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên.

tćJHJBOIPԺUÿՖOHՙ7JՍU/BNÓUOIԼUOʅNLՋU՟OHËZUIËOIMՀQ
cho đến ngày có đơn đăng ký tham gia kiểm toán. Trường hợp tổ
chức kiểm toán hoạt động tại Việt Nam từ 6 tháng đến dưới 3 năm,
7 kiểm toán viên hành nghề phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm kể
từ ngày được cấp chứng chỉ hành nghề kiểm toán.

t$ØÓUOIԼULIÈDIIËOHÿԋ՛DLJՋNUPÈONՕJOʅNUSPOHOʅNHԽO
nhất hoặc tại thời điểm có đơn đăng ký tham gia kiểm toán trong
trường hợp có ít hơn 3 năm hoạt động.
t 5SÖOIÿԽZÿ՝WËÿÞOHUIJIԺODÈDIՓTԊÿʅOHLâUIBNHJBLJՋN
toán theo quy định.

t,IÙOHQIԻJMËÿՒJUԋ՛OHÿBOHUSPOHDÈDW՜USBOIDIԼQMJÐORVBOÿՉO
kết quả kiểm toán

t,ՉURVԻLJՋNUPÈOLIÙOHÿÈQ՞OHDÈDZÐVDԽVEP6#$,//ÿՊSB
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TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY



CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP



phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm kiểm toán sau khi có chứng chỉ
hành nghề kiểm toán và không được phép điều hành hoạt động
của các công ty khác.
t5SPOH UIJ IԺO  OHËZ LՋ U՟ LIJ ÿԋ՛D DԼQ HJԼZ DI՞OH OIՀO
đăng ký kinh doanh, tổ chức kiểm toán độc lập phải thông báo
với Bộ Tài chính việc thành lập và danh sách các kiểm toán
viên đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.
t5SPOHTVՒURVÈUSÖOIIPԺUÿՖOHLJՋNUPÈO UՔDI՞DLJՋNUPÈOQIԻJ
có ít nhất 3 kiểm toán viên hành nghề làm việc toàn bộ thời gian
tại doanh nghiệp. Sau 6 tháng hoạt động liên tục, nếu không đáp
ứng điều kiện này, tổ chức đó phải dừng việc cung cấp các dịch vụ
kiểm toán.
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CÔNG TY
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45 Khoản 2, Điều 5, Quyết định 89/2007/QĐ-BTC.
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dựa trên các chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán, các quy
định và luật có liên quan.
t$ÈDÿJՊVLJՍOLIÈDUIFPRVZÿՏOID՝BQIÈQMVՀU

Để được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho công ty đại chúng, kiểm
toán viên phải đáp ứng mọi điều kiện của kiểm toán viên hành nghề theo quy
định tại Điều 14, Nghị định 105/2004/ND-CP của Chính phủ về kiểm toán
độc lập và các điều kiện sau:46

t$Ø UÐO USPOH EBOI TÈOI ÿʅOH Lâ IËOI OHIՊLJՋNUPÈO ÿԋ՛D )ՖJ
kiểm toán viên hành nghề Việt Nam xác nhận và không phải làm
bán thời gian cho doanh nghiệp kiểm toán.

t1IԻJDØÓUOIԼUOʅNLJOIOHIJՍNLJՋNUPÈOTBVOHËZÿԋ՛DDԼQ
chứng chỉ kiểm toán viên.

tóՒJWJLJՋNUPÈOWJÐOMËOHԋJOԋDOHPËJ QIԻJDØÓUOIԼUOʅN
kinh nghiệm hành nghề kiểm toán tại Việt Nam.

t,IÙOHQIԻJMËDՔÿÙOH IPՅDOHԋJÿԺJEJՍOI՛QQIÈQDIPDՔÿÙOH
có quyền bỏ phiếu của đơn vị được kiểm toán.

t,IÙOHOՁNHJաWՏUSÓRVԻOMâUSPOHÿԊOWՏÿԋ՛DLJՋNUPÈO

t,IÙOHQIԻJMËLIÈDIIËOHÿBOHIԋՙOHOIաOHÿJՊVLJՍOԋVÿÍJD՝B
đơn vị được kiểm toán.

t,IÙOHQIԻJMËDIBNՆ W՛ DIՓOH DPOIPՅDDØRVBOIՍSVՖUUIՏUWJ
những người nắm giữ vị trí quản lý (bao gồm cả kế toán trưởng) của
đơn vị được kiểm toán.
Doanh nghiệp kiểm toán phải độc lập với đơn vị được kiểm toán và
những người quản lý đơn vị. Cụ thể là, một cuộc kiểm toán không thể được
thực hiện bởi doanh nghiệp kiểm toán, nếu:47

t,IÙOHUIÙOHCÈPEBOITÈDILJՋNUPÈOWJÐOIËOIOHIՊLJՋNUPÈO
với Bộ Tài chính.

tóBOHDVOHDԼQEՏDIW՜HIJTՔLՉUPÈO MՀQCÈPDÈPUËJDIÓOI LJՋN
toán nội bộ, định giá tài sản, tư vấn quản lý, tư vấn tài chính hoặc đã
thực hiện các dịch vụ trên cho khách hàng trong năm trước.
t ćËOI WJÐO EPBOI OHIJՍQ LJՋN UPÈO DØ NՒJ RVBO IՍ LJOI UՉ  UËJ
DIÓOIWJÿԊOWՏÿԋ՛DLJՋNUPÈO IPՅDMËCՒ NՆ W՛ DIՓOHIPՅDDØ

46 Khoản 2, Điều 8, Quyết định 89/2007/QĐ-BTC.
47 Điều 27, Nghị định 105/2004/NĐ-CP và Khoản 2, Điều 6, Quyết định 89/2007/QĐ-BTC.
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48 Điều 14, Quyết định 89/2007/QĐ-BTC.
49 Điều 12, Nghị định 105/2004/NĐ-CP.
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TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
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CÔNG TY

UBCKNN chịu trách nhiệm xác định và công bố danh sách các doanh
nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho
các công ty đại chúng.48
Quy định của Việt Nam nghiêm cấm các tổ chức và cá nhân can thiệp
vào việc lựa chọn kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán, trừ khi pháp luật
có quy định khác.49

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH



VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY



GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG



quan hệ ruột thịt với lãnh đạo hoặc kế toán trưởng của đơn vị được
kiểm toán.
tóԊO WՏ ÿԋ՛D LJՋN UPÈO DØ OIաOH ZÐV DԽV USÈJ WJ ÿԺP ÿ՞D OHIՊ
nghiệp, trái với yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán hoặc trái
với quy định của pháp luật.
t%PBOIOHIJՍQLJՋNUPÈODØNՒJRVBOIՍLJOIUՉOIԋÿՒJUÈDIPՅD
cổ đông của đơn vị được kiểm toán hoặc ngược lại.
t$ØDáOHNՖUDÈOIÉOIPՅDUՔDI՞DOՁNHJաÓUOIԼUWՒOHØQWËP
cả doanh nghiệp kiểm toán và đơn vị được kiểm toán.
t%PBOIOHIJՍQLJՋNUPÈOMËLIÈDIIËOHÿBOHÿԋ՛DIԋՙOHDÈDÿJՊV
kiện ưu đãi từ đơn vị được kiểm toán, như các khoản vay với các
điều kiện ưu đãi, bảo lãnh không có bảo đảm.
t%PBOIOHIJՍQLJՋNUPÈOÿBOHUIբDIJՍO IPՅDÿÍUIբDIJՍOUSPOH
năm trước liền kề, dịch vụ ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, kiểm
toán nội bộ, định giá tài sản, tư vấn quản lý, tư vấn tài chính.

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
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Các thông lệ tốt:
5˼J)PB,ȅ å˼PMV̂U4BSCBOFT0YMFZOǊND˾NDÈDEPBOIOHIJ̏QLJ̋N
toán cung cấp các dịch vụ phi kiểm toán cho các khách hàng kiểm toán,
bao gồm, (1) làm công việc kế toán hoặc các dịch vụ khác liên quan đến ghi
DIÏQL̋UPÈOIṖDM̂QCÈPDÈPUËJDIÓOIDIPLIÈDIIËOHêˍ̝DLJ̍NUPÈO   
thiết lập và thực hiện hệ thống thông tin tài chính, (3) các dịch vụ định giá
và đánh giá, đưa ra các ý kiến đánh giá khách quan, báo cáo góp vốn (4) các
dịch vụ thống kê bảo hiểm, (5) dịch vụ kiểm toán nội bộ thuê ngoài, (6) các
nhiệm vụ quản lý hoặc quản trị nguồn nhân lực, (7) môi giới hoặc giao dịch,
tư vấn đầu tư, nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, (8) dịch vụ giám định và dịch vụ
pháp lý không liên quan đến kiểm toán, (9) bất kỳ dịch vụ nào khác mà Hội
đồng quản trị xác định là bị cấm theo quy định.
Có trường hợp ngoại lệ đối với một số dịch vụ phi kiểm toán không nằm
trong danh sách nêu trên nhưng đã được chấp thuận trước bởi Ủy ban kiểm
toán của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, Ủy ban kiểm toán phải trình bày về
việc chấp thuận các dịch vụ này với nhà đầu tư trong các báo cáo định kỳ.
.̘UOHP˼JM̏LIÈDMËŐVQIÓD̟BDÈDȆDIW̞QIJLJ̍NUPÈODIJ̋NU̦M̏ÓUIˌO
5% tổng số tiền trả cho đơn vị kiểm toán thì không được tính là dịch vụ phi
kiểm toán tại thời điểm ký cam kết, và Ủy ban kiểm toán phải chấp thuận các
dịch vụ này trước khi kết thúc cuộc kiểm toán.

b) Hợp đồng với kiểm toán độc lập
Công ty ký hợp đồng với doanh nghiệp kiểm toán sau khi được
ĐHĐCĐ chấp thuận. Luật doanh nghiệp không quy định người đại diện
công ty để ký hợp đồng này. Trên thực tế, Tổng giám đốc thường là người ký.
Hợp đồng với doanh nghiệp kiểm toán quy định rõ quyền và trách nhiệm của
doanh nghiệp kiểm toán và của đơn vị được kiểm toán và có thể bao gồm các
điều khoản khác theo thỏa thuận của hai bên.
Đơn vị được kiểm toán phải ký hợp đồng với doanh nghiệp kiểm toán
ít nhất 30 ngày trước khi kết thúc kỳ kế toán.51

50 Phần 201(a), Đạo luật Sarbanes-Oxley năm 2002. Chi tiết xem http://news.findlaw.com/hdocs/docs/
gwbush/sarbanesoxley072302.pdf.
51 Điều 11, Nghị định 105/2004/NĐ-CP.
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53
54
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Khoản 1a, Điều 37, Điều lệ Mẫu.
Khoản 2, Điều 32, Nghị định 105/2004/NĐ-CP.
Khoản 3, Điều 48, Điều lệ Mẫu.
Khoản 5, Điều 25, Nghị định 105/2004/NĐ-CP.
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Đối với công ty niêm yết, doanh nghiệp kiểm toán phải lập báo cáo
kiểm toán và trình Hội đồng quản trị trong vòng 2 tháng kể từ thời điểm kết
thúc năm tài chính.54
Doanh nghiệp kiểm toán trình bày kết luận của mình về mức độ tin
cậy của báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán và việc tuân thủ các quy
trình về kế toán. Đoạn văn trình bày ý kiến của kiểm toán phải đưa ra ý kiến về
việc các báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán có được lập trung thực và
hợp lý hay không (trên tất cả các khía cạnh trọng yếu), có tuân thủ các chuẩn
mực về báo cáo tài chính và, nếu có, các báo cáo tài chính của công ty có tuân
thủ các quy định của pháp luật hay không. Kiểm toán viên phải lập báo cáo
kiểm toán hàng năm bao gồm:

tÅLJՉOWՊN՞DÿՖDIÓOIYÈDD՝BCÈPDÈPUËJDIÓOIWËDÈDUËJMJՍVUËJ
chính khác (dựa trên cơ sở tính trọng yếu).

tćÙOHUJOWՊWJՍDWJQIԺNDÈDRVZUSÖOIWՊLՉUPÈOIPՅDMՀQCÈPDÈPUËJ
chính, các nguyên tắc công bố, các quy định và luật pháp liên quan.55

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

6. Báo cáo kiểm toán

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

Đơn vị được kiểm toán phải trả phí cho doanh nghiệp kiểm toán.
Đối với công ty niêm yết, Ban kiểm soát sẽ đề xuất mức phí này.52 Quy trình
của việc thanh toán bồi thường và số tiền bồi thường không được phụ thuộc
vào kết quả kiểm toán.
Doanh nghiệp kiểm toán và đơn vị được kiểm toán có thể thỏa thuận
một trong các phương pháp sau để tính toán chi phí cho cuộc kiểm toán:53

t5ÓOIEբBUSÐOTՒHJMËNWJՍDD՝BLJՋNUPÈOWJÐOIËOIOHIՊWËQIÓ
tính cho một giờ.

t5ÓOIEբBUSÐONՕJEՏDIW՜LJՋNUPÈOWËQIÓDIPNՕJHØJEՏDIW՜

t5ÓOIEբBUSÐONՕJEՏDIW՜DVOHDԼQWËUդMՍQIÓUÓOIUIFPUSÐO
tổng giá trị của hợp đồng hoặc của dự án.

t5ÓOIUIFPI՛QÿՓOHLJՋNUPÈODIPOIJՊVLˀWJN՞DQIÓDՒÿՏOI
cho mỗi kỳ.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

5. Trả phí dịch vụ kiểm toán

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

14.

Các quy trình Kiểm toán và Kiểm soát

Các thông lệ tốt:
Kiểm toán độc lập phải trình bày những sai sót (tiềm tàng), những vi phạm
đạo đức nghề nghiệp, vi phạm quy định pháp luật hoặc các nội quy của
công ty trong quá trình thực hiện kiểm toán và báo cáo ngay với Ủy ban
kiểm toán của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Kiểm toán độc lập giúp
đơn vị được kiểm toán nhận thức và chịu trách nhiệm đối với các điểm yếu
kém mang tính trọng yếu trong việc thiết lập hoặc điều hành hệ thống kiểm
soát nội bộ và kế toán ở mức độ phù hợp mà các kiểm toán viên phát hiện ra
trong quá trình kiểm toán. Ủy ban kiểm toán của Hội đồng quản trị hoặc Ban
kiểm soát phải có trách nhiệm thực hiện các bước phù hợp để khắc phục các
vấn đề yếu kém do kiểm toán đề xuất.

Nếu công ty có kế hoạch tiếp cận với thị trường vốn quốc tế, Kiểm
toán độc lập phải báo cáo theo Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) do Liên
đoàn kế toán quốc tế (IFAC) ban hành. Báo cáo kiểm toán phải đưa ra ý kiến
nhận xét về báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc
tế (IFRS) do Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) phê chuẩn.

Các thông lệ tốt:
Kiểm toán độc lập nên tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và trả lời các
câu hỏi của cổ đông về các vấn đề liên quan đến báo cáo kiểm toán. Hơn nữa,
Ủy ban kiểm toán hoặc Ban kiểm soát phải đánh giá:
t$V̘DLJ̍NUPÈODØêˍ̝DUI̤DIJ̏OUIFPêÞOHRVZUSÖOIWËMJ̏VLJ̍NUPÈO
viên có bỏ sót bất kỳ vấn đề nào trong khi thực hiện kiểm toán hay không.
tÅLJ̋OD̟BLJ̍NUPÈOWJÐOê̘DM̂QUSˍ̙DLIJCÈPDÈPêˍ̝DUSÖOICËZU˼J
cuộc họp ĐHĐCĐ.

7. Trách nhiệm của kiểm toán độc lập
Pháp luật Việt Nam không có các quy định rõ ràng và chặt chẽ liên
quan đến trách nhiệm của kiểm toán viên hành nghề. Vì kiểm toán viên hành
nghề hoặc doanh nghiệp kiểm toán có trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hành
chính và trách nhiệm hình sự, họ cần phải mua bảo hiểm trách nhiệm từ một
nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm (trong nước hoặc quốc tế) có uy tín. Doanh
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56 Điều 50, Luật kế toán và Khoản 4, Điều 25, Nghị định 105/2004/NĐ-CP.
57 Điều 167, LHS.
58 Mục 6.2, Phần B, Thông tư 64/2004/TT-BTC.
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c) Trách nhiệm hình sự
Bộ Luật hình sự quy định rằng khi một kiểm toán viên hành nghề
sử dụng quyền của họ vào các mục đích cá nhân và vi phạm quyền lợi của
một doanh nghiệp hoặc các bên liên quan thì kiểm toán viên hành nghề đó
có thể bị truy tố.57
Những loại thiệt hại mà doanh nghiệp kiểm toán gây ra và phải chịu
trách nhiệm bồi thường sẽ được thỏa thuận giữa doanh nghiệp kiểm toán và
đơn vị được kiểm toán hoặc do cơ quan có thẩm quyền theo quy định của
pháp luật xác định. Cách thức bồi thường theo thỏa thuận giữa hai doanh
nghiệp, có thể gồm:58

t$IԼNE՞UI՛QÿՓOHLJՋNUPÈOÿÍLâLՉU

t,IÙOHÿԋ՛DLâLՉUI՛QÿՓOHLJՋNUPÈOUSPOHDÈDOʅNUJՉQUIFP

t5S՟USPOHN՞DQIÓLJՋNUPÈOÿÍLâLՉU
 t.՞DQIԺUUՒJÿBCՂOHMԽON՞DQIÓD՝BI՛QÿՓOHLJՋNUPÈOUSPOH
năm bị phạt.

CÁC GIAO DỊCH
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b) Trách nhiệm hành chính
Các quy định về kế toán và kiểm toán chỉ ra rằng kiểm toán viên hành
nghề phải chịu trách nhiệm hành chính nếu họ đưa ra những nhận xét sai về
đơn vị được kiểm toán. Trong trường hợp đó, thông thường Bộ Tài chính sẽ
thu hồi giấy phép hành nghề của kiểm toán viên đó.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

a) Trách nhiệm dân sự
Cơ sở và các điều khoản của trách nhiệm dân sự thường được quy
định rõ trong hợp đồng giữa doanh nghiệp kiểm toán và đơn vị được kiểm
toán. Kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán phải giữ bí mật
các thông tin hoạt động của đơn vị được kiểm toán. Nếu họ để lộ các thông
tin mật này, đơn vị được kiểm toán có thể đòi bồi thường thiệt hại do việc
tiết lộ thông tin gây ra.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

nghiệp kiểm toán phải được bảo hiểm để tránh các rủi ro do việc đưa ra các ý
kiến nhận xét không chính xác của kiểm toán viên hành nghề, cũng như việc
không áp dụng chuẩn mực kiểm toán quốc tế (nếu có) và các bộ quy tắc đạo
đức nghề nghiệp của các hội viên kế toán hành nghề chuyên nghiệp.56
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C. Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị
Tại Việt Nam, không có quy định cụ thể bắt buộc Hội đồng quản trị
phải thành lập Ủy ban kiểm toán, cho dù đây một chủ thể cần thiết và quan
trọng trong cấu trúc quản trị công ty tại nhiều quốc gia. Quy chế Quản trị công
ty áp dụng cho các công ty niêm yết và cuốn Cẩm nang này khuyến nghị các
công ty đại chúng cân nhắc về sự cần thiết trong việc thành lập Ủy ban kiểm
toán thuộc Hội đồng quản trị cho phù hợp với hoàn cảnh của công ty mình.
Sau đây là một số thông lệ quốc tế về chức năng của Ủy ban kiểm
toán (trong trường hợp chức năng của Ban kiểm soát bị hủy bỏ hoặc có tồn tại
nhưng hoạt động không hiệu quả).

Các thông lệ tốt:
Vai trò của Ủy ban kiểm toán tập trung vào việc giám sát các báo cáo tài
chính, quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập của công ty
(xem Hình 3).

Hình 3: Ba lĩnh vực tập trung chính của Ủy ban kiểm toán:
Ủy ban kiểm toán

Quản trị rủi ro

Báo cáo tài chính

Kiểm toán nội bộ và
kiểm toán độc lập

Thông lệ quốc tế đề xuất Ủy ban kiểm toán cần phát triển và duy trì bộ Quy
chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán (là một trong những tài liệu nội bộ của
công ty) nhằm đề ra mục đích, nhiệm vụ và trách nhiệm của Ủy ban. Sau đây
MËDÈDê̌YV˾UD̟B4̛HJBPȆDIDI̠OHLIPÈO/FX:PSL59
t.̞DêÓDID̟B˳ZCBOLJ̍NUPÈOMËUS̝HJÞQ)̘Jê̕OHRV˽OUS̑HJÈNTÈU
tính liêm chính của các báo cáo tài chính của công ty, sự tuân thủ các
quy định pháp luật của công ty, năng lực và tính độc lập của kiểm toán
ê̘DM̂Q OǊOHM̤DWËUÓOIIJ̏VRV˽D̟BLJ̍NUPÈOO̘JC̘/HPËJSB 6̦

ԱZCBODIVԾONբDOJÐNZՉUWËUSÈDIOIJՍNEPBOIOHIJՍQD՝B4ՙHJBPEՏDI$I՞OHLIPÈO/FX:PSL OHËZ
6/6/2002. (Chi tiết xem tại: www.iasplus.com/resource/nysegovf.pdf)
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P5I˽PMV̂OWJ̏DDÙOHC̔CÈPDIÓW̌M̝JOIV̂ODÙOHUZ DǿOHOIˍ
các thông tin tài chính và hướng dẫn việc đọc hiểu các con số
lợi nhuậncho các cơ quan phân tích và đánh giá tín nhiệm.
P4̢E̞OHȆDIW̞UˍW˾OQIÈQMV̂U L̋UPÈOIṖDDÈDUˍW˾OLIÈD
bên ngoài khi cần thiết.

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

o Bàn bạc về các báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo tài chính
năm đã được kiểm toán với Ban giám đốc và kiểm toán độc lập.

TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

o Ít nhất là hàng năm, nhận và xem xét báo cáo kiểm toán độc lập.

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

ban kiểm toán còn có các nhiệm vụ và trách nhiệm sau:

GIỚI THIỆU
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY

ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thông lệ tốt:
Hội đồng Blue Ribbon phụ trách các Ủy ban kiểm toán thuộc Hiệp hội các
nhà quản trị doanh nghiệp quốc gia (NACD) đã xác định các chỉ số rủi ro mà
Ủy ban kiểm toán cần giám sát và xem xét thật chặt chẽ sau đây:
t/ỊOHUI̓BUIV̂OLJOIEPBOIQI̠DU˼Q DØW̉UIJ̋VN̞DUJÐVUI̤DUJ̎O
t$ÈDHJBPȆDIM̙OWËPHJ̚DIØUDØ˽OIIˍ̛OHM̙Oê̋OEPBOIUIVUSPOH
các báo cáo tài chính quý, năm.
60 Báo cáo của Hội đồng Blue Ribbon thuộc Hiệp hội các nhà quản trị doanh nghiệp quốc gia về Ủy ban kiểm
toán. Chi tiết, xem: www.nacdonline.org.
(Tham chiếu với sự cho phép của NACD , Đường 1133 21, NW, Suite 700, Washington, DC 20031, www.
nacdonline.org).

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
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ĐÔNG
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ĐÔNG
Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY

1. Chức năng của Ủy ban kiểm toán

CỔ TỨC

t5I̤DIJ̏OWJ̏DṲêÈOIHJÈL̋URV˽IP˼Uê̘OHIËOHOǊND̟B˳ZCBO
kiểm toán.

Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY

o Báo cáo thường xuyên lên Hội đồng quản trị.

CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

o Thiết lập các chính sách tuyển dụng rõ ràng đối với nhân viên
hoặc cựu nhân viên của công ty kiểm toán độc lập hiện đang kiểm
toán cho công ty.

CÔNG BỐ
THÔNG TIN

o Xem xét các vấn đề và vướng mắc về kiểm toán và sự phản hồi của
Ban giám đốc với Kiểm toán độc lập.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

o Hàng quý, họp riêng với Ban giám đốc, Kiểm toán nội bộ và Kiểm
toán độc lập.

BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH

o Bàn bạc các chính sách về đánh giá và quản lý rủi ro.
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t5IBZê̖JLJ̍NUPÈOWJÐOEPT̤C˾Uê̕OHW̌LJ̍NUPÈOIṖDL̋UPÈO
t7J̏DDÙOHC̔DÈDUIÙOHUJORVÈM˼DRVBONË5̖OHHJÈNê̔DDÙOHUZ
T̢E̞OHê̍M̡BQI̐OIOIËê˿VUˍUJOWËPT̤UǊOHUSˍ̛OHUSPOHUˍˌOH
lai của doanh nghiệp.
t#̔USÓDÈDDˌT̛LJOIEPBOIQIÉOUÈOW̙JT̤QIÉOD˾QRV˽OMâWËȈ
thống báo cáo nội bộ tồi.
t5SPOHCÈPDÈPUIˍ̚OHOJÐOD̟BDÙOHUZ LIÙOHDØT̤OI˾URVÈOHJ̣B
các thảo luận và phân tích của Ban giám đốc, thư của Chủ tịch và các
báo cáo tài chính đi kèm.
t5̖OHHJÈNê̔DIṖD(JÈNê̔DQI̞USÈDIUËJDIÓOILIǊOHLIǊOHZÐV
cầu rằng họ cần phải tham gia tất cả các cuộc họp của Ủy ban kiểm
toán, Kiểm toán độc lập hoặc kiểm toán nội bộ.
t$ØN̘UT̤USáOHLI̙QH˿OTÈUIṖDIPËOUPËODIÓOIYÈDHJ̣BT̔L̋
IP˼DIWËT̔CÈPDÈP WËOỊOHOHˍ̚JRV˽OMâMVÙOê˼Uêˍ̝DDˌ
hội nhận tiền thưởng.
t4̤OH˿OOH˼J UIPÈJUIÈD WËIṖDUIJ̋VD̞UI̍D̟B#BOHJÈNê̔DIṖD
kiểm toán viên đối với các câu hỏi về báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
t$ØT̤LIÈDCJ̏UUIˍ̚OHYVZÐOW̌RVBOêJ̍NHJ̣B#BOHJÈNê̔DWË
công ty kiểm toán độc lập.
t$ØT̤CJ̍VIJ̏OQI˿OM̙OEPBOIT̔D̟BUIÈOHIṖDEPBOIT̔D̟BRVâ
vào tuần cuối hoặc ngày cuối cùng.
t)P˼Uê̘OHD̟BLJ̍NUPÈOO̘JC̘DØT̤I˼ODI̋W̌QI˼NWJ DI̅OHI˼OOIˍ
kiểm toán viên nội bộ không thể liên hệ trực tiếp với Ủy ban kiểm toán.
t$ØT̤UIBZê̖JC˾UUIˍ̚OHUSÐO#˽OHDÉOê̔JL̋UPÈO IṖDUIBZê̖JW̌
xu hướng hoặc các mối tương quan quan trọng trong các báo cáo tài
DIÓOI DI̅OHI˼O LIP˽OQI˽JUIVLIÈDIIËOHUǊOHOIBOIIˌOEPBOI
thu bán hàng, hoặc tài khoản phải trả người bán liên tục bị trì hoãn
t$ÈDDIÓOITÈDIL̋UPÈOC˾UUIˍ̚OH D̞UI̍MËWJ̏DHIJOÎOEPBOIUIV
và trì hoãn các khoản chi phí, ví dụ như ghi nhận doanh thu trước khi
giao hàng (“xuất hóa đơn và găm hàng”), hoặc hoãn việc ghi lại các
khoản mục chi phí phát sinh.
t$ÈDQIˍˌOHQIÈQL̋UPÈOEˍ̚OHOIˍDPJDÈDDI̠OHU̡RVBOUS̒OHIˌO
bản chất của nghiệp vụ phát sinh.
t$ÈDOHVZÐOŨDUI̤DUJ̎OL̋UPÈOLIÈDW̙JDÈDUIÙOHM̏D̟BOHËOI
t/IJ̌V WËIṖD UÈJ EJ̎O DÈD CÞU UPÈO êJ̌V DI̐OI DIˍB êˍ̝D HIJ OÎO
hoặc điều chỉnh xóa phát sinh liên quan đến cuộc kiểm toán hàng năm.
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tćԋOHYVZÐOUIÙOHCÈPDÈDWJQIԺNWՊRVZUSÖOIWËWJՍDUVÉOUI՝
pháp luật của cán bộ công ty lên Hội đồng quản trị
tćÙOHCÈPDIP)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏDÈDDÈOIÉODIՏVUSÈDIOIJՍNWՊ
những việc vô nguyên tắc, các hoàn cảnh diễn ra các vi phạm và đề
xuất các biện pháp ngăn chặn sai sót trong tương lai.
t1IÉOUÓDIWËÿԋBSBDÈDÿՊYVԼUDIP)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏWՊS՝JSPMJÐO
quan đến các giao dịch và hoạt động của công ty.
Ủy ban kiểm toán nên tổ chức họp hàng quý là ít nhất.
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Ủy ban kiểm toán cần phải:

CỔ TỨC

Nếu Hội đồng quản trị có một cuộc họp xem xét các vấn đề liên quan
đến hoạt động của Ủy ban kiểm toán thì Ủy ban kiểm toán phải tổ chức họp
trước khi diễn ra cuộc họp của Hội đồng quản trị. Lý do chính là để Ủy ban
kiểm toán có thể trình bày kết luận cuộc họp lên Hội đồng quản trị và để Hội
đồng quản trị có thể xem xét một cách thấu đáo các kết luận này.
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3. Họp hành của Ủy ban kiểm toán
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Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có chuyên môn về tài chính kế toán. Người
có nhiều kinh nghiệm và là chuyên gia về tài chính kế toán sẽ được bầu là Chủ
tịch Ủy ban kiểm toán. Tính độc lập, năng lực chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo
của Chủ tịch là yếu tố quyết định sự thành công của một Ủy ban kiểm toán.
Hơn nữa, tất cả các thành viên của Ủy ban kiểm toán nên là các thành viên Hội
đồng quản trị độc lập. Nếu điều này là không khả thi, một thành viên Hội đồng
quản trị độc lập sẽ điều hành Ủy ban kiểm toán và thành phần còn lại của Ủy
ban này phải là những thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
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Các thông lệ tốt:
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Các thông lệ tốt:
Ở một số nước, Ủy ban kiểm toán được quy định họp hàng tháng. Tuy nhiên,
việc họp hành hàng tháng bị xem như một việc phiền hà, gánh nặng, và tốn
kém. Bộ quy tắc tổng hợp mới của Anh gợi ý, cuộc họp của Ủy ban kiểm toán
nên được tổ chức gần trùng với các ngày trọng điểm trong chu kỳ lập báo
cáo tài chính và kiểm toán, nhưng không ít hơn 3 lần chính thức một năm.61
Chủ tịch Ủy ban kiểm toán có thể triệu tập thêm các cuộc họp riêng để thiết
lập kênh thông tin liên lạc liên tục và không chính thức với Chủ tịch Hội đồng
quản trị và Tổng giám đốc.

4. Tiếp cận thông tin và các nguồn lực
Hội đồng quản trị cần được cung cấp thông tin về tài chính và kết quả hoạt
động của công ty. Do đó, thành viên Ủy ban kiểm toán cần được tiếp cận
không có giới hạn với các tài liệu và thông tin của doanh nghiệp, giúp họ thực
hiện chức năng báo cáo lên Hội đồng quản trị. Thư ký công ty thường đóng vai
trò quan trọng trong việc này, tạo điều kiện cho các thông tin được gửi đến đầy
đủ theo yêu cầu của Ủy ban kiểm toán.

Các thông lệ tốt:
Theo khuyến nghị, Ủy ban kiểm toán có thẩm quyền và được cung cấp các
nguồn lực để thuê ngoài các dịch vụ kiểm toán, tài chính, pháp luật và các tư
vấn chuyên môn khác mà không cần có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị
hoặc Ban giám đốc điều hành.

61 Bộ quy tắc tổng hợp về Quản trị công ty của Anh, Phần 2.7. Chi tiết xem tại: www.fsa.gov.uk/pubs/
ukla/lr_comcode2003.pdf.
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62 Moving Forward – Hướng dẫn cải tiến Quản trị công ty qua kiểm soát nội bộ hiệu quả: Đáp ứng với
Đạo luật Sarbanes – Oxley, Deloitte & Touche, tháng 1/ 2003.
63 Điều 2, Chương I, Quyết định 36/2006/QĐ-NHNN.
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Kiểm soát nội bộ trên thực tế là một quá trình được phối hợp thực
hiện bởi Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và người lao động của
công ty nhằm bảo đảm hợp lý rằng việc báo cáo tài chính là đáng tin cậy và
chính xác, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, và tuân thủ các quy định của
pháp luật cũng như các quy định, hướng dẫn nội bộ của công ty.
Trên thực tế, một cấu trúc kiểm soát nội bộ có hiệu lực có thể giúp
công ty:62

tóԋBSBDÈDRVZՉUÿՏOILJOIEPBOIQIáI՛Q

t(JËOI IPՅDHJËOIMԺJ ÿԋ՛DOJՊNUJOD՝BOIËÿԽVUԋ

t/HʅODIՅOUՔOUIԼU

t#ԻPÿԻNBOUPËOUËJTԻO

t/HʅODIՅOTբHJBOMՀO

t5VÉOUI՝DÈDRVZÿՏOID՝BQIÈQMVՀU

t(JËOIÿԋ՛DM՛JUIՉDԺOIUSBOIUIÙOHRVBWJՍDUՔDI՞DI՛QMâIØBDÈD
quy trình hoạt động.
Hệ thống kiểm soát nội bộ có thể được định nghĩa là sự kiểm soát
việc các phòng ban, đơn vị của công ty thực hiện hoạt động kinh doanh và tài
chính của doanh nghiệp (bao gồm việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh và
tài chính).
Nhận thấy tầm quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hoạt
động của một tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành
Quyết định 36/2006/QĐ-NHNN ngày 1/8/2006 về Quy chế kiểm soát nội bộ
của các tổ chức tín dụng. Theo như khái niệm nêu trong văn bản kèm theo
Quyết định, một hệ thống kiểm soát nội bộ là một tập hợp các cơ chế, chính
sách, quy trình, quy chế nội bộ, cũng như cơ cấu tổ chức của tổ chức tín dụng
được thiết lập trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và được
tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các
rủi ro và đạt được các mục tiêu đã đặt ra.63 Theo Quyết định này, tất cả các
tổ chức tín dụng ở Việt Nam phải thiết lập và duy trì hoạt động của một hệ
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D. Chức năng kiểm soát nội bộ
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thống kiểm soát nội bộ thỏa mãn yêu cầu và nguyên tắc cần thiết. Định kỳ,
các tổ chức tín dụng phải thực hiện tự đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ
của mình. Hệ thống kiểm soát nội bộ cũng cần được đánh giá bởi một chủ thể
độc lập như bộ phận kiểm toán nội bộ thuộc tổ chức tín dụng hoặc bởi công
ty kiểm toán độc lập.
Tùy thuộc vào quy mô, phạm vi và tính chất hoạt động, các tổ chức
tín dụng sẽ phải thiết lập nên nên một hệ thống kiểm soát nội bộ dưới sự điều
hành của Tổng giám đốc để giám sát sự tuân thủ các quy định pháp luật, các
quy trình và các quy định nội bộ và trợ giúp Tổng giám đốc thực hiện tự đánh
giá để đảm bảo tính hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ.64
Để có thể hiểu rõ hơn về hệ thống kiểm soát nội bộ, ở phần sau, chúng
ta sẽ thảo luận các nguyên tắc kiểm soát nội bộ, thành phần cấu tạo của hệ
thống kiểm soát nội bộ, các cơ quan và cá nhân chịu trách nhiệm về hệ thống
kiểm soát nội bộ cũng như vai trò của kiểm toán nội bộ trong hệ thống kiểm
soát nội bộ.

1. Các nguyên tắc kiểm soát nội bộ
Hệ thống kiểm soát nội bộ của một công ty phải được xây dựng dựa
trên cơ sở các nguyên tắc sau:

t)ՍUIՒOHLJՋNTPÈUOՖJCՖIPԺUÿՖOHMJÐOU՜D LIÙOHCՏHJÈOÿPԺO
Một hệ thống hoạt động trên cơ sở ổn định lâu dài cho phép doanh
nghiệp xác định sớm được sự chệch hướng kịp thời và giúp ngăn
chặn sự chệch hướng trong tương lai.

t.ՕJDÈOIÉOUIBNHJBWËPRVÈUSÖOILJՋNTPÈUOՖJCՖÿՊVQIԻJDIՏV
trách nhiệm. Hoạt động của mỗi cá nhân thực hiện chức năng kiểm
soát phải được giám sát bởi một cá nhân khác trong hệ thống kiểm
soát nội bộ.

t)Ս UIՒOH LJՋN TPÈU OՖJ CՖ QIԻJ QIÉO UÈDI DÈD OIJՍN W՜ %PBOI
nghiệp phải cấm sự chồng chéo các chức năng kiểm soát và phân
công các chức năng trong số những người lao động của doanh
nghiệp sao cho cùng một cá nhân sẽ không đồng thời thực hiện
chức năng liên quan đến quyền điều khiển một tài sản nhất định,
ghi chép hoạt động của tài sản này, bảo hiểm và bảo quản tài sản và
trông giữ cùng một tài sản đó.

64 Phần 1, Chương II, Quyết định 36/2006/QĐ-NHNN.
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Hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm các thành phần liên quan đến
nhau như sau:65
1. Môi trường kiểm soát: Môi trường kiểm soát tạo các khuôn khổ
trong tổ chức và tác động lên ý thức về kiểm soát của những người
trong tổ chức đó. Đó là nền tảng cho các thành phần khác của hệ
thống kiểm soát nội bộ, tạo ra hệ thống kỷ luật và khuôn khổ trong tổ
chức. Các yếu tố của môi trường kiểm soát bao gồm tính liêm chính,
các giá trị đạo đức và năng lực của cán bộ quản lý và người lao động
trong tổ chức đó, các triết lý về quản lý và hình thức hoạt động, cách
thức mà Ban giám đốc phân định quyền hạn và trách nhiệm, cách tổ
chức và phát triển nguồn nhân lực và những định hướng và lưu tâm
do Hội đồng quản trị đưa ra.
65 Kiểm soát nội bộ - Khuôn khổ tích hợp, COSO.9FNUIÐNhttp://www.coso.org/ICIntegratedFrameworksummary.htm.
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2. Thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ
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t$ØTբ՝ZRVZՊOQIáI՛QWËQIÐDIVԾODÈDIPԺUÿՖOH%PBOIOHIJՍQ
cần thiết lập một quy trình phê chuẩn các hoạt động kinh doanh và
tài chính bởi người có thẩm quyền, trong phạm vi được ủy quyền.
t$ÙOHUZDԽOCԻPÿԻNTբUÈDICԺDIWՊUՔDI՞DD՝BDÈDÿԊOWՏUSPOH
công ty để có trách nhiệm kiểm soát nội bộ và bảo đảm rằng đơn
vị này chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hội đồng quản trị (thường
thông qua Ban kiểm soát hay Ủy ban kiểm toán). Sự tách bạch
về tổ chức này bảo đảm rằng kiểm soát nội bộ được thẩm tra bởi
người có thẩm quyền độc lập, trong trường hợp này là Hội đồng
quản trị, là chủ thể không tham gia thực hiện và duy trì hệ thống
kiểm soát nội bộ.
t5ԼUDԻDÈDQIÛOH CBOD՝BDÙOHUZDԽOUÓDII՛QWËQIՒJI՛QHJÞQIՍ
thống kiểm soát nội bộ hoạt động tốt.
t7ʅO IØB QIÈU USJՋO WË DԻJ UJՉO MJÐO U՜D DԽO ÿԋ՛D YÉZ EբOH )Ս
thống kiểm soát nội bộ của công ty cần được thiết kế cho phép
giải quyết các vấn đề nảy sinh một cách linh hoạt, dễ dàng mở
rộng và nâng cấp.
t.ՖUIՍUIՒOHDÈDCÈPDÈPLՏQUIJÿՒJWJCԼULˀTբDIՍDIIԋOH
nào cần được xây dựng. Bảo đảm rằng việc báo cáo kịp thời về sự
chệch hướng với thời gian ngắn nhất có thể cho phép người có thẩm
quyền hành động nhanh chóng để khắc phục sự cố.
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Các thông lệ tốt:
.̘UUIËOIQI˿OUIJ̋UZ̋VD̟BȈUI̔OHLJ̍NTPÈUO̘JC̘IJ̏VRV˽MËN̘UWǊO
hóa kiểm soát mạnh.66 Trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Bộ máy điều
hành là nhấn mạnh tầm quan trọng của kiểm soát nội bộ thông qua lời nói
WËIËOIê̘OHD̟BI̒7J̏DOËZCBPH̕NDÈDHJÈUS̑ê˼Pê̠DNËê̘JOHǿRV˽O
lý thể hiện trong các giao dịch kinh doanh, cả trong và bên ngoài tổ chức đó.
Lời nói, thái độ và hành động của Hội đồng quản trị và cán bộ quản lý cấp cao
tác động tới tính liêm chính, đạo đức và các khía cạnh khác của văn hóa kiểm
soát của doanh nghiệp.

2. Đánh giá rủi ro: Mọi tổ chức đều phải đối mặt với nhiều loại rủi ro
khác nhau từ bên trong và bên ngoài tổ chức. Tiền đề để đánh giá rủi
ro là phải thiết lập được mục tiêu của tổ chức. Đánh giá rủi ro là việc
xác định và phân tích các rủi ro có liên quan để đạt được mục tiêu đề
ra, hình thành cơ sở xác định cách thức quản lý rủi ro.
3. Các hành động kiểm soát: Các hành động kiểm soát là các chính
sách và quy trình giúp đảm bảo rằng các chỉ thị quản lý được thực
thi, các hành động cần thiết được thực hiện nhằm hạn chế rủi ro và
đạt được mục tiêu của tổ chức. Các hành động kiểm soát diễn ra ở
khắp trong tổ chức, ở tất cả các cấp và các bộ phận. Các hành động
này bao gồm một loạt các hành động đa dạng như phê chuẩn, ủy
quyền, thẩm tra, giảng hòa, xem xét lại việc thực hiện các hoạt động,
sự an toàn của tài sản và sự phân tách trách nhiệm.

Các thông lệ tốt:
Các hành động kiểm soát cần thực hiện nghiêm túc từ trên xuống dưới trong
các hoạt động của tổ chức, tạo nên sự tin cậy đối với môi trường kiểm soát và
sự nhất quán từ lãnh đạo tổ chức

66 Khuôn mẫu cho Hệ thống kiểm soát nội bộ của các tổ chức ngân hàng, ấn phẩm của Ủy ban Basel số
40, tháng 9 năm 1998, http://www.bis.org/publ/bcbs40.pdf. Lưu ý rằng tài liệu này dành cho các tổ
chức ngân hàng. Tuy nhiên, một vài quy định cũng có thể được áp dụng cho doanh nghiệp trong
các khu vực kinh tế khác.
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5. Giám sát mức độ hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ: Hệ thống
kiểm soát nội bộ cần được giám sát qua thời gian để đánh giá chất
lượng hoạt động của hệ thống. Việc này được thực hiện thông qua các
hành động giám sát liên tục, những đánh giá riêng lẻ, hoặc kết hợp cả
hai. Giám sát liên tục diễn ra trong suốt quá trình hoạt động, bao gồm
các hoạt động quản lý và giám sát bình thường và các hoạt động khác
mà các cá nhân tham gia khi thực hiện nhiệm vụ của họ. Phạm vi và
tần suất của việc đánh giá riêng lẻ trước tiên phụ thuộc vào việc đánh
giá các rủi ro và tính hiệu quả của các quy trình giám sát liên tục. Sự
trục trặc trong kiểm soát nội bộ cần được báo cáo lên trên, những vấn
đề nghiêm trọng cần được báo cáo trực tiếp với cán bộ quản lý cấp
cao và Hội đồng quản trị. Cán bộ quản lý cấp cao và Hội đồng quản
trị cần quy định chế tài áp dụng khi có vi phạm về kiểm soát trên cơ
sở dự kiến trước.

CÁC QUY TRÌNH
KIỂM TOÁN VÀ
KIỂM SOÁT

4. Thông tin và truyền thông: Các thông tin phù hợp phải được xác
định và liên lạc dưới một hình thức và một trong khung thời gian cho
phép người lao động thực hiện trách nhiệm của họ. Hệ thống thông
tin đưa ra các báo cáo chứa đựng các thông tin về tình hình hoạt động,
tài chính và các thông tin liên quan đến việc tuân thủ giúp cho hệ
thống hoạt động và kiểm soát doanh nghiệp. Hệ thống không chỉ xử lý
các dữ liệu nội bộ doanh nghiệp mà còn xử lý các thông tin về sự kiện
và hoạt động bên ngoài và các điều kiện cần thiết để đưa ra các quyết
định kinh doanh đúng đắn và báo cáo ra bên ngoài. Truyền thông
hiệu quả cũng phải được tiến hành theo nhiều hướng ngang dọc trong
doanh nghiệp để tất cả nhân viên đều nhận được các thông điệp cần
thiết. Cán bộ nhân viên phải nhận được thông điệp rõ ràng từ cán bộ
quản lý cấp cao của doanh nghiệp rằng trách nhiệm kiểm soát phải
được thực hiện một cách nghiêm túc. Hơn nữa, họ phải nhận thức
được vai trò của họ trong hệ thống kiểm soát nội bộ, cũng như những
hành động của một cá nhân có liên quan như thế nào đến công việc
của những cá nhân khác. Điều quan trọng là Ban giám đốc không chỉ
giới hạn họ trong công tác truyền thông với ý nghĩa là một biện pháp
kiểm soát, mà còn nhấn mạnh vào ý nghĩa và mục đích của yếu tố
kiểm soát cụ thể. Họ phải có phương tiện báo cáo các thông tin quan
trọng lên trên. Họ cũng cần giao tiếp hiệu quả với các đối tác bên
ngoài như khách hàng, nhà cung cấp, các cơ quan quản lý và cổ đông.
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3. Các chủ thể và cá nhân chịu trách nhiệm về hệ thống kiểm
soát nội bộ
Ở một vài cấp độ, kiểm soát nội bộ là trách nhiệm của mọi người
trong một tổ chức và cần được nêu rõ ràng hoặc hàm ẩn trong mô tả công
việc của mỗi người. Hầu như tất cả nhân viên đều tạo ra các thông tin được
sử dụng trong hệ thống kiểm soát nội bộ hoặc thực hiện các hành động cần
thiết khác để thực thi việc kiểm soát. Các cá nhân cũng phải chịu trách nhiệm
đối với việc truyền thông lên cấp trên về các vấn đề phát sinh liên quan đến hệ
thống kiểm soát trong hoạt động hàng ngày của công ty, việc không tuân thủ
bộ quy tắc đạo đức kinh doanh, hoặc bộ quy tắc quản trị ở cấp độ công ty, nếu
có, hoặc những vi phạm chính sách hoặc các hành động phi pháp khác.

Các thông lệ tốt:
1IÛOH CBOD̟BDÙOHUZ OˌJDȊVUSÈDIOIJ̏NW̌DÈDDIˍˌOHUSÖOIêËPU˼P
nội bộ, cần đảm bảo rằng tất cả người lao động và cán bộ quản lý đều được
đào tạo về hệ thống và văn hóa kiểm soát của công ty. Hơn thế nữa, mặc dù
mỗi công ty có một hệ thống và cơ quan kiểm soát nội bộ riêng biệt, có một
số quy tắc chung mà một công ty cần tuân theo. Kiểm soát nội bộ luôn bắt
đầu từ cấp cao nhất của công ty, ở cấp độ Hội đồng quản trị và các chủ thể
điều hành. Cụ thể là Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành chịu trách
nhiệm thiết lập một môi trường kiểm soát nội bộ phù hợp và duy trì các tiêu
chuẩn đạo đức ở mức độ cao ở mọi cấp độ hoạt động của công ty. Hơn thế
nữa, việc phê chuẩn quy trình kiểm soát nội bộ thuộc thẩm quyền của Hội
đồng quản trị, thường thông qua Ủy ban kiểm toán. Ủy ban kiểm toán thuộc
Hội đồng quản trị thường được giao xem xét và đánh giá tính hiệu quả của
hệ thống kiểm soát nội bộ nói chung, và đề xuất phương pháp để cải tiến
hệ thống đó. Cuối cùng, việc thực thi các quy trình kiểm soát nội bộ thuộc
trách nhiệm của các chủ thể điều hành (Ban giám đốc và các cán bộ quản lý
cấp dưới).

Ở Việt Nam, theo Quyết định 36/2006/QĐ-NHNN, các tổ chức và cá
nhân phải chịu trách nhiệm giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ của các tổ chức
tín dụng bao gồm Hội đồng quản trị, Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc), Ban
kiểm soát và Trưởng kiểm toán nội bộ.67
67 Mục 2, Chương II, Quyết định 36/2006/QĐ-NHNN.
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Trách nhiệm của Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc):
t$IՏVUSÈDIOIJՍNUSԋD)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏUSPOHWJՍDUSJՋOLIBJUIբD
hiện các chiến lược kinh doanh, các mục tiêu và chính sách được
Hội đồng quản trị phê chuẩn.
tćJՉUMՀQ EVZUSÖWËQIÈUUSJՋONՖUIՍUIՒOHLJՋNTPÈUOՖJCՖIJՍV
quả đáp ứng yêu cầu về đo lường, đánh giá và quản lý rủi ro cũng
như phương pháp đánh giá vốn hợp lý đảm bảo hoạt động an toàn,
hiệu quả và tuân thủ pháp luật.
t9ÉZEբOHWËCBOIËOIRVZUSÖOIOHIJՍQW՜DIPNՐJHJBPEՏDID՝BUՔ
chức tín dụng, đảm bảo giám sát, kiểm soát và quản lý rủi ro đối với
mỗi quy trình nghiệp vụ.
t%VZUSÖWËUIբDIJՍODԊDԼVUՔDI՞D QIÉODԼQ՝ZRVZՊOWËRVԻOMâ
kinh doanh một cách rõ ràng và có hiệu quả.
t%VZUSÖNՖUIՍUIՒOHUIÙOHUJORVԻOMâWËUIÙOHUJOUËJDIÓOIUSVOH
thực, hợp lý, đầy đủ và kịp thời.
tóԻNCԻPUVÉOUI՝QIÈQMVՀUWËDÈDRVZDIՉ RVZUSÖOIWËRVZÿՏOI
nội bộ.
tóՏOILˀCÈPDÈP)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏ #BOLJՋNTPÈULՉURVԻUբÿÈOI
giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn
thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
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Trách nhiệm của Hội đồng quản trị:
t#BOIËOIWËÿՏOILˀYFNYÏUMԺJDÈDDIJՉOMԋ՛DLJOIEPBOIDʺOH
như các mục tiêu và chính sách của tổ chức tín dụng.
t$IՏVUSÈDIOIJՍNWՊUÓOIQIáI՛QWËIJՍVRVԻD՝BIՍUIՒOHLJՋN
soát nội bộ, ban hành đầy đủ các quy định về cơ cấu tổ chức, phân
cấp ủy quyền, các quy định về quản lý kinh doanh, giám sát, kiểm
soát nội bộ và kiểm toán nội bộ.
tóԻNCԻP(JÈNÿՒD IPՅD5ՔOHHJÈNÿՒD UIJՉUMՀQWËEVZUSÖNՖU
hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp và hiệu quả, một hệ thống đo
lường, đánh giá và quản lý rủi ro trong mọi hoạt động của tổ chức
tín dụng, hệ thống đánh giá vốn, hệ thống thông tin báo cáo tài
chính và thông tin quản lý trung thực, đầy đủ và kịp thời.
tóՏOI Lˀ ÓU OIԼU NՕJ OʅN NՖU MԽO  YFN YÏU WË ÿÈOI HJÈ IՍ UIՒOH
kiểm soát nội bộ.
tćբDIJՍOLՏQUIJDÈDâLJՉODIՎÿԺP DÈDZÐVDԽVD՝B/HÉOIËOH
nhà nước Việt Nam về hệ thống kiểm soát nội bộ.
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Trách nhiệm của Ban kiểm soát:
t$IՎÿԺPWËÿJՊVIËOICՖQIՀOLJՋNUPÈOOՖJCՖUIբDIJՍOLJՋNUSB 
xem xét, đánh giá một cách độc lập, khách quan đối với hệ thống
kiểm soát nội bộ, hệ thống nhận dạng và quản lý rủi ro, phương
pháp đánh giá vốn, hệ thống thông tin quản lý và báo cáo tài chính,
các quy trình nghiệp vụ và các quy định nội bộ.
tóՏOILˀCÈPDÈP)ՖJÿՓOHRVԻOUSՏWË5ՔOHHJÈNÿՒDWՊIՍUIՒOH
kiểm soát nội bộ và kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống
kiểm soát nội bộ.
Trách nhiệm của Trưởng kiểm toán nội bộ:
t5SԋՙOHLJՋNUPÈOOՖJCՖQIԻJÿԻNCԻPUIբDIJՍOUԼUDԻDÈDDI՞D
năng, nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến công tác kiểm toán hệ
thống kiểm soát nội bộ theo quy chế về kiểm toán nội bộ do Thống
đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành và các quy định nội
bộ liên quan của tổ chức tín dụng.

Các thông lệ tốt:
Tổng giám đốc chịu trách nhiệm cuối cùng và nắm quyền sở hữu đối với hệ
thống kiểm soát.68 Hơn ai hết, Tổng giám đốc quyết định sự hòa hợp trong
ban lãnh đạo công ty, có ảnh hưởng đến tính liêm chính và đạo đức của môi
trường kiểm soát tích cực. Ở công ty lớn, Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ
này bằng cách thể hiện sự lãnh đạo và chỉ đạo các thành viên Ban giám đốc,
các cán bộ quản lý và xem xét cách họ điều hành hoạt động kinh doanh. Đến
lượt họ, các cán bộ quản lý phân chia trách nhiệm thiết lập các chính sách và
quy trình kiểm soát nội bộ cụ thể hơn tới các cán bộ chịu trách nhiệm về chức
năng của bộ phận. Ví dụ, kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin của công ty
EP(JÈNê̔DQI̞USÈDIDÙOHOHȈUIÙOHUJOQI̞USÈDIIṖDEPDÈOC̘RV˽O
lý công nghệ thông tin chịu trách nhiệm. Đóng vai trò đặc biệt quan trọng
là lãnh đạo bộ phận tài chính kế toán và các nhân viên của họ, những người
DØDÈDIP˼Uê̘OHLJ̍NTPÈUOHBOHE̒D DǿOHOIˍMÐOYV̔OHê̔JW̙JDÈDIP˼U
ê̘OHDǿOHOIˍDÈDC̘QÎOUSPOHDÙOHUZ

68 Kiểm soát nội bộ - Khuôn khổ tích hợp,$0409FNUIÐNwww.coso.org/publications/executive_
summary_integrated_framework.htm.
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69 Điều 13, Mục 3, Chương II, Quyết định 36/2006/QĐ-NHNN.
70 Theo Hiệp hội kiểm toán viên nội bộ ćF*OTUJUVUFPG*OUFSOBM"VEJUPST 9FNUIÐNUԺJXXXUIFJJBPSH
71 Điều 2.1, Chương I, Quyết định 37/2006/QĐ-NHNN.

CƠ CẤU CHUNG
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
TÀI LIỆU NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BỘ MÁY ĐIỀU
HÀNH
VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY
GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
Ý NGHĨA CỦA
VỐN ĐIỀU LỆ
TRONG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ TỨC
Ý NGHĨA CỦA
CHỨNG KHOÁN
TRONG QUẢN
TRỊ CÔNG TY
CÁC GIAO DỊCH
TRỌNG YẾU
TRONG DOANH
NGHIỆP

Kiểm toán nội bộ đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu quản trị của
công ty nhằm đảm bảo triển khai tốt các quy trình kiểm soát. Bộ phận kiểm
toán nội bộ của công ty thực hiện các cuộc kiểm toán nội bộ theo kế hoạch.
Kiểm toán nội bộ là một bộ phận không thể thiếu của hệ thống kiểm soát nội
bộ của công ty. Trong khi kiểm soát nội bộ ngày càng mở rộng phạm vi, kiểm
toán nội bộ được coi là hoạt động tư vấn và đảm bảo một cách khách quan và
độc lập, được thiết lập nhằm góp thêm giá trị và hoàn thiện hoạt động của tổ
chức.70 Kiểm toán nội bộ giúp tổ chức hoàn thành mục tiêu bằng cách đưa ra
cách tiếp cận mang tính hệ thống và nguyên tắc nhằm đánh giá và hoàn thiện
tính hiệu quả của các quá trình quản trị công ty và quản lý rủi ro.
Theo định nghĩa của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, đối với tổ chức
tín dụng, kiểm toán nội bộ là hành động kiểm tra, xem xét, đánh giá hệ thống
kiểm soát nội bộ một cách độc lập và khách quan, đánh giá một cách độc lập
sự phù hợp và tuân thủ các chính sách và quy trình được thiết lập giữa các
tổ chức tín dụng, thông qua đó, kiểm toán nội bộ kiến nghị và đề xuất nhằm
hoàn thiện tính hiệu quả và hiệu lực của hệ thống, quá trình và các quy chế
để đảm bảo sự an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật trong hoạt động của tổ
chức tín dụng đó.71
Cụ thể hơn, kiểm toán nội bộ xem xét và đảm bảo độ tin cậy và độ
trung thực của thông tin, tuân thủ các chính sách và quy chế, sự an toàn của
tài sản, việc sử dụng hiệu quả và tiết kiệm các nguồn lực, đạt được các mục tiêu
hoạt động đã thiết lập. Kiểm toán nội bộ tập trung phạm vi kiểm toán vào các
hoạt động tài chính và cả các hoạt động kinh doanh khác của công ty như: hệ
thống, sản xuất, công nghệ, marketing, và nguồn nhân lực.

CÔNG BỐ
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4. Kiểm toán nội bộ

CÁC QUY TRÌNH
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KIỂM SOÁT

Bộ máy điều hành, cụ thể là Tổng giám đốc hoặc Giám đốc tài chính
cần thiết lập cơ cấu (dịch vụ hoặc phòng, ban) hoặc phân chia trách nhiệm
thực thi các hành động kiểm soát cụ thể hàng ngày cho các cá nhân.
Cơ quan thanh tra của Ngân hàng nhà nước Việt Nam thực hiện
kiểm tra, giám sát để đảm bảo các tổ chức tín dụng tuân thủ các quy chế
kiểm soát nội bộ.69
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14.

Các quy trình Kiểm toán và Kiểm soát

Các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam được
yêu cầu thiết lập và duy trì bộ phận kiểm toán nội bộ phù hợp và hiệu quả theo
cơ cấu tổ chức của mình. Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành
Quyết định số 37/2006/QĐ-NHNN ngày 1/8/2006 phác thảo quy chế kiểm
toán nội bộ của tổ chức tín dụng.
Theo quyết định này, mục tiêu và chức năng chính của kiểm toán nội
bộ là đưa ra những đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các
chính sách và quy trình đã được thiết lập trong các tổ chức tín dụng. Bên
cạnh đó, kiểm toán nội bộ cần kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu
quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm hoàn thiện hệ thống này.
Ba nguyên tắc chính của kiểm toán nội bộ bao gồm: độc lập, khách quan và
chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, theo Quyết định 37/2006/QĐ-NHNN, bộ phận kiểm toán
độc lập hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban kiểm soát, chứ không phải
dưới Hội đồng quản trị. Dựa trên quy mô và hình thức hoạt động của tổ chức
tín dụng và theo yêu cầu của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị sẽ quyết định
cơ cấu tổ chức của bộ phận kiểm toán nội bộ, thù lao và phụ cấp cho kiểm toán
viên nội bộ. Các tổ chức tín dụng có thể thuê các chuyên gia giỏi và các tổ chức
độc lập để thực hiện một phần việc của kiểm toán nội bộ.72
Trưởng kiểm toán nội bộ được bổ nhiệm và bãi nhiệm theo đề nghị
của Trưởng Ban kiểm soát. Phó Trưởng kiểm toán nội bộ và các vị trí khác
được bổ nhiệm và bãi nhiệm theo đề nghị của Trưởng kiểm toán nội bộ.73
Bộ phận kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm giữ bí mật các tài liệu và
thông tin theo quy định pháp luật hiện hành, theo Điều lệ của tổ chức tín dụng
và quy chế về kiểm toán nội bộ của tổ chức này. Bộ phận kiểm toán nội bộ chịu
trách nhiệm trước Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị về kết quả kiểm toán
nội bộ, sự đánh giá và kiến nghị, đề xuất trong báo cáo kiểm toán nội bộ. Bộ
phận kiểm toán nội bộ xem xét và theo dõi việc thực hiện các kiến nghị của
kiểm toán nội bộ đối với các đơn vị được kiểm toán.74

72 Điều 7, Mục 1, Chương II, QĐ 37/2006/QĐ-NHNN.
73 Điều 9, Mục 1 Chương II, QĐ 37/2006/QĐ-NHNN.
74 Điều 14, Mục 1, Chương II, QĐ 37/2006/QĐ-NHNN.
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Trong thực tế, bộ phận kiểm toán nội bộ khó có thể hoàn toàn độc lập với Ban
giám đốc. Sự thực là, bộ phận kiểm soát nội bộ là công cụ quản lý chủ chốt. Nó
sẽ mất đi tác dụng nếu không báo cáo với Ban giám đốc. Nhận thức được sự
cần thiết phải duy trì sự độc lập trong khi làm việc gần với Ban giám đốc, Hiệp
I̘JLJ̍NUPÈOWJÐOO̘JC̘ **" ê̌YV˾US̄OHLJ̍NUPÈOWJÐOO̘JC̘CÈPDÈPW̌
mặt hành chính với Tổng giám đốc và báo cáo về mặt chức năng nhiệm vụ với
Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
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Để thực hiện chức năng một cách phù hợp, kiểm toán viên nội bộ cần có
sự độc lập nhất định. Điều này có được khi kiểm toán viên nội bộ chịu trách
nhiệm trước Hội đồng quản trị (thông qua Ủy ban kiểm toán) chứ không chịu
USÈDIOIJ̏NUSˍ̙DN̘UDÈOC̘êJ̌VIËOIDÙOHUZ 5̖OHHJÈNê̔DIṖD(JÈN
đốc tài chính).
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Các thông lệ tốt:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

GIỚI THIỆU VỀ
QUYỀN CỦA CỔ
ĐÔNG

Các nhiệm vụ chủ yếu của kiểm toán nội bộ, bao gồm:
tåÈOIHJÈWJ̏DUVÉOUI̟D̟BIP˼Uê̘OHLJOIEPBOIê̔JW̙JDÈDDIÓOI
sách và quy trình nội bộ.
t5IBNNˍVUSPOHRVÈUSÖOIUIJ̋UM̂QDÈDDIÓOITÈDIWËRVZUSÖOIO̘JC̘
tåÈOIHJÈWJ̏DLJ̍NTPÈUDÈDCJ̏OQIÈQC˽PW̏BOUPËOUËJT˽O
tåÈOIHJÈWJ̏DUVÉOUI̟DÈDRVZê̑OIQIÈQMV̂U
tåÈOIHJÈT̤LJ̍NTPÈUO̘JC̘UIÙOHRVBUIÙOHUJOUËJDIÓOI
tåÈOIHJÈT̤LJ̍NTPÈUO̘JC̘UIÙOHRVBDÈDRVÈUSÖOILJOIEPBOI
tåÈOIHJÈRVÈUSÖOIYÈDê̑OI êÈOIHJÈWËRV˽OMâS̟JSPLJOIEPBOI
tåÈOIHJÈIJ̏VRV˽D̟BIP˼Uê̘OH
tåÈOIHJÈWJ̏DUVÉOUI̟DÈDDBNL̋UUSPOHI̝Qê̕OH
t5I̤DIJ̏OLJ̍NUPÈODÙOHOHȈUIÙOHUJO
tåJ̌VUSBDÈDWJQI˼N
t,J̍NUPÈODÈDDÙOHUZDPO

VAI TRÒ CỦA
THƯ KÝ CÔNG TY

Thông lệ tại các quốc gia khác:
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NOTES

NOTES

NOTES

In 830 cuốn, khổ 17x24 cm, tại công ty cổ phần in Bắc Sơn. Giấy đăng ký kế
IPԺDIYVԼUCԻOTՒ9#2-9#OHËZUIÈOHOʅND՝B$՜D9VԼUCԻO 
TՒHJԼZQIÏQYVԼUCԻO$9#//OHËZUIÈOHOʅN
của nhà xuất bản Nông nghiệp. In xong và nộp lưu chiểu tháng 11 năm 2010.

