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MASAN GROUP CORPORATION  
8th Floor, Central Plaza, 17 Le Duan Street, District 1,  
Ho Chi Minh City, Viet Nam. 
Phone    : (+84 28) 6256 3862 
Facsimile  : (+84 28) 3827 4115  
Web          : www.masangroup.com 

TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019   
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc 

hội thông qua ngày 24/11/2010; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua ngày 25/04/2014 và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm; 

- Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 45/2019/NQ-HĐQT ngày 13/03/2019.   

 

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“Công Ty”) kính trình Đại Hội 

Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:  

 

 

Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019 của Công Ty như sau:  

 

Đơn vị tính: tỷ VND 

 

Nội dung Kế hoạch năm 

2019 

Thực hiện 

năm 2018 

 

Tỷ lệ tăng 

trưởng 

Doanh thu thuần 45.000 – 50.000  38.188 18% – 31%  

 

Lợi nhuận sau thuế phân bổ 

cho cổ đông của Công Ty (sau 

khi loại trừ các khoản thu nhập 

bất thường) 
 

5.000 – 5.500  3.4781 44% – 58% 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Không bao gồm các khoản lợi nhuận thuần một lần (không phải từ hoạt động kinh doanh chính) là 1.438 tỷ đồng mà 

chủ yếu từ việc “giả định” bán một phần tỉ lệ sở hữu trong công ty liên kết - Techcombank (deemed disposal) do 

Techcombank phát hành cổ phiếu quỹ với giá cao hơn giá trị sổ sách của Công Ty. Do đó, lợi nhuận sau thuế phân bổ 

cho cổ đông của Công Ty bao gồm các khoản lợi nhuận thuần một lần (không phải từ hoạt động kinh doanh chính) 

trong năm 2018 là 4.916 tỷ đồng.   
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TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2019 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

[đã ký và đóng dấu] 

 

 

NGUYỄN ĐĂNG QUANG 

 

 

  


