
CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc lp - Tir do - Htnh phüc 

S. 05 /2018/BB-DHDCD 	 Long Thành, ngày 23 tháng 03 näm 2018 
SAMETEL 

CONG TV CO PHAN 
V4 T LIEU DI ]N VA VIEN THONG 

SAM CU'JNG 

BIEN BAN 

BA! HO! BONG CO BONG THU'NG NIEN NAM 2018 

CONG TY CO PHAN VAST LIEU DIN VA VIEN THONG SAM CU'NG 

DIa chi trV sâ chInh: Khu cong nghip Long Thành, dung s6 1, xà Tam An, huyn Long 
Thành, tinh Dong Nai, Vit Nam. 

Giy chirng nhn DKKD s6 3600850734 thay dii 1n thir 8 ngày 07/12/2016 ncyi cap: PhOng 
DKKD si KH&DT tinh Dông Nai. 

Ngành ngheA kinh doanh: San xut, lp rap các thit bj, vt 1iu din và vin thOng. Mua ban, 
xut nh.p khAu, di 1 k gi:ri: Thit bj, nguyen vt lieu din và viên thông, hang kim khI 
din may. Xây dirng cong trInh dan dung, cong nghip. Trang trI ni that. San xuât kinh 
doanh các san phâm khung nhôm, trân nhôm, trân kim loai. 

Thñ gian: 	Bat du tue 8 gi 30 ngày 23 tháng 03 näm 2018 

Dja dim: 	Cong ty CoA phtn Vt lieu Din và Vin thông Sam Cithng 

KCN Long Thành, duô'ng s 0^ 1, xä Tam An, huyn Long Thành, tinh Dng Nai 

I - KHAI MC DAI HO! 

1. Thành phtn tham dir: 

- 	Hi dng quãn trj, Ban kim soát, Ban diu hành. 

- 	37 c6 dông di din cho 4.429.426 co^ phn có quyn biu quyt. 

2. TInh ho p pháp cüa Dui hi 

Dai hi dã nghe ông Nguyn Hu'nh Toai - Tru&ng ban thm tra tu cách c6 dông báo cáo kt 
qua kiêm tra tu cách cO dông (co biên ban kern theo): 

Tong sé co^ phn cüa Cong ty: 5.467.432 c6^ phn 

Tng s0A co^ dông duçc m?i tham di,r Di hi: 507 co^ dOng di din cho 5.467.432 c 
phân CO quyên biêu quyêt. 

S 0̂ dui biu là c 0^ dông sâ hüu hotc ducic üy quyn tham du có mtt là: 37 c o^ dong dai 
din cho 4.429.426 cô phân chiêrn t le 8 1,01% tOng so cô phân có quyên biêu quyêt. 

Can cir Lust Doanh nghip so 68/2014/QH13 dã duçic Quic hi ni.ràc Cong hOa 
XHCN Vit Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Diêu le cüa Cong ty, Di hi cô 
dOng thung niên näm 2018 Cong ty Co phân Vt lieu Din và Viên thông Sam 
Cithng là hçp pháp và dü diêu kin dê tiên hành Dti hi. 

100% c dong có quyn biu quy& CO mat ti Dii hi dã biu quy& thng nht báo cáo thm 
tra tu each cô dong. 

3. Ong Phtm Ngoc TuAn, ChU tjch HDQT d9c din van khai mac Di hi. 

4. Quy cheA lam vic và Chuang trinh Di hi 

Trang 1 



Ong Trn Van Duang thay mtt Ban t6 chirc thông qua Quy cH lam vic và ChuGng trinh 
cüa Dai  hi. 100% co^ dông có quyên biêu quyêt có m.t ti Di hi dã biêu quyêt thông nhât 
Quy ch8 lam vic và chuong trInh cüa Di hi. 

II— DOAN CHU TICH,  BAN THU K DiI HO! 

1. Bu Doàn Chü tjch Dii hi 

De diêu hanh Dai hôi, Dat hôi dã tiên hanh Doan Chu tich dat hôi Sau khi nghe danh 
sách dir kiên do Ban to chirc giOi thiu, 100% cô dong có quyen biêu quyêt cO mitt ti Dai 
hOi dä biêu quyêt thông nhât bâu Doàn ChU tjch gôm các thành viên: 

1. Ong Pham NgQc Tun - Chü tjch HDQT 

2. Ong Hoàng TrI Cung - UV HDQT 

3. Ong Nguyn Thin Cânh - UV HDQT, Tng giám dc 

2. Btu Ban thu k 

100% co^ dông có quyn biu quyt có mt tai  Dti hi dã 
thu k gôm: 

1. Ong Tr&n Van Duong 	- Trueing Ban 

2. Ong Nguyn HuS'nh  Toai 	- Uy vien 

iii - CAC BAO CÁO D!IçIC TR!NH BAY TRU'OC DI HO! 

1. Dai  hi dã nghe ông Nguyn Thin Cánh, UV HDQT, Tng giám dc thay mtt 
HDQT trInh bay các báo cáo: 

Báo cáo kt qua thirc hin ke^ hoach SXKD và du tu näm 2017. 

- 	Báo cáo qu5 tin lucmg và thu lao cüa HDQT, BKS, TK.HDQTnam 2017. 

- 	Ke^ hotch SXKD và du tu näm 2018. 

2. Dai  hi dä nghe ông Pham Ngc Tun, Chü tjch HDQT thay mt HDQT báo cáo hoat 
dng cüa HDQT näm 2017 và kê hoch hoat dng näm 2018. 

3. Di hi dã nghe ông Ha Hoàng Th Quang, Truàng ban kim soát thay mtt BKS d9c 
báo cáo thâm tra kêt qua hoat dng san xuât kinh doanh và dâu tu XDCB nAm 2017. 

4. Dai hi dd nghe ông Hoàng TrI Cung, UV HDQT báo cáo các t?i trmnh: 

- 	T& trInh ve^ vic phân ph 6i lçii nhun näm 2017 

- 	T& trInh ve^ vic lra chn don vi kim toán BCTC näm 2018. 

- 	Th trInh ve^ vic di ten Cong ty và phê duyt Diu 1, Quy che^ quan trj Cong ty. 

- Dai hi nghi giái lao 10 phñt. 

- 10 gi?r 40 dai  hi tip tVc  lam vic. 

IV - THAO LUiN yE CAC BAO CÁO NAM 2017 VA CÁC CIII TIER  U Kt HOACH 
NAM 2018 

1. Trtroc khi c0^ dông thão 1un ông Nguyn Thin Cãnh trao di them ve^ ten cong ty: 

Ten cong ty cU dài và không mang tInh quc t dng thai ten mói phU ho çip vâi tInh 
chat kinh doanh da ngành. Cách dc cQng can phãi thng nh.t each doe, & nghj doe 
phiên am là sa-mi-theo. 

- Chü tjch Doàn chü tjch 

- ty viên Doàn chü tjch 

- liJy viên Doàn chü tjch 

biu quyt thng nht Ban 
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2. Các kin dóng gop cüa cô  Ong và di biu tham dkr 

MSCD 007 di din 0,08% von: 

Kinh doanh näm 2017 dü không dt ke^ hoach lçi nhun, nhung kt qua dira trén On 
nhu vy là rat tot. 

Qu' khen thuing, phüc lvi:  theo quy djnh phãi Co läi và có kt qua kinh doanh mOi 
tInh duçc 3 tháng luong là bao nhiêu dê trInh DHCI) phê duyt. 

C6 dong nen xem xét quy tin luong phü hop de^ Ban diu hành xay drng chInh sách 
thu hut ngui lao dng cO tay nghê cao. 

Nht trI ve^ vic di ten cong ty, diu 16 và quy cM cOng ty. 

MSCD 002 di din 33,74% On: 

- 	TrIch khen thuâng, phüc lqi: có can cir gI. 

- 	Ke^ hoach kinh doanh: nén cO U hoach chi tit cuth6 ke cã qu5' thu lao, phân phi,.. 

MSCD 022 dii din 0,04% von: 

- 	ChInh sách tin lucrng: phãi phü ho p d8 dam bão cuc sang nguii lao dng 

- 	Cong tác phông cháy chUa cháy: cAn quan tam hon 

MSCD 021 di din 0,12% vn: 

- 	HDQT và Ban diu hành có bin phAp nào deA hoàn thành ke^ hoch nàm 2018. 

- Hang tn kho: tn nhiu hay không? CAn có giãi pháp quãn l de^ hiu qua kinh 
doanh cao nhât. 

3. Phan trã lôi và trao diii 

Ong Phm NgQc Tun - Chü tjch HDQT trã 1ôi: 

- 	TrIch quy khen thuâng phüc lçii: theo quy djnh 3 tháng luong. Näm 2017 không hoàn 
thành nên trInh trIch 4 t' (thâp hon 3 tháng lucing). Vê kiên dua quy khen thithng, 
phüc lçri vào luong: sê xem xét cho phü ho p vi phâi cAn ci'r vào kêt quA kinh doanh. 

Quy cM luong: se xem xét diu chinh cho phü hçp. 

Bin phAp thirc hin keA hoach: các giAi phAp cting dã dua ra trong tài lieu trInh Qu 
cô dong ngoài ra trong các cuc hop HDQT dêu có bin phAp theo tmg th?yi kS'  trong 
nAm. 

QuAn l hang tn kho: dã có keA hoach hop chuyên deAvê  ni dung nay trong thang 4. 

Ong TrAn VAn Dirong - Phó Tng Giám dc trã 1ôi: 

Ve cAn cü trIch lp các quy: cAn cü vào diu 18 và quy cheA tài chInh cüa cOng ty. 

Ke^ hotch kinh doanh: Ban diu hành cüng vâi HDQT dä có 2 cuc h9p veA ke^ hoch 
nAm 2018 rAt chi tiêt dira tren nhn djnh thj tr1thng, dim mtnh, yu cüa cOng ty. 

Ong Nguyn Thin CAnh - Tong Giám dc trã lôi: 

Tin lucxng nguñ lao dng so vOi thj truông vAn thp. 

Biên phAp thirc hin U hoach: trong dai  hi nay sê khOng dü thèd gian d trao diii chi 
tiêt ye các bin phAp; Ban diêu hành mi qu cO dông tâi cong ty trong buii khAc deA  

Trang 3 



trao di them. Tài 1iu giri qu c6 dong dã bao gm nhn djnh, dánh giá thj tru?mg vA 
các bin pháp co ban. 

Hang tn kho: dira vào du ra và tInh hInh thirc t cüa thj trithng vQ.t tu, hang hóa d 
chuân bj vt tu Cho phü hop. Quân 1 san xuât: chi tiêt den don hang. 

C6 dông ni b6 phãn ánh v PCCC: Nhà xuâng mOi dã có h thng chtta cháy tir 
dng, nhà xthng Cu và tong the cong tác PCCC se duçic xem xét dánh giá trong th?yi 
gian tOi. 

De nghj dua vào Nghj quy& ve^ qu5 khen thuâng, phüc 1i vào qu5 tin luong; giao 
HDQT nghien ci'ru và thirc hin. 

MSCD 002 di din 33,74% vn: 

- D8 nghj qu5 khen thuô!ng, phüc lçli: nên hch toán tir lçii nhun sau thu Cho dung 
quy djnh và thông 1. 

V - BIEU QUYET THONG QUA CAC BAO CÁO NAM 2017 VA CAC CHI TIEU KE 
HOACH NAM 2018 

Ong Hoàng TrI Ctrô'ng diu khin Di hi Wu quyt thông qua các ni dung 

1. Di hi Wu quyt thông qua các chi tiêu näm 2017, gm: 

1.1 Thông qua Báo cáo cüa HDQT, Ban diu hãnh, Ban kim soát và Báo cáo tài chInh 
näm 2017 dã duçic Cong ty TNHH Djch vii Tu van Tài chInh Kê toán và Kiêm toán 
Nam Viêt (AASCN) kiêm toán, kêt qua kinh doanh nhi.i sau: 

- Doanh thu thun: 	 340,56 t dng 

- Tong lqi nhun sau thu: 	 12,33 tT dng 

Tj Ij bku quylt thiJng nht là 100%. 

1.2 Thông qua phuong an phân phi igi nhun näm 2017 

Lqi nhu.n chua phân phi ti 31/12/2017 	 18.857.717.735 d 

Phân ph i lçii nhun nãm 2017 nhu sau: 

- Qüy du phông tai chInh và qu5 d.0 tu phát trin 	 1.233.216.000 d 

- Quy khen thumg, phüc lçci 	 4.000.000.000 d 

- Chi trã c trc bang tin [12%] 	 6.560.918.400 d 

Tngphanphi igi nhun 	 11.794.134.400 d 

Lçii nhi4n cOn 1ui chua phân phi 	 7.063.583.335 d 

T l bku quyt th6ng nht là 97,41%. 

2,59% (005, 006, 042) bku quyêt Irk/i quj khen t/uthng, p/sac 4ii dü 3 I/sang lu'o'ng. 

1.3 Thông qua báo CáO qu5 tin luong và thu lao HDQT, BKS, TK.HDQT näm 2017 

- 	Tong qu5 tin lucrng näm 2017: 	21,574 t dng 

Tong thu lao HDQT, BKS, TK.HDQT näm 2017: 1,69 dng 

Tj l biéu quylt th6ng n/z61 là 100% 
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1.4 Thông qua báo cáo thm tra kt qua hot dng SXKD và du tu näm 2017 cüa Ban 
kiêm soát. 

Tj l bku quyEt tlz6ng nht là 100% 

2 Di hi biu quyt thông qua các chi tiêu U hoch näm 2018 

2.1 M hoach san xuât kinh doanh nàm 2018 

Chi tiêu Näm 2018 So vOi näm 2017 

Doanh thu thuAn [t dng] 400,00 117,64% 

Lçii nhun sau thug [ti' dng] 14,40 116,79% 

Chi phi khu hao TSCD [ti dng] 9,91 113,92% 

Dan giá tin luang [dng/1.000d LN tnróc luang] 

và qu5 tin luong ti thiu 28,22 t 	dng vri diu 
kin hoàn thành kê hotch lçii nhun. 

603 105,00% 

ThU lao HDQT, BKS, TK. HDQT [dng/1.000d 46 100,00% 
LN truâc krang] 

T' 18 chi trá c 0^ tirc [%] 12% 100,00% 

Mirc thithng vuçlt ke^ hoch 1çi nhun khong thtp han 30%/ph.n vuçit sau thus. 

Tj l bilu quylt iluing nh,6t là 100%. 

2.2. Kê hoch du ttr nàm 2018 

TT Dir an du tu' DVT Tong mfre du 
tir 

Ghi chñ 

1 KhuôntUPPI-ITCPS 1600x900x500 Tr. ding 2.000 

2 KhuôntUPPHTCPS 1600x700x500 Tr. ding 1.450 

3 Thit bj ct lazer (cii) Tr. dng 2.500 

4 May mài ph&ng, may phay Ca Tr. ding 1.000 
5 H6 thng thit bj SX gi, sü cách din 

CPS 15Kv-35KV 
USD 150.000 

6 Xeôtô Tr. ding 1.300 

Cong II Tr. ding 

USD 

8.250 

150.000 

T l bku quyét thJng nh,61 là 100%. 

4. 	Lua chon do-n vi kim toán Báo cáo tài chInh näm 2018 
Dai hi Uy quy&n cho HDQT lira chn dan vi kim toán Báo cáo tài chInh nám 2018 

trong so các cong ty sau: 
- Cong ty Tu vn Ke^ toán và Kim toán Vit Nam (AVA) 
- Cong ty TNHH Djch vi Tu v.n Tài chInh M toán và Kim toán Nam Vit (AASCN) 
- Cong ty TNHH Kim toán và Tu vn Tài chInh (IFC-ACAGroup) 
- Cong ty TNHH djch vii tu van tài chinh Ke^ toán và. Kim toán phIa Nam (AASCS) 
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- Cong ty TNHH djch vii tu v.n tài chinh Ke^ toán và Kim toán (AASC) 

Tj l Wu quylt tlz6ng n/i it là 100%. 

5. 	Thông qua vic di ten Cong ty và phê duyt Diu 1, Quy che^ ni b6 ve^ quãn trj 
Côngty 

Thong nht di ten Cong ty thành Cong ty CoA phn SAMETEL và phê duyt Diu 1, 
Quy chê ni b6 ye quàn trj cüa Cong ty. 

Dai hi giao cho HDQT và Tng Giám dc thirc hin các thu t1c dang k kinh doanh 
li theo dung quy djnh cüa pháp lust  hin hành. 

Tj l bku quylt théing nhIJt là 100%. 

VI- THONG QUA NGH! QUYET, BIEN BAN vA BE MC DI 1101 

1. Ong Trn Van Duong dcc Nghj quyt Dai  hi dng CoA dong thuOng niên nAm 2018. 

Di hi biu quyt thông qua Nghj quyt Dai  hi dng c6 dOng thuông niên nAm 2018 
vâi t le thng nht là 100%. 

2. Ong Trn Van Duang dc Biên bàn Di hi dng c6 dOng thuing niên närn 2018. 

Di hi biu quyt thông qua Biên bàn Dai  hi dng ci dOng thung niên nàm 2018 
vOi t l th6ng nht là 100%. 

3. Ong Phtm Ngc Tun be mac Dti hi. 

Biên bàn duçc ltp vào hi 12 gRi 00 ngày 23 tháng 03 nãm 2018 ngay sau khi chi.rong trInh 
nghj sir cüa Dai  hi kt thüc. 

DOAN CHU T!CH 

CAC Uy VIEN 

Ph3m Ngçc Tuân 	 Hoà g TrI Ctrô'ng 	Nguyn Thin Cãnh 

BAN THU' KY 

TRUNG BAN 
	

UY VIEN 

Trn Van Dirong 	 Nguyn Huynh Toi 
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