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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP 

Năm 2015 
 
I/. Thông tin chung: 

1. Thông tin khái quát 
- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700762464, do Sở Kế hoạch và đầu tư 

tỉnh Bình Dương cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 16/12/2014. 
- Vốn điều lệ: 46.683.000.000 đồng 
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 46.683.000.000 đồng 
- Địa chỉ: 246 KP. Cây Chàm, P. Thạnh Phước, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
- Số điện thoại: 0650.3658278 
- Số fax: 0650.3625379 
- Website: info@gachngoicaocap.com 
- Mã cổ phiếu: MCC 
2. Quá trình hình thành và phát triển: 

Tiền thân của Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp là một cơ sở sản xuất gạch tư 
nhân với quy trình và máy móc thiết bị sản xuất lạc hậu. Được Công ty TNHH MTV Vật 
liệu và xây dựng Bình Dương mua lại vào tháng 06/2000, sau đó công ty đầu tư nâng cấp 
sản xuất theo công nghệ nung đốt lò tuynel, công suất lên 25 triệu viên/năm.  

Năm 2006 Công ty chuyển sang hình thức công ty cổ phần theo quyết định số 
2132/QĐ-UBND ngày 19/05/2006 của UBND tỉnh Bình Dương trên cơ sở phê duyệt 
phương án cổ phần hóa và chuyển Nhà Máy Gạch Ngói Cao Cấp trực thuộc Công ty TNHH 
MTV Vật Liệu Và xây Dựng Bình Dương thành công ty cổ phần. Vốn điều lệ ban đầu là 
15.950.000.000 đồng. Qua các năm hoạt động cho đến nay, vốn điều lệ của Công ty là 
46.683.000.000 đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 29,89% tổng vốn. 

Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty từ khi thành lập đến nay như sau :  

Ngày Diễn giải 
Số vốn tăng 

(đồng) 

Vốn điều lệ 

(đồng) 
Cơ quan cấp 

phép 

14/11/2006 
Chuyển sang Công 
ty cổ phần 

15.950.000.000 15.950.000.000 
Sở KHĐT  

Bình Dương 

15/10/2008 
Phát hành cho cổ 
đông hiện hữu 

25.000.000.000 40.950.000.000 UBCK-QLPH 

20/10/2009 
Phát hành cổ phiếu 
thưởng 

5.733.000.000 46.683.000.000 UBCK-QLPH 

TỔNG CỘNG 46.683.000.000     
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Việc niêm yết: 
Ngày 31/03/2010, Công ty được Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội cấp Quyết định 

chấp thuận niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội theo Quyết định số 181/QĐ-SGDHN. 
Ngày 26/04/2010, Cổ phiếu CTCP Gạch Ngói Cao Cấp chính thức được niêm yết 

trên thị trường giao dịch chứng khoán, với mã chứng khoán giao dịch là MCC, tổng số cổ 
phần là 4.668.300 cổ phần tương ứng với vốn điều lệ là 46.683.000.000 đồng. 
  

Các sự kiện khác: 
Quá trình hình thành và phát triển của công ty luôn gắn liền với sự phát triển lớn 

mạnh không ngừng của ngành vật liệu xây dựng trong nước. Ngày 03/05/2007 công ty được 
tổ chức QUACERT cấp Giấy chứng nhận số HT 1427.07.15 về việc chứng nhận hệ thống 
quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 : 
2000 về lĩnh vực Sản xuất và cung ứng Gạch Ngói đất sét nung, giấy chứng nhận có hiệu 
lực từ ngày 03/05/2007 đến 02/05/2010. Hằng năm đánh giá duy trì một lần và 3 năm đánh 
giá cấp lại chứng nhận, và gần đây nhất là ngày 24/12/2013 công ty được tổ chức 
QUACERT cấp Giấy chứng nhận số HT 1427/2.13.15 về việc chứng nhận hệ thống quản lý 
chất lượng đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 : 2008 về 
lĩnh vực Sản xuất và cung ứng Gạch Ngói đất sét nung, giấy chứng nhận có hiệu lực từ 
ngày 24/12/2013 đến 23/12/2016. 

 
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

a) Ngành nghề kinh doanh và các sản phẩm chính: 
Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty là chuyên Sản xuất Gạch ngói đất sét 

nung và khai thác kinh doanh đất sét sản xuất gạch ngói. 
Công ty vẫn ưu tiên tập trung cho công tác khai thác và kinh doanh đất sét, cát xây 

dựng tại mỏ sét Đồng Chinh và sản xuất các loại sản phẩm truyền thống đã được khách 
hàng chấp nhận và đánh giá cao đó là các sản phẩm gạch xây dựng 8x18, gạch trang trí ; 
Bông ú, thông gió, và ngói lợp 22 viên /m2, gạch mặt goòng không nung. 

 Sản phẩm 

Stt Tên SP Mô tả sản phẩm Hình ảnh 

A Nhóm gạch xây    

1 Gạch ống 4 lỗ 8 x 18 

Dùng để xây tường, nền 
móng nhà cửa, các công 
trình kiến trúc 

 

2 Gạch đinh 2 lỗ 8 x 18 

3 Gạch demi 8 x 18 

B Nhóm gạch trang trí   
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Stt Tên SP Mô tả sản phẩm Hình ảnh 

1 Gạch thông gió Hạ uy di 

Dùng để trang trí nhà cửa, 
ngoài ra còn có tác dụng 
thông gió, cách âm 

 

 

2 Gạch bông ú 

3 Gạch cách âm Hourdis 

4 Gạch cẩn 

C Nhóm ngói lợp    

1 Ngói 22 ý 

Dùng để lợp mái nhà 

 

 

2 Ngói bò 

3 Ngói mũi hài 

4 Ngói vảy cá 

5 Ngói úp nóc tiểu 

D Nhóm đất sét     

1 Đất sét thô 
Dùng để sản xuất  

gạch, ngói 

 

 
Đồng thời công ty cũng luôn nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới để đa dạng hóa 

sản phẩm phù hợp với thị hiếu của khách hàng và phục vụ cho việc mở rộng thị trường tiêu 
thụ sản phẩm của công ty ra nước ngoài.  

E Nhóm gạch, ngói xuất khẩu 

  

 

 

Ngói lợp Nhật Bản Gạch sóng Đài Loan Gạch tàu Hàn Quốc Bông gió Hàn Quốc 
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Hiện nay theo đánh giá của hiệp hội các đơn vị sản xuất gạch ngói bằng công nghệ 
nung lò tuynel khu vực thị xã Tân Uyên – Bình Dương thì Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Cao 
Cấp là đơn vị dẫn đầu về công nghệ nung đốt sản phẩm cao cấp (gạch trang trí và ngói) và 
là một trong những đơn vị dẫn đầu về chất lượng sản phẩm. Do đó công ty có uy tín rất lớn 
so với các đơn vị trong ngành.  

Ngoài ra, với việc được quyền khai thác mỏ đất sét có trữ lượng hơn 6 triệu m3 giúp 
Công ty chủ động được nguồn nguyên vật liệu sản xuất gạch, ngói. Đây là lợi thế rất lớn 
của công ty so với các đơn vị cùng ngành. 

b) Địa bàn kinh doanh: 

Địa bàn hoạt động kinh doanh chính chiếm trên 10% tổng doanh thu gần nhất vẫn 
chủ yếu là khu vực tỉnh Bình Dương và TP.HCM 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 
a) Mô hình quản trị: 

Công ty được tổ chức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, đứng đầu là Đại hội 
đồng cổ đông, HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành đứng đầu là Giám đốc công ty. 

b) Cơ cấu bộ máy quản lý: 

Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh 
nghiệp, sơ đồ tổ chức của công ty như sau: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Các công ty con, công ty liên kết: 
Công ty không có thành lập công ty con, công ty liên kết 

BAN KIỂM 
SOÁT 

BỘ PHẬN 
KINH 

DOANH 

BỘ PHẬN 
KỸ 

THUẬT 

BỘ PHẬN 
KẾ TOÁN 

KCS 

CÁC TỔ ĐỘI 
SẢN XUẤT 

GẠCH NGÓI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

PHÂN XƯỞNG 
KHAI THÁC KD 

MỎ ĐẤT SÉT 
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5. Định hướng phát triển: 
a) Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:  

           Với thương hiệu sản phẩm nổi tiếng M&C Bình Dương “Niềm tin vững chắc của 

mọi nhà” đã có mặt từ rất lâu trên thị trường vật liệu xây dựng Việt, được nhiều các đối 
tượng khách hàng quan tâm nên để tạo uy tín và tạo niềm tin nơi khách hàng Công ty đã tập 
trung vào các mục tiêu định hướng phát triển sau: 

- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí đầu vào nhằm giảm giá thành sản phẩm, tận dụng hết 
khả năng công suất của máy móc thiết bị cũng như lò nung Tuynel để tạo ra sản 
phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. 

- Nghiên cứu phát triển đa dạng các sản phẩm theo thị hiếu của khách hàng. 
- Ngoài các tỉnh lân cận tại Miền Nam công ty tiếp tục nghiên cứu mở rộng thị phần ở 

một số thị trường tại các tỉnh Miền Tây và xem đây là thị trường tiêu thụ sản phẩm 
tiềm năng trong tương lai gần. 

- Tạo mối quan hệ tốt đối với các khách hàng, đối tác có quan hệ lâu dài với Công ty 
như: ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi phân phối sản phẩm cho nhà phân phối, các đại 
lý đồng thời cũng ưu tiên cho các khách hàng lẻ lấy số lượng nhiều bằng các chính 
sách khuyến mãi và hoa hồng môi giới. 

- Nghiên cứu phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa dây truyền sản xuất. 
- Duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 

9001:2008. 
- Đào tạo, tuyển dụng các nhân viên có đủ trình độ năng lực kiến thức để làm việc. 

Đặc biệt tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực quản lý then chốt, phát triển lực lượng kế 
thừa để có thể làm việc ở tất cả các vị trí khi Công ty cần đến. 
b) Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

Tiếp tục liên hệ với các cơ quan ban ngành để xin cấp phép giai đoạn 2 mỏ sét Đồng 
Chinh nhằm tăng công suất khai thác mỏ sét để tăng lợi nhuận. 

Đầu tư nhà máy gạch ngói tuynel tại mỏ sét Đồng Chinh có công suất 40 triệu 
viên/năm để mở rộng sản xuất. 

Tăng cường mở rộng thị trường miền Tây, sau này khu vực này sẽ đầu tư rất mạnh 
mà Chính Phủ đang hạn chế không cho khai thác đất ruộng (lúa) để làm gạch nên nhu cầu 
khu vực này sẽ tăng cao. 

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác kinh doanh thì bộ phận điều hành sản xuất, KCS, 
kỹ thuật TBXM phải giữ vững cho được chất lượng sản phẩm và ngày một đẹp hơn, xem 
đây là yếu tố sống còn của công ty hiện tại và tương lai. 

Bộ phận kỹ thuật và sản xuất phải tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để tăng năng 
suất lao động, cơ giới hóa, tự động hóa, và các biện pháp để giảm chi phí giá thành nhằm 
cạnh tranh với các lò gạch tuynel khu vực. 

Tập trung ưu tiên phát triển, thu tuyển, đào tạo nguồn nhân lực, đội ngũ kế thừa, 
củng cố tổ chức nhân sự trong các phòng ban. Đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân 
trực tiếp sản xuất và đào tạo các cán bộ quản lý có đủ kiến thức trách nhiệm để có thể làm 
bất cứ các công việc đáp ứng yêu cầu hoạt động ngày càng đa dạng phát triển của Công ty. 

c) Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng: 

Công ty ngày càng nghiên cứu dùng nguyên liệu nung đốt sao cho giảm thiểu tối đa 
ô nhiểm môi trường, như hiện nay công ty đã áp dụng thành công dùng nguyên liệu trấu 
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xay, tro bay để nung đốt sản phẩm thay cho than cám có mức ô nhiểm môi trường cao hơn 
nhiều. 

Đối với xã hội và cộng đồng công ty luôn luôn cố gắng duy trì và phát triển để tạo 
công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định tình hình đời sống kinh tế cho 
CB.CNV công ty, cũng như tham gia đóng góp ủng hộ kinh phí cho các ban ngành địa 
phương để chăm lo cho người nghèo có cuộc sống ấm no.  

6. Các rủi ro lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và các chiến lược quản 
lý rủi ro của doanh nghiệp: 

a) Các rủi ro lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh 

* Rủi ro về kinh tế 

Năm 2015 tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là các nền kinh 
tế lớn khu vực các nước châu âu, thêm vào đó là tình hình nợ công ở khu vực đồng tiền 
chung Châu Âu. Để duy trì lạm phát thấp Chính phủ Việt Nam tiếp tục chính sách thắt chặt 
chi tiêu, tiết giảm đầu tư công, hạn chế cho vay đối với ngành bất động sản từ đó ảnh hưởng 
đến nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng nói chung và tiêu thụ sản phẩm gạch ngói nói riêng 
dẫn đến nhu cầu VLXD vẫn còn thấp do vậy mà SXKD vẫn còn nhiều khó khăn. 

* Rủi ro đặc thù  

+ Rủi ro về nguồn nguyên liệu. 

Nguyên liệu chính chiếm tỷ trọng tương đối cao trong giá thành sản phẩm là đất sét,  
nhận thấy được sự quan trọng của nguồn nguyên liệu chính là đất sét sẽ rất khan hiếm trong 
tương lai sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất nên Công ty đã đầu tư vào mỏ đất sét 
diện tích 32,2 ha trữ lượng khoảng 6 triệu m3 tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình 
Dương, trong đó giai đoạn 01 đầu tư 15 ha, thời gian khai thác mỏ sét là 30 năm và định 
mức được phép khai thác hàng năm 70.000 m3. Vì vậy công ty hoàn toàn có thể tự chủ được 
nguồn nguyên liệu đất sét dùng cho sản xuất. 

+ Rủi ro cạnh tranh. 

Trong ngành, đặc biệt là khu vực huyện Tân Uyên có hơn 60 lò gạch tuynel, nhiều 
doanh nghiệp cùng sản xuất và cung cấp sản phẩm cùng loại, đồng thời ngày càng có nhiều 
nhà đầu tư mới tham gia vào lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng nên Công ty sẽ gặp không 
ít sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. 

+ Rủi ro biến động giá cổ phiếu 

Việc Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp niêm yết trên thị trường chứng khoán sẽ 
góp phần nâng cao năng lực tài chính, khẳng định uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp 
cũng như tăng cường tính thanh khoản, tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn. 

Tuy nhiên, rủi ro biến động giá cả cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là điều 
không thể tránh khỏi. Giá cả chứng khoán trên thị trường được quyết định bởi nhiều yếu tố. 
Giá cả biến động có thể là do cung - cầu cổ phiếu, tình hình kinh tế - xã hội hay sự thay đổi 
quy định pháp luật về chứng khoán, yếu tố tâm lý của nhà đầu tư. Công ty cổ phần Gạch 
Ngói Cao Cấp đã luôn luôn chủ động công bố thông tin đối với một đơn vị niêm yết nhằm 
giúp nhà đầu tư có những thông tin tin cậy và chính xác về các hoạt động của Công ty. 
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+ Rủi ro khác. 

Do tính chất hoạt động kinh doanh, Công ty còn có thể chịu những rủi ro khác như 
sự thay đổi chính sách về thuế, chính sách về khai thác tài nguyên, quy định khắc khe về 
tiêu chuẩn môi trường, các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế như lạm phát, thay đổi lãi suất;  … 
Ngoài ra còn có một số rủi ro mang tính bất khả kháng, ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy 
ra sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty như: các hiện tượng thiên tai, dịch bệnh v.v... 
làm giảm nhu cầu về sản phẩm hay giảm sản lượng nguyên liệu đầu vào đáp ứng cho nhu 
cầu sản xuất của Công ty. 

b) Các chiến lược quản lý rủi ro : 

Tăng cường quan hệ với các khách hàng trong và ngoài nước để tiêu thụ sản phẩm 
của công ty. 

Củng cố và duy trì chất lượng sản phẩm để giữ vững thương hiệu gạch ngói cao cấp 
M&C Bình Dương “Niềm tin vững chắc của mọi nhà” để phân khúc khách hàng có nhu 
cầu sử dụng gạch ngói chất lượng cao nhằm hạn chế cạnh tranh với các loại sản phẩm gạch 
xây dựng có chất lượng trung bình. 

Nghiên cứu sâu các giải pháp, biện pháp tiết kiệm chi phí giá thành như: trấu xay, 
điện, than, nhân công lao động, giảm tỷ lệ sản phẩm hỏng . . . 

Điều hành sản xuất phải bám sát và nghiên cứu các giải pháp tăng năng suất lao 
động, bố trí lao động sao cho có năng suất cao, chất lượng tốt, giảm thấp nhất hư hỏng sản 
phẩm. 

Tiếp tục nghiên cứu sâu để tăng sản xuất sản phẩm cao cấp có giá trị cao, giảm tối đa 
sản xuất sản phẩm có giá trị thấp như gạch xây. 

Công bố thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kịp thời đúng 
quy định đến với cổ đông và nhà đầu tư nhằm thể hiện sự minh bạch để từ đó tạo được niềm 
tin tốt cho cổ đông và nhà đầu tư. 

II/. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 
1. Tình hình sản xuất kinh doanh: 

Mặc dù chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế trong nước, tình hình tiêu thụ vật liệu 
xây dựng trầm lắng do hàng loạt các dự án phải ngừng thi công do các công ty bất động sản 
gặp khó khăn trong kinh doanh, do vậy công ty phải giảm giá bán sản phẩm mới có thể tiêu 
thụ được. Trong khi đó chi phí đầu vào tăng liên tục là gánh nặng đối với bài toán duy trì 
lợi nhuận của công ty. Nhưng trong năm 2015 Hội đồng quản trị công ty đã có những quyết 
sách phù hợp nhằm ổn định tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện hoàn thành kế hoạch 
sản xuất kinh doanh năm 2015, cụ thể như sau: 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch  
năm 2015 

Thực hiện  
năm 2015 

So sánh 
(%) 

1 GN quy đổi ống 8x18 V 47.202.300 51.765.411 110 
 Gạch xây các loại V 40.000.000 45.135.797 113 
 Gạch trang trí các loại V 1.000.000 1.322.559 132 
 Ngói các loại V 350.000 242.981 69 

2 Đất sét M3 120.000 90.000 75 
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 Cát xây dựng M3  2.802  
3 Qui tấn VLXD GN Tấn 45.375 51.000 112 
4 Giá trị SX HH 1000đ 14.963.821 16.951.478 113 
5 Doanh thu 1000đ 43.038.679 48.971.292 114 
6 LN trước thuế 1000đ 10.049.054 14.138.225 141 
7 Nghĩa vụ thuế đối với NN 1000đ 6.806.854 7.800.000 115 

  

• Các hệ số khả năng sinh lời 

STT Tỷ suất lợi nhuận 
Kế hoạch 

2015 
Thực hiện 

2015 
So sánh 

1 Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu 18% 22% +4% 
2 Lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ 17% 24% +7% 
3 Lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH 13% 18% +5% 
4 Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu         1.321        1 .985     +664 (đ/cp)  

 
 
 

2. Tổ chức và nhân sự: 
a) Danh sách Ban điều hành: 

Ban Giám Đốc 

1/ Giám Đốc  Đỗ Thành Lộc     : 

Số chứng minh thư nhân dân:   280071329 Cấp ngày : 23/03/1960 tại CA Bình Dương. 

Giới tính:  Nam 

Ngày tháng năm sinh: 23/03/1960 

Nơi sinh: Xã Hưng Định, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương    

Quốc tịch:  Việt Nam  

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Xã Hưng Định, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương     

Địa chỉ thường trú:  25/5 xã Bình Thắng, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương      

Số ĐT liên lạc ở cơ quan:  0650.658278 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác:  

+ Từ 1978 đến 1979 - Nhân viên cung ứng vật tư xây dựng xí nghiệp sản 
xuất vật liệu xây dựng 

+ Từ 1979 đến 1990 - Phó quản đốc phân xưởng cung ứng vật tư Xí nghiệp 
sản xuất vật liệu xây dựng 

+ Từ 1990 đến 1993 - Cán bộ vật tư – vận tải Xí nghiệp sản xuất vật liệu 
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xây dựng 

+ Từ 1993 đến 1994 - Phó quản đốc phân xưởng gạch 19-8 Xí nghiệp sản 
xuất vật liệu xây dựng 

+ Từ 1994 đến 1995 - Cán bộ vật tư Cty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình 
Dương 

+ Từ 1995 đến 1998 - Quản đốc phân xưởng cát 

+ Từ 1998 đến 2001 - Phó Giám đốc Văn phòng đại diện tại TP.HCM Công 
ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương 

+ Từ 2001 đến tháng 11.2014 
+ Từ 11.2014 đến nay 

Phó giám đốc Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp 
Giám đốc Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp 

 

Chức vụ công tác hiện nay:  Giám Đốc Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp 

Số CP sở hữu cá nhân Số lượng : 42.522 - Tỷ lệ : 0.91% 

 

2/ Phó giám đốc 
Số chứng minh nhân dân 
Giới tính 

Ngày tháng năm sinh 
Nơi sinh 

Quốc tịch 
Dân tộc 

Quê quán 

Địa chỉ thường trú 
Số ĐT liên lạc ở cơ quan 

Trình độ chuyên môn 
Quá trình công tác 

+ Từ 12/1993 – 12/1995 
+ Từ 01/1996 – 03/2004 

+ Từ 2/2005 – 4/2013 

+ Từ 5/2013 – 12/2014 
+ Từ 12/2014– nay 

Số CP sở hữu cá nhân 
 

 

Trương Văn Hiện 
281012598, Cấp ngày 28/10/2007, CA Bình Dương 
Nam 

24/12/1967 
Mỏ cày, Bến Tre 

Việt Nam 
Kinh 

Mỏ cày, Bến Tre 

44/15 Kp Tân Hòa, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương 
0650.3658278 

Kỹ sư cơ khí nông nghiệp 
 

Chuyên viên phòng kinh tế huyện Mỏ cày, Bến Tre 
Quản đốc phân xưởng - Công ty Mía Đường Bến Tre 

Kỹ thuật trưởng – CTCP Gạch Ngói Cao Cấp 

Kỹ thuật trưởng, PGĐ – CTCP Gạch Ngói Nhị Hiệp 
Phó giám đốc – CTCP Gạch Ngói Cao Cấp 

0 

 

 

 

3/ Kế Toán Trưởng Hứa Ngọc Chính  

Số chứng minh thư nhân dân:   281017207 Cấp ngày:25/06/2008 tại : CA Bình Dương. 

Giới tính:  Nam 

Ngày tháng năm sinh: 15/12/1977 

Nơi sinh: Huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 
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Quốc tịch:  Việt Nam  

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Quảng Nam, Đà nẵng 

Địa chỉ thường trú:  16 KP. Cây Chàm, P.Thạnh Phước, TX. Tân uyên, BD. 

Số ĐT liên lạc ở cơ quan:  0650.3658278 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác:  

+ Từ năm 2001 đến nay  - Kế toán tổng hợp Nhà máy Gạch Ngói Cao Cấp (nay 
là Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Cao Cấp) 

Chức vụ công tác hiện nay:  Kế Toán Trưởng Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp 

Số CP sở hữu cá nhân Số lượng : 5.057                             Tỷ lệ : 0.11% 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của 
những người liên quan 

Số lượng : 500  

+ Vợ - Trương Thị Thu Hồng Số lượng : 500 Tỷ lệ : 0.01% 

   

b) Những thay đổi trong Ban điều hành: không 
 
c) Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động 
Hiện tại cơ cấu lao động tại công ty gồm 8 tổ đội, trong đó có 128 người gồm: 
+ Lao động nữ  42 người, chiếm 33% số lao động toàn công ty 
+ Khối gián tiếp 31 người chiếm 24%, khối trực tiếp sản xuất 97 người chiếm 76% 
+ Tuổi đời cao nhất 55, tuổi đời thấp nhất 18 
Trình độ học vấn: 
+ Trình độ ĐH, CĐ  :  9 người 
+ Trình độ trung cấp   :  6 người 
+ Trình độ cấp 3   : 11 người 
+ Trình độ cấp 2  : 71 người 
+ Trình độ cấp 1  : 31 người 
Thu nhập bình quân của người lao động năm 2015 là: 6.500.000 đ/người/tháng. 

Ngoài thu nhập được nhận bằng tiền nêu trên, công ty còn nộp bảo hiểm đầy đủ cho người 
lao động theo luật định và tổ chức nấu ăn bếp ăn tập thể cho người lao động với định mức là 
20.000 đồng / suất ăn trưa và 8.000 đồng / suất ăn bồi dưỡng độc hại.  

Định kỳ 3 năm công ty tổ chức cho NLĐ đi tham quan du lịch, đối với các cá nhân 
đạt thành tích xuất xắc trong lao động thì được công ty tổ chức cho đi du lịch hàng năm. 

Ký hợp đồng lao động cho 100% CNLĐ sau thời gian thử việc và am hiểu được 
công việc mà công ty giao cho. Nộp đầy đủ  BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định pháp 
luật lao động cho CNLĐ. 

Thực hiện tốt nội quy, quy định về cấp phát đồ phòng hộ lao động, vận động CNLĐ 
tham gia chương trình “ xanh – sạch – đẹp “ đảm bảo an toàn lao động. 
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Công tác PCCC, ATLĐ được đặc biệt quan tâm, ngoài công tác bố  trí, sắp xếp lực 
lượng, kiểm tra giám sát việc thực hiện trong từng công đoạn sản xuất, từng công nhân lao 
động. Do đó trong năm không để xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Trong năm công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ để có có cơ sở theo 
dõi tình hình sức khỏe NLĐ.  

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: 

a) Các khoản đầu tư lớn:  

Về đầu tư mở rộng mỏ sét Đồng Chinh giai đoạn 2: Đã mua được 8,4 hecta đất tại 
mỏ sét Đồng Chinh giai đoạn 2, tổng giá trị chuyển nhượng là 19,6 tỷ. 

b) Các công ty con, công ty liên kết: không có công ty con, công ty liên kết 

4. Tình hình tài chính 
a) Tình hình tài chính: 

ĐVT: Đồng 

STT Chỉ tiêu  Năm 2014  Năm 2015 
% tăng, 

giảm 
1 Tổng giá trị tài sản   61.933.751.700    66.806.646.002  7,87% 
2 Doanh thu thuần   50.391.055.169  48.971.291.965 -2,82% 
3 Lợi nhuận từ hoạt động KD   12.750.587.471  14.212.943.645 11,47% 
4 Lợi nhuận khác        454.812.150  (74.718.885) -116,43% 
5 Lợi nhuận trước thuế   13.205.399.621  14.138.224.760 7,06% 
6 Lợi nhuận sau thuế   10.283.632.943  10.918.998.927 6,18% 
7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 75% 75%  
- Doanh thu giảm lý do theo hướng dẫn tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 của Bộ Tài Chính thì doanh thu năm 2015 không bao gồm thuế tài nguyên và 
phí BVMT khai thác kinh doanh đất sét. 

 
 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
      ĐVT: Đồng 

STT Chỉ tiêu  NĂM 2014   NĂM 2015  

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 3,48 4,09 
            TSLĐ/ nợ ngắn hạn 

  
+ Hệ số thanh toán nhanh 1,82 1,85 
  (TSLĐ-hàng tồn kho)/ nợ ngắn hạn 

  
2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
  Hệ số nợ / Tổng tài sản 0,12 0,10 
  Hệ số nợ / vốn chủ sở hữu 0,14 0,11 
3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
+ Vòng quay hàng tồn kho 2,66 2,12 
            Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân 

  
+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản 0,81 0,73 
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4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần 0,20 0,22 
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu 0,19 0,18 
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản 0,17 0,16 
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần 0,25 0,29 

 
 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

a) Cổ phiếu phổ thông: 

- Số cổ phiếu phát hành: 4.668.300 cổ phiếu 

- Số cổ phiếu đang lưu hành: 4.638.300 cổ phiếu 

- Số cổ phiếu quỹ: 30.000 cổ phiếu 

b) Cơ cấu cổ đông 

* Cơ cấu cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/05/2015  

Cổ đông là Nhà Nước : Cty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương 
(M&C)_Đại diện là Ông Mai Văn Chánh_Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám Đốc, nắm giữ 
1.395.360 cổ phần chiếm 30,08%  

* Cổ đông lớn: (Nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết) 

Ông Trần Thiện Thể - TV HĐQT, đại diện phần vốn của CTCP Chứng khoán Đệ 
Nhất : nắm giữ 915.552 cp (19,74%) 

* Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 13/05/2015 (ngày chốt danh sách chia cổ tức đợt 
2.2015 và ứng đợt 1.2016 ) như sau : 

STT Cổ đông Số lượng cổ phần 
Giá trị (đồng-

mệnh giá) 
Tỷ lệ (%) 

1 Tổ chức  2.535.574 25.355.740.000 54.32 

2 Cá nhân  2.102.726 21.027.260.000 45,04 

3 Cổ phiếu quỹ  30.000 300.000.000 0.64 

Tổng 4.668.300 46.683.000.000 100 

1 Trong nước 4.580.450 45.804.500.000 98.12 

2 Nước ngoài 57.850 578.500.000 1.24 

3 Cổ phiếu quỹ  30.000 300.000.000 0.64 

Tổng 4.668.300 46.683.000.000 100 
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* Vốn góp cổ đông  

Diển giải 
Số lượng 
cổ phiếu 

Vốn cổ phần 
thường  

(theo mệnh giá) 
- Vốn nhà nước 1.395.360 13.953.600.000 

- Vốn góp cổ đông khác 3.242.940 32.429.400.000 
- Cổ phiếu quỹ  30.000 300.000.000 

Cộng 4.668.300 46.683.000.000 
 

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh: 

a/ Đặc điểm tình hình chung: 

* Những thuận lợi:  

Thương hiệu M&C Bình Dương đã có tiến hơn 30 năm qua trên khắp các tỉnh miền 
đông, miền tây nam bộ được Công ty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương 
cho công ty MCC mang tên nên đã góp phần hạn chế chi phí quảng bá, quảng cáo và tiếp 
thị để khuyếch trương thương hiệu cho nên CTCP Gạch Ngói Cao Cấp rất thuân lợi trong 
kinh doanh. 

CTCP Gạch Ngói Cao Cấp có đội ngũ CNLĐ trẻ, khỏe, tay nghề cao, CB quản lý, 
CB KHKT tận tâm yêu nghề, có tinh thần cải tiến, vượt khó khăn và công ty có hệ thống 
quản lý chất lượng ISO 9001-2008 nên đã được những khách hàng khó tính trong và ngoài 
nuớc tin dùng sản phẩm M&C Bình Dương. 

Nhờ sự đoàn kết thống nhất giữa người lao động và người sử dụng lao động bằng các 
cuộc họp góp ý kiến chân tình, thẳng thắn phân tích những việc đã làm đựơc và chưa làm 
đựơc để đề ra các biện pháp thiết thực cụ thể, đồng thời theo dõi kết quả để chấn chỉnh, đến 
nay toàn bộ quy trình SXKD và quản lý chất lượng sản phẩm đã đi vào khuôn khổ. 

Một thuận lợi lớn là nhờ sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT mà BGĐ công ty đã triển 
khai các công việc để khắc phục những khó khăn phát sinh từng thời điểm trong năm cũng 
như nắm bắt diễn biến tình hình SXKD để đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể để tạo công 
ăn việc làm cho công nhân lao động tránh tồn kho ứ đọng sản phẩm lớn. 

Công ty có mỏ đất sét nên chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào và chất lượng 
sản phẩm được ổn định, hơn nữa công ty còn cung cấp đất sét cho các đơn vị sản xuất bên 
ngoài, góp phần tạo lợi nhuận chung cho công ty. 

* Những khó khăn:  

Những tháng đầu năm 2015 tình hình kinh doanh bất động sản vẫn còn nhiều khó 
khăn từ đó ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng nói chung và tiêu thụ sản 
phẩm gạch ngói nói riêng, tuy nhiên nhờ có những chính sách bán hàng linh động nên công 
ty đã chủ động được đầu ra không để tồn kho ứ động sản phẩm lớn ảnh hưởng đến công ăn 
việc làm của người lao động. 

Năm 2015 chi phí đầu vào như điện, lương cơ bản và lương khoán sản phẩm … đều 
tăng lên làm cho chi phí giá thành sản xuất tăng lên. Kinh doanh đất sét khai thác tại mỏ sét 
gặp khó khăn do cạnh tranh của các hầm trong khu vực mới đưa vào khai thác. 
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b) Những tiến bộ Công ty đã đạt được 

Cùng với sự tăng giá của các loại nguyên nhiên vật liệu đầu vào mà đặc biệt là trấu 
xay. Trước tình hình nhiên liệu nung đốt tăng lên quá cao BGĐ công ty đã linh động áp 
dụng công nghệ phối trộn nhiên liệu hợp lý theo từng thời điểm, khi giá loại nhiên liệu nào 
tăng cao theo yếu tố mùa vụ thì lúc đó ta chủ động giảm tỷ lệ sử dụng loại nhiên liệu đó 
đồng thời tăng tỷ lệ nhiên liệu giá ổn định để tiết kiệm chi phí giá thành sản phẩm.  

2. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài sản         

                ĐVT: Đồng 

STT TÀI SẢN ĐẦU NĂM CUỐI NĂM SS 
I TÀI SẢN NGẮN HẠN 25.022.236.930 25.800.681.629 3,11% 

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 9.726.081.851 9.690.679.792 -0,36% 
2 Các khoản phải thu ngắn hạn 1.356.481.028 1.478.499.732 9,00% 
3 Hàng tồn kho 12.404.080.078 14.132.045.000 13,93% 
4 Tài sản ngắn hạn khác 1.535.593.973 499.457.105 -67,47% 
II TÀI SẢN DÀI HẠN 35.679.276.709 40.750.772.552 14,21% 

1 Tài sản cố định 6.588.804.296 6.585.868.486 -0,04% 
  Tài sản cố định hữu hình 6.588.804.296 6.585.868.486 -0,04% 
  - Nguyên giá 17.565.463.454 19.037.762.299 8,38% 
  - Giá trị hao mòn lũy kế 10.976.659.158 12.451.893.813 13,44% 
2 Tài sản dài hạn khác 29.090.472.413 34.164.904.066 17,44% 
  TỔNG CỘNG 60.701.513.639 66.551.454.181 9,64% 

b) Tình hình nợ phải trả: 

ST
T 

NỢ PHẢI TRẢ ĐẦU NĂM CUỐI NĂM SS 

I Nợ ngắn hạn 7.356.001.945 6.137.546.132 -16,56% 
1 Phải trả người bán 1.132.049.856 951.523.006 -15,95% 
2 Người mua trả tiền trước 2.866.053.818 11.084.365 -99,61% 
3 Thuế và các khoản phải nộp NN 2.071.422.268 3.498.443.766 68,89% 
4 Chi phí phải trả 88.488.000 282.000.000 218,69% 
5 Các khoản phải trả ngắn hạn khác 452.559.093 577.713.569 27,65% 
6 Quỹ khen thưởng phúc lợi 745.428.910 816.781.426 9,57% 
II Nợ dài hạn 189.237.904 268.378.224 41,82% 
 1 Phải trả dài hạn khác     
2 Vay và nợ dài hạn       
3 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 6.040.833 3.752.778 -37,88% 
4 Dự phòng phải trả dài hạn          183.197.071  64.625.446  44,45% 
  TỔNG CỘNG 7.545.239.849 6.405.924.356 -15,10% 

Về nợ phải trả thì trong cơ cấu nợ phải trả của công ty chủ yếu là nợ nhà cung cấp và 
người mua trả tiền trước, thuế phải nộp, công ty không có vay nợ đây cũng là yếu tố giúp 
công ty ổn định được tình hình tài chính. 
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3. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 

a) Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch  

năm 2016 

1 Gạch ngói quy đổi ống 8x18 Viên 45.000.000 

 Gạch xây các loại Viên 40.417.000 

 Gạch trang trí các loại Viên 900.000 

 Ngói các loại Viên 300.000 

2 Đất sét M3 100.000 

3 Qui tấn VLXD GN Tấn 48.802 

4 Giá trị SX HH 1000đ 14.725.965 

5 Doanh thu 1000đ 50.269.807  

6 LN trước thuế  1000đ 13.532.502  

7 Nghĩa vụ thuế đối với NN 1000đ 9.421.755 

 

b) Các giải pháp thực hiện 

b.1/ Chọn lọc lại các đại lý có doanh số cao, thanh toán tốt để ký kết lại cho năm 
2016 và không ký kết lại các đại lý kém, đồng thời chọn lọc thêm các đại lý mới có tiềm 
năng phát triển để ký kết, với điều kiện phải ở xa các đại lý cũ để mở rộng thị phần và tránh 
lấn chiếm địa bàn bán hàng , hạn chế tối đa xung đột lợi ích qua các đại lý. Với mục đích là 
phải tạo điều kiện để đại lý có doanh số và lợi nhuận thì sẽ gắn bó lâu dài và ổn định nguồn 
tiêu thụ cho công ty trong thị trường nội địa. 

b.2/ Tăng cường công tác maketting mở  rộng thị phần khu vực, để tăng dần sản 
lượng cũng như tạo uy tín và thương hiệu của công ty ở các khu vực tiềm năng  như các 
tỉnh Miền Tây, Bình Phước. 

b.3/ Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác kinh doanh thì bộ phận điều hành sản xuất, 
KCS, kỹ thuật TBXM phải giữ vững cho được chất lượng sản phẩm phải ổn định và hợp 
chuẩn, hợp quy đã cam kết, xem đây là yếu tố sống còn của công ty hiện tại và tương lai. 

b.4/ Bộ phận kỹ thuật và sản xuất phải nghiên cứu tiếp tục các giải pháp để tăng 
năng suất lao động, cơ giới hóa, tự động hóa, và các biện pháp để giảm chi phí giá thành để 
cạnh tranh với các lò gạch tuynel khu vực. 

b.5/ Trong khai thác sét, cát xây dựng nghiên cứu các phương pháp khai thác sao cho 
an toàn, phải tạo tầng, bậc, độ dốc taluy hợp lý, đồng thời phải nghiên cứu mở moong khai 
thác cho đúng thiết kế, tạo sòng bơm gần suối để tiết kiệm nhiên liệu dầu bơm nước, hạn 
chế phải đẩy đi xa và cao. 
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b.6/ Xin chủ trương UBND tỉnh Bình Dương về việc xây dựng nhà máy gạch ngói 
tuynel công suất 40 triệu viên / năm theo công nghệ mới tại ấp Đồng Chinh, xã Phước Hòa, 
huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 

b.7/ BGĐ cùng Công đoàn và Đoàn thanh niên phải tìm các công việc cho CNLĐ để 
CNLĐ có thu nhập và ổn định tư tưởng gắn bó với công ty. Khi công ty tăng cường sản 
xuất lại, tránh biến động lực lượng lao động. 

 
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của công ty: 
* Đánh giá chung 

Năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ 
đông tín nhiệm giao phó đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận. Có được kết quả này trước hết là sự 
đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban 
Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty. 

 
2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban giám đốc công ty: 

Năm 2015 lại là một năm tiếp tục khó khăn, tình hình sản xuất kinh doanh của công 
ty bị ảnh hưởng chung với nền kinh tế do sức tiêu thụ thấp, tuy nhiên trong năm qua Ban 
giám đốc công ty đã nỗ lực hết mình, nghiên cứu tìm ra các giải pháp nhằm hạ giá thành 
sản phẩm mà vẫn đảm bảo được ổn định chất lượng sản phẩm. Kết quả trong năm qua Ban 
giám đốc công ty đã thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD mà cổ đông đã giao 
cho. 

 
3. Các kế hoạch định hướng của HĐQT: 

Kinh tế năm 2016 được nhận định tốt hơn năm 2015 cụ thể tăng trưởng toàn cầu về 
cơ bản đang trên đà phục hồi; nền kinh tế Việt Nam đã có những dấu hiệu tốt lên, lạm phát 
đang ở mức kiểm soát. Chính phủ đang thực hiện nhiều giải pháp để phát triển thị trường 
bất động sản, và hạ tầng giao thông từ đó sẽ tác động trực tiếp đến ngành vật liệu xây 
dựng nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nói riêng.Với những nhận định 
tình hình trên Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban Giám đốc xây dựng và trình Đại 
hội cổ đông kế hoạch năm 2016 với các số liệu cụ thể như sau: 

 
STT CHỈ TIÊU ĐVT KH 2016 

1 Gạch các loại viên 41.317.000 
2 Ngói các loại viên 300.000 
3 Đất sét các loại m3 100.000 
4 Giá trị SXHH 1.000 đ 14.725.965 
5 Doanh thu  1.000 đ 50.269.807 
6 Lợi nhuận trước thuế 1.000 đ 13.532.502 

 
* Các nhiệm vụ cơ bản. 
Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ 

sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện 
tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành, tiếp tục hoàn thiện hệ 
thống văn bản nội bộ.  

Chỉ đạo Ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát hơn trong việc 
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quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm. Việc ổn định chất lượng, hợp lý hóa giá 
thành sản phẩm phải đặt lên hàng đầu. Tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng 
suất lao động thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học, đầu tư nâng cao năng lực đội 
ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật. 

Hội đồng quản trị tăng cường hơn nữa công tác giám sát, nhất là giám sát chiều sâu 
theo từng chuyên đề.  

Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất. Thường xuyên kiểm 
tra Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết quyết định của Hội đồng quản trị. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định, trên 
nguyên tắc phòng ngừa là chủ đạo tránh sai sót ngay từ những khâu đầu tiên trong mọi 
hoạt động nhất là hoạt động tài chính. 

Thường xuyên phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công tác quy hoạch, 
đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và 
thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện. Duy trì sự 
đồng thuận cao trong công ty thông qua việc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ. 

 
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Gồm có 05 thành viên  

1/ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Họ và tên:  MAI VĂN CHÁNH 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  17/01/1959 

Nơi sinh:  Bình Dương 

CMND: 280880610 cấp ngày 19/06/2002 tại Bình Dương 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Bình Dương 

Địa chỉ thường trú:  20/5 Ấp Trung Thắng, xã Bình Thắng, Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

Số ĐT liên lạc: (0650) 3751 515   

Trình độ văn hóa:  12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác 

+ Từ 10/1980 - 10/1983: Công tác tại Xí nghiệp vận tải đường sông Sông Bé 

+ Từ 10/1983 - 11/1987: Nhân viên kỹ thuật Công ty Vật liệu & Xây dựng Bình 
Dương  

+ Từ 11/1987 - 4/1990: Đi hợp tác lao động tại Cộng hòa Dân chủ Đức  

+ Từ 4/1990 - 2/2001: Giám đốc Xí nghiệp khai thác đá số 3  

+ Từ 2/2001- 6/2010: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đá Núi Nhỏ, P.Tổng Giám 
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đốc Công ty Vật liệu & Xây dựng Bình Dương  

+ Từ 7/2010 - 9/2010 : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đá Núi Nhỏ, Tổng Giám 
đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu & Xây dựng Bình 
Dương  

+ Từ 10/2010 - nay Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đá Núi Nhỏ, Chủ tịch 
HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vật 
liệu & Xây dựng Bình Dương  

Các chức vụ hiện đang nắm giữ 

tại tổ chức khác: 
Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH 
MTV Vật liệu & Xây dựng Bình Dương.  

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán  Số lượng : 1.395.360 Tỷ lệ : 30.08% 

+ Số CP sở hữu cá nhân Số lượng :   Tỷ lệ : 0% 

+ Số CP sở hữu đại diện vốn NN  Số lượng :  1.395.360 Tỷ lệ : 30,08% 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của 
những người liên quan 

Số lượng : 22.500 Tỷ lệ :0,48% 

Vợ - Đặng Thị Kim Tân  Số lượng : 12.500  

Con – Mai Trọng Tấn Số lượng : 10.000  

 
 

2/ Thành viên HĐQT 

Họ và tên:  Huỳnh Thanh Sơn 

Số chứng minh thư nhân dân:   280356469 Cấp ngày : 27/05/2003 tại CA Bình Dương 

Giới tính:  Nam 

Ngày tháng năm sinh: 04/09/1950 

Nơi sinh: Xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

Quốc tịch:  Việt Nam  

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Bến Cát, Bình Dương 

Địa chỉ thường trú:  99/2B ấp Bình Thắng, xã Bình thắng, huyện Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

Số ĐT liên lạc ở cơ quan:  0650.658278 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn:  Trung cấp quản lý kinh tế 

Quá trình công tác:  

+ Từ tháng 5/1975 đến 12/1975 - Tiếp quản ty cấp thủy Bình Dương 

+ Từ 1975 đến tháng 6/2010 

 

- Làm việc tại Công ty Vật Liệu Và Xây Dượng Bình 
Dương , chức vụ chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc) 

+ Từ tháng 10/2010  Nghỉ hưu theo chế độ 
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Chức vụ công tác hiện nay:  Thành viên HĐQT CTCP Gạch Ngói Cao Cấp 

Số CP sở hữu cá nhân Số lượng :  44.306 Tỷ lệ : 0,96% 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của 
những người liên quan 

Số lượng :  
293.400 Tỷ lệ :6,33% 

Vợ - Bùi Hồng Khánh  Số lượng : 293.400 Tỷ lệ :6,33% 

  

  

3/ Thành viên HĐQT. (Mãn nhiệm ngày 10/04/2015) 

Họ và tên:  Lê Minh Hoàng 

Số chứng minh thư nhân dân:   280425515 Cấp ngày : 02/02/2005 tại : CA Bình Dương 

Giới tính:  Nam 

Ngày tháng năm sinh: 05/08/1969 

Nơi sinh: Xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

Quốc tịch:  Việt Nam  

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

Địa chỉ thường trú:  32/8 ấp Đông, xã Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương 

Số ĐT liên lạc ở cơ quan:  0650.658278 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư cơ khí 

Quá trình công tác:  

+ Từ 1993 đến 1996 - Kỹ thuật trưởng Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp 

+ Từ 1996 đến 2002 - Kỹ thuật trưởng Công ty Vật Liệu và Xây Dựng Bình 
Dương  

+ Từ 2002 đến nay - Làm việc tại Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp 

+ Từ 2002 đến T11.2014 Giám Đốc Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp 

Chức vụ công tác hiện nay:  Thành viên HĐQT  

Số CP sở hữu cá nhân Số lượng : 27.027 Tỷ lệ : 0,58% 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của 
những người liên quan 

Số lượng : 33.600 Tỷ lệ : 0,72% 

+ Vợ - Nguyễn Mộng Ngọc Số lượng : 33.600  

4/ Thành viên Hội Đồng Quản Trị  

Họ và tên:  Phạm Ngũ Cơ  

Số chứng minh thư nhân dân:   280888451 Cấp ngày : 28/07/2003 tại : CA Bình Dương 
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Giới tính:  Nam 

Ngày tháng năm sinh: 15/02/1962 

Nơi sinh: Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình  

Quốc tịch:  Việt Nam  

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình  

Địa chỉ thường trú:  215/1A Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, Bình Dương  

Số ĐT liên lạc ở cơ quan:  08.38110456 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân luật 

Quá trình công tác:  

+ Từ 1983 – 12/1993 - Đi bộ đội 

+ Từ 1994 đến nay - Giám đốc Văn phòng đại diện tại TP.HCM của Cty 
TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương  

Chức vụ công tác hiện nay:  Thành viên HĐQT Công ty CP gạch ngói Cao Cấp 

Số CP sở hữu cá nhân Số lượng : 53.762 Tỷ lệ : 1,15% 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của 
những người liên quan 

Số lượng : 37.905 Tỷ lệ : 0,81% 

+ Vợ - Võ Ngọc Điền Số lượng : 37.905 Tỷ lệ : 0,81% 

 
 
 
 

5/ Thành viên Hội Đồng Quản Trị  

Họ và tên:  Trần Thiện Thể 

Số chứng minh thư nhân dân:   280473222 Cấp ngày : 18/07/2006 tại : CA Bình Dương 

Giới tính:  Nam 

Ngày tháng năm sinh: 21/12/1963 

Nơi sinh: Bình Long, Bình Phước 

Quốc tịch:  Việt Nam  

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Bình Long, Bình Phước 

Địa chỉ thường trú:  7/2 KP 6 - P. Phú Hòa – TX TDM - Bình Dương  

Số ĐT liên lạc ở cơ quan:  08.3833282 

Trình độ văn hóa: 12/12 
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Trình độ chuyên môn:  Cử nhân tài chính kế toán 

Quá trình công tác:  

+ Từ tháng 10/1985 – 12/1988 - Kế toán Liên hiệp các XN Sành Sứ Sông bé 

+ Từ năm 1988 - 1995 - Kế toán trưởng XN Gốm Sứ XK Sông Bé 

+ Từ năm 1996 - 1997 - Kế toán trưởng XN Xây Dựng Becamex 

+ Từ năm 1998 - 1999 - Phó Kế toán trưởng Công ty Becamex 

+ Từ năm 2000 đến nay - Tổng giám đốc Cty CP Chứng Khoán Đệ Nhất 

Chức vụ công tác hiện nay:  - Tổng giám đốc Cty CP Chứng Khoán Đệ Nhất 

Số CP đại diện sở hữu (CTCP 
Chứng khoán Đệ Nhất) 

915.602 CP – chiếm 19,74% 

Số CP sở hữu cá nhân Số lượng : 1.000 CP Tỷ lệ : 0,02% 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của 
những người liên quan 

Số lượng : 0 Tỷ lệ :  

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : không có 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

* Các cuộc họp của HĐQT: 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

Lý do không 
tham dự 

 1 Mai Văn Chánh CT.HĐQT 05 100%   
 2 Huỳnh Thanh Sơn TV.HĐQT 05 100%   

3 Lê Minh Hoàng TVHĐQT 01 20%  Từ nhiệm 
TVHĐQT  

4 Trần Thiện Thể TVHĐQT 05 100%   

5 Phạm Ngũ Cơ TVHĐQT 05 100%   

* Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc công ty:  

* Hội đồng quản trị đặc biệt là Chủ tịch HĐQT luôn bám sát đôn đốc Ban giám 
đốc công ty điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:  

Tập trung quyết toán tài chính quý 4 và cả năm 2014 thông qua Ban kiểm soát và 
kiểm toán độc lập kiểm tra, đồng thời thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội 
đồng cổ đông năm 2015 vào ngày 21/03/2015. 

Tiếp tục đàm phán giá với các chủ đất có đất nằm trong giấy phép thăm dò mỏ sét 
trình Chủ tịch HĐQT để xin phép mở rộng công suất mỏ. 

Nghiên cứu phương án khai thác cát tại mỏ sét trên cơ sở tìm đối tác bán ít nhất ½ 
lượng cát kẹp bốc dỡ, số còn lại tạm dự trữ trong khu vực mỏ. 

Giao Ban kiểm soát nghiên cứu chỉnh sữa lại quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT 
với Giám đốc công ty trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt. 

Giao Giám đốc nghiên cứu trình phương án nguyên liệu đốt lò gồm đốt xỉ than như 
hiện nay, đốt than cám và kể cả đốt dầu.  

Giao cho Giám đốc quan hệ với các nhà cung cấp trấu sau mùa vụ thu hoạch lúa để 
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đàm phán ký kết hợp đồng giữ giá trấu nhằm ổn định nguyên liệu chất đốt.  
Thống nhất ông Lê Minh Hoàng thôi giữ chức thành viên HĐQT vì đã có đơn xin từ 

nhiệm gởi đến công ty ngày 25/3/2015, đồng thời không chỉ định bổ sung tạm thời thành 
viên HĐQT mới cho đến hết nhiệm kỳ. 

Giao Ban điều hành chốt danh sách chia cổ tức còn lại năm 2014 là 500 đồng/ cổ 
phiếu và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 là 200 đồng/cổ phiếu. 

Thống nhất giải phóng đất sét tầng đáy cho xong trước mùa mưa. 
Tổ chức thi tay nghề, nâng bậc lương cho CNLĐ đủ điều kiện. 
Thay số tole đã bị mục nát bằng tole sáng trước mùa mưa. 
Công bố mác 75 cho nhóm gạch xây dựng. 
Đào tạo CEO cho 2 cá nhân nhằm tạo nguồn cho các năm tiếp theo 
Báo cáo hiệu quả hiệu chỉnh khối xếp giảm trấu xay. 
Ban điều hành cần bám sát nhu cầu thị trường để điều chỉnh giá bán sản phẩm kịp 

thời. Việc điều chỉnh giá bán sản phẩm thực hiện theo nguyên tắc; điều chỉnh tăng giá do 
Giám đốc công ty tự cân nhắc quyết định nhưng mức tăng giá một lần không vượt quá 
10%. Trên mức 10% hoặc giảm giá bán đều phải xin ý kiến Chủ tịch, thời gian điều chỉnh 
giá bán không nên quá gần nhau. 

Giao Giám đốc nghiên cứu phương án mua hoặc chuyển 10.000 m3 đất sét chất 
lượng tốt từ mỏ sét để pha trộn đất sét hiện có nhằm đảm báo chất lượng sản phẩm và 
trình Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định.   

Giao Giám đốc đàm phán trực tiếp các báo giá mua nguyên nhiên vật liệu có giá trị 
lớn, báo cáo hiệu quả hiệu chỉnh khối xếp giảm trấu xay và các khoản mục tiết kiệm giá 
thành trình Chủ tịch xem xét khen thưởng. 

Hoàn thành các thủ tục chuyển tên sang công ty các lô đất đã mua tại mỏ sét Phước 
Hòa, huyện Phú Giáo. 

Hợp đồng với các đối tác có năng lực để khai thác được cát xây dựng tại mỏ sét 
Phước Hòa trong quý 4 năm 2015. 

Nghiên cứu xây dựng thêm trại chứa gạch thành phẩm trình chủ tịch HĐQT xem xét 
quyết định. 

Thống kê, quyết toán chi phí 10 tháng đầu năm 2015 làm cơ sở xây dựng kết hoạch 
SXKD và tập định mức kinh tế kỹ thuật năm 2016.   

Rà xét ký kết lại các hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhà cung 
cấp năm 2016. 

Đảm bảo chất lượng sản phẩm gạch ngói theo đúng tiêu chuẩn hợp quy, hợp chuẩn 
đã công bố. 

Triển khai tốt các công việc cuối năm như hội nghị người lao động, bình xét thi đua 
khen thưởng, công tác kiểm kê và quyết toán. 

Ký kết hợp đồng thi công mở rộng trại nhà xưởng với Công ty TNHH MTV Vật 
Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, nghiệm thu thanh toán theo diện tích thực tế thi công. 

Triển khai một số công việc cuối năm như: xét khen thưởng và giải quyết các chế độ 
lương thưởng đầy đủ cho người lao động, chương trình trước trong sau tết, thăm hỏi khách 
hàng, Hội nghị người lao động và tất niên, hội nghị khách hàng theo chương trình thống 
nhất với công ty M&C. 
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3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không 

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: 

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung 

1 Số : 19/02/NQ-HĐQT 26/01/2015 
Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 16 
và một số phương hướng hoạt động trọng tâm 
quý 1/2015. 

2 Số : 20/02/NQ-HĐQT 10/04/2015 
Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 19 
và một số phương hướng hoạt động trọng tâm 
quý 2/2015. 

3 Số : 21/02/NQ-HĐQT 16/07/2015 
Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 20 
và một số phương hướng hoạt động trọng tâm 
quý 3/2015. 

4 Số : 22/02/NQ-HĐQT 14/10/2015 
Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 21 
và một số phương hướng hoạt động trọng tâm 
quý 4/2015. 

5 Số : 23/02/NQ-HĐQT 08/12/2015 Bổ nhiệm Giám đốc điều hành và ký kết hợp 
đồng thi công trại nhà xưởng 

 

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Tham 
gia các cuộc họp của HĐQT và thực hiện theo sự phân công công việc của Chủ tịch HĐQT 
công ty. 

e) Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập 
các tiểu ban thuộc HĐQT 

f) Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: 
các thành viên HĐQT đã tham gia khóa học đào tạo về quản trị công ty do UBCK Nhà 
Nước tổ chức và đã được cấp chứng nhận đã hoàn thành khóa học đào tạo về quản trị công 
ty, danh sách gồm: 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

 1 Mai Văn Chánh CT.HĐQT 
 2 Lê Minh Hoàng TVHĐQT 

3 Trần Thiện Thể TVHĐQT 

4 Phạm Ngũ Cơ TVHĐQT 

 

2. Ban kiểm soát: 

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 

BAN KIỂM SOÁT: Gồm có 3 thành viên 
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1/ Trưởng Ban Kiểm Soát 

Họ và tên:  Nguyễn Hồng Châu 

Số chứng minh thư nhân dân:   280448585 Cấp ngày : 18/12/2005 tại : CA Bình Dương 

Giới tính:  Nam 

Ngày tháng năm sinh: 04/02/1970 

Nơi sinh: Xã Tân Ba, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

Quốc tịch:  Việt Nam  

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

Địa chỉ thường trú:  Xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

Số ĐT liên lạc ở cơ quan:  0650.3751518 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế tài chính, cử nhân kinh tế nông lâm 

Quá trình công tác:  

+ Từ tháng 5/1993- 8/1995 - Cán bộ thuế Cục Thuế Đồng Nai 

+ Từ tháng 9/1995 -3/1998 - Nhân viên XNK kiêm tiếp thị Công ty Nghệ Tin 
TP.HCM. 

+ Từ tháng 4/1998 – 9/2001  - Kế toán tổng hợp Công ty Vật Liệu Và Xây Dựng Bình 
Dương 

+ Từ 9/2001 -  4/2006 - Trợ lý TGĐ kiêm Trưởng ban kiểm toán nội bộ Cty 
TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương  

+ Từ 4/2006 đến nay - Trợ lý TGĐ kiêm Trưởng ban kiểm soát Công ty 
TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương 

Chức vụ công tác hiện nay:  Trưởng ban kiểm soát Cty cổ phần gạch ngói Cao Cấp  

Số CP sở hữu cá nhân Số lượng : 66.462 Tỷ lệ : 1,42% 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của 
những người liên quan 

Số lượng : 11.500 Tỷ lệ : 0,25% 

+ Vợ - Nguyễn Thụy Hạnh Số lượng : 11.500  

  

2/ Thành viên Ban Kiểm Soát 

Họ và tên:  Trần Thị Thu Hướng 

Số chứng minh thư nhân dân:   164138675 Cấp ngày : 24/03/2000 tại : CA Ninh Bình. 

Giới tính:  Nữ 

Ngày tháng năm sinh: 20/11/1981 

Nơi sinh: Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 
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Quốc tịch:  Việt Nam  

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 

Địa chỉ thường trú:  Xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương 

Số ĐT liên lạc ở cơ quan:  0650.3658278 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác:  

+ Từ năm 2001 đến nay - Nhân viên Nhà máy Gạch Ngói Cao Cấp (nay là Công 
ty Cổ Phần Gạch Ngói Cao Cấp) 

Chức vụ công tác hiện nay:  Thành viên Ban Kiểm Soát Cty CP gạch ngói Cao Cấp 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán   Số lượng : 3.190 Tỷ lệ : 0,07% 

 

3/ Thành viên BKS  

Họ và tên:  Huỳnh Vĩnh Thành 

Số chứng minh thư nhân dân:   2805721149 Cấp ngày : 19/07/2006 tại : CA Bình 
Dương 

Giới tính:  Nam 

Ngày tháng năm sinh: 29/01/1975 

Nơi sinh: Thủ dầu một, Bình Dương 

Quốc tịch:  Việt Nam  

Dân tộc:  Kinh 

Quê quán:  Thủ dầu một, Bình Dương 

Địa chỉ thường trú:  17/9 KP 1 - P. Định Hòa – TX TDM - Bình Dương  

Số ĐT liên lạc ở cơ quan:  0913708957-0650.3832615 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân tài chính kế toán 

Quá trình công tác:  

+ Từ tháng 1998 – 2000 - Nhân viên công ty Becamex 

+ Từ năm 2000 đến nay - Nhân viên Công Ty Chứng Khoán Đệ Nhất 

Chức vụ công tác hiện nay tại tổ 
chức khác:  

- Phó Tổng giám đốc Cty CP Chứng Khoán Đệ Nhất 

Số CP sở hữu cá nhân Số lượng : 0 Tỷ lệ : 0 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của 
những người liên quan 

Số lượng : 0 Tỷ lệ : 0 
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b) Hoạt động của Ban kiểm soát: 

Trong nhiệm kỳ, BKS đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty 
trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình như: 

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, 
Điều lệ và quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với giám đốc, các văn bản ban hành nội 
bộ phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp. 

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các định mức kinh tế kỹ thuật 
hàng năm của công ty. 

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong 
ghi chép sổ sách kế toán, các báo cáo tài chính hàng của công ty; 

Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước. 

Thảo luận với kiểm toán độc lập những vấn đề được nêu trong báo cáo tài chính. 

Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát đã thông báo lại với HĐQT và Ban giám đốc 
công ty những vấn đề còn thiếu sót, đồng thời đưa ra giải pháp để khắc phục và xử lý như: 
thủ tục nghiệm thu thanh toán, quản lý kinh doanh đất sét tại mỏ sét, tình hình giá thành và 
chất lượng sản phẩm, tồn kho thành phẩm, số liệu quyết toán thuế và tài chính, tổ chức bộ 
máy kế toán,… Các đề xuất và kiến nghị xử lý đều được HĐQT, Ban giám đốc xem xét giải 
quyết theo phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản 
pháp luật có liên quan. 

Về Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015:  
Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD mà ĐHĐCĐ đã giao phó như 

báo cáo đã trình bày;  
Thực hiện phân phối trích quỹ đúng tỷ lệ theo Nghị quyết;  
Đàm phán và ký hợp đồng với công ty kiểm toán AASCs để công bố báo cáo kiểm 

toán năm 2015;  
Thực hiện chia cổ tức kịp thời cho các cổ đông; 
Chăm lo tốt đời sống CB-CNV công ty giúp đẩy nhanh việc hoàn thành các chỉ tiêu 

kế hoạch hàng năm do ĐHĐCĐ giao cho 
Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 
Giám và các cán bộ quản lý 
Ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban 

Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty. 
Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 

phương án phân chia lợi nhuận và tình hình trích lập các quỹ của của công ty. 
Ban kiểm soát đánh giá cao HĐQT đã chỉ đạo kịp thời, sáng suốt, hiệu quả trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh như: 
+ Điều chỉnh kịp thời và linh động các chính sách bán hàng công ty như về chính 
sách bán giá sĩ, bán giá lẽ, đại lý, nhà phân phối đặc biệt là chính sách khuyến mại 
cuối năm dành cho những khách hàng đạt doanh số cao... từ đó hàng hoá công ty tiêu 
thụ khá ổn định và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho người lao động. 
+ Có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ động viên kịp thời cho CB-CNV để 
công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu hơn 114%,  lợi nhuận hoàn thành 
vượt mức kế hoạch 141%, Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.985 đồng/cp...các chỉ tiêu 
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trên so với các doanh nghiệp khác cùng ngành là khá cao trong điều kiện sản xuất 
kinh doanh khó khăn như hiện nay. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc và Ban 
kiểm soát: 

 a) Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích năm 2015: 

Đại hội cổ đông năm 2015 đã quyết định thông qua mức trích lập quỹ thù lao và quỹ 
thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, ban quản lý điều hành là 6% lợi nhuận sau thuế tương 
ứng là 655.139.936 đồng.  

* Thù lao HĐQT 
- Chủ tịch HĐQT   : 89.000.000 đ/năm 
- Thành viên HĐQT   : 45.000.000 đ/năm 
- Thư ký HĐQT    : 13.000.000 đ/năm 
- Trưởng BKS   : 45.000.000 đ/năm 
- Thành viên BKS   : 22.000.000 đ/năm 
 
* Thưởng Ban quản lý điều hành 
- Chủ tịch HĐQT   : 68.000.000 đ/năm 
- Thành viên HĐQT   : 34.000.000 đ/năm 
- Trưởng BKS   : 34.000.000 đ/năm 
- Thành viên BKS   : 17.000.000 đ/năm 
- Giám đốc    : 34.000.000 đ/năm 
- Phó GĐ    : 27.000.000 đ/năm 
- Kế toán trưởng   : 27.000.000 đ/năm 
* Lương Ban giám đốc:  
- Giám đốc    : 20.700.000 đ/tháng 
- Phó GĐ    : 13.800.000 đ/tháng 
- Kế toán trưởng   : 13.800.000 đ/tháng 
 

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: 
 

S
T
T 

Người thực  
hiện giao dịch 

Quan hệ 
với cổ 

đông nội 
bộ 

Số cổ phiếu  
sở hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu  
sở hữu cuối kỳ 

Lý do 
tăng, giảm 
(mua, bán, 

chuyển 
đổi, 

thưởng …) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
(%) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
(%) 

1 Lê Minh Hoàng TVHĐQT 43.027 0,93 27.027 0,58 Bán 

2 Nguyễn Mộng Ngọc 

Người có 
liên quan 
TVHĐQT 

44.100 0,95 32.400 0,70 Bán 

3 Trần Thị Thu Hướng TVBKS 3.190 0,068 1.190 0,025 Bán 

 
c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có 
d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty thực hiện tốt các quy 
định về quản trị công ty 
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VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
1. Ý kiến kiểm toán: 

 
Soá:   91/BCKT/TC  

BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN ÑOÄC LAÄP 
Veà Baùo caùo taøi chính cuûa Coâng ty Coå phaàn Gaïch ngoùi Cao Caáp 

Cho naêm taøi chính keát thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2015. 
 
 
Kính göûi :   HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ VAØ BAN GIAÙM ÑOÁC  
              COÂNG TY COÅ PHAÀN GAÏCH NGOÙI CAO CAÁP 

Chuùng toâi ñaõ kieåm toaùn baùo caùo taøi chính keøm theo cuûa Coâng ty Coå phaàn Gaïch ngoùi Cao 
Caáp (sau ñaây goïi taét laø Coâng ty), ñöôïc laäp ngaøy 14/03/2016, töø trang 06 ñeán trang 38, 
bao goàm Baûng caân ñoái keá toaùn taïi ngaøy 31/12/2015, Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh 
doanh, Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä cho naêm taøi chính keát thuùc cuøng ngaøy vaø Baûn thuyeát 
minh Baùo caùo taøi chính. 

Traùch nhieäm cuûa Ban Giaùm ñoác 

Ban Giaùm ñoác Coâng ty chòu traùch nhieäm veà vieäc laäp vaø trình baøy trung thöïc vaø hôïp lyù baùo 
caùo taøi chính cuûa Coâng ty theo chuaån möïc keá toaùn, cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp Vieät 
Nam vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan ñeán vieäc laäp vaø trình baøy baùo caùo taøi chính vaø 
chòu traùch nhieäm veà kieåm soaùt noäi boä maø Ban Giaùm ñoác xaùc ñònh laø caàn thieát ñeå ñaûm 
baûo cho vieäc laäp vaø trình baøy baùo caùo taøi chính khoâng coù sai soùt troïng yeáu do gian laän 
hoaëc nhaàm laãn. 

Traùch nhieäm cuûa Kieåm toaùn vieân 

Traùch nhieäm cuûa chuùng toâi laø ñöa ra yù kieán veà baùo caùo taøi chính döïa treân keát quaû cuûa 
cuoäc kieåm toaùn. Chuùng toâi ñaõ tieán haønh kieåm toaùn theo caùc chuaån möïc kieåm toaùn Vieät 
Nam. Caùc chuaån möïc naøy yeâu caàu chuùng toâi tuaân thuû chuaån möïc vaø caùc quy ñònh veà ñaïo 
ñöùc ngheà nghieäp, laäp keá hoaïch vaø thöïc hieän cuoäc kieåm toaùn ñeå ñaït ñöôïc söï ñaûm baûo hôïp 
lyù veà vieäc lieäu baùo caùo taøi chính cuûa Coâng ty coù coøn sai soùt troïng yeáu hay khoâng. 

Coâng vieäc kieåm toaùn bao goàm thöïc hieän caùc thuû tuïc nhaèm thu thaäp caùc baèng chöùng kieåm 
toaùn veà caùc soá lieäu vaø thuyeát minh treân baùo caùo taøi chính. Caùc thuû tuïc kieåm toaùn ñöôïc löïa 
choïn döïa treân xeùt ñoaùn cuûa kieåm toaùn vieân, bao goàm ñaùnh giaù ruûi ro coù sai soùt troïng yeáu 
trong baùo caùo taøi chính do gian laän hoaëc nhaàm laãn. Khi thöïc hieän ñaùnh giaù caùc ruûi ro naøy, 
kieåm toaùn vieân ñaõ xem xeùt kieåm soaùt noäi boä cuûa Coâng ty lieân quan ñeán vieäc laäp vaø trình 
baøy baùo caùo taøi chính trung thöïc, hôïp lyù nhaèm thieát keá caùc thuû tuïc kieåm toaùn phuø hôïp vôùi 
tình hình thöïc teá, tuy nhieân khoâng nhaèm muïc ñích ñöa ra yù kieán veà hieäu quaû cuûa kieåm 
soaùt noäi boä cuûa Coâng ty. Coâng vieäc kieåm toaùn cuõng bao goàm ñaùnh giaù tính thích hôïp cuûa 
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