
 

MÃ CHỨNG KHOÁN : TCR 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA 

TAICERA ENTERPRISE COMPANY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
NĂM 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2012 
 

 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

  
1  

 

MỤC LỤC 
LỊCH SỬ HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY ...........................................................2 

BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ............................................................10 

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ðỐC...................................................................13 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ........................................................................................15 

BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ........................................................36 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ......................................................................................38 

THÔNG TIN HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ .................................................................39 

THÀNH VIÊN BAN KI ỂM SOÁT.......................................................................40 

THÀNH VIÊN BAN GIÁM ðỐC ........................................................................41 

CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CỔ ðÔNG .......................................................43 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

  
2  

LỊCH SỬ HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY  

 

Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera là 01 (một) trong 06 (sáu) Công ty có vốn ñầu tư 

nước ngoài ñầu tiên tại Vi ệt Nam ñược Bộ Kế hoạch và ðầu tư chấp thuận cho chuyển ñổi thành 

Công ty cổ phần, hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp. Lĩnh vực hoạt ñộng chính của Công ty là sản 

xuất gạch thạch anh phản quang, gạch men và sản phẩm sứ; xây dựng các công trình dân dụng và 

công nghiệp. 

- Tên gọi Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA 

- Tên giao dịch ñối ngoại:  TAICERA ENTERPRISE COMPANY 

- Tên viết tắt:  TAICERA 

- Trụ sở chính:  Khu Công nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh ðồng Nai 

� ðịa chỉ: Khu Công nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh ðồng Nai 

� ðiện thoại: (84.613) 841 594 - 841 597 Fax: (84.613) 841 598 - 841 592 

� Email:tcr@hcm.vnn.vn     Website:http://www.taicera.com   

- Nhãn hiệu thương mại:  

 

 

 

 

 

- Vốn ñiều lệ:   

� Vốn ñiều lệ Công ty: 432,449,470,000 ( Bốn trăm ba mươi hai tỷ, bốn trăm bốn mươi chín 

triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn) ñồng. 

 

1. Những sự kiện quan trọng: 
Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera ñược thành lập năm 1994 do 20 cổ ñông người 

ðài Loan thành lập theo Giấy phép 764/GP do Ủy ban Nhà nước về hợp tác và ñầu tư, nay là Bộ kế 

hoạch và ñầu tư cấp ngày 11/1/1994. Tổng vốn ñầu tư ban ñầu là USD19,500,000, trong ñó vốn pháp 

ñịnh là USD 8,500,000. Thời gian hoạt ñộng ñăng ký là 30 năm. Chức năng hoạt ñộng là sản xuất 

gạch thạch anh, gạch men và các sản phẩm sứ. Trụ sở nhà máy ñặt tại Khu công nghiệp Gò Dầu, Xã 

Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh ðồng Nai. 
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Nhận thấy những thay ñổi tích cực trong môi trường kinh doanh tại Vi ệt nam, Công ty ñã liên 

tục mở thêm chi nhánh ở các thành phố, ñịa bàn trọng ñiểm; tăng thời hạn hoạt ñộng lên 50 năm và 

ñiều chỉnh tăng vốn ñầu tư ñể mở rộng thêm dây chuyền sản xuất và bổ sung chức năng hoạt ñộng. 

ðến nay, Taicera ñã có 06 chi nhánh tại Tp HCM, Tp Hà Nội, Tp ðà Nẵng, Tp Cần Thơ, Tp Nha 

Trang và Tp Hải Phòng nhằm hỗ trợ việc phân phối sản phẩm tới các ñịa bàn lân cận. Cụ thể như sau: 

� Miền Nam: chi nhánh Tp Hồ Chí Minh phân phối sản phẩm cho Tp Hồ Chí Minh, Thủ ðức, 

Biên Hòa, ðồng Nai v.v...  

� Miền Tây Nam Bộ: chi nhánh tại Cần Thơ cung cấp sản phẩm cho Cần Thơ và các tỉnh Long 

An, An Giang, Vĩnh Long, ðồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc 

Liêu v.v... 

� Miền Bắc: chi nhánh tại Hà Nội, Hải Phòng phân phối cho Hà Nội và các tỉnh lân cận Hà 

Giang, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hải Dương, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Hà, Lai Châu, Vĩnh 

Phúc, Thái Bình v.v... 

Miền Trung: Công ty thành lập 2 chi nhánh tại ðà Nẵng và Nha Trang ñể phân phối sản phẩm 

cho ðà Nẵng, Nha Trang và các tỉnh Quy Nhơn, Gia Lai, Nghệ An, Hà Tĩnh, ðà Lạt, Bảo Lộc, Buôn 

Ma Thuột, Phan Rang, Phan Thiết v.v... 

Bên cạnh thị trường nội ñịa, sản phẩm gạch của Taicera ñã bắt ñầu thâm nhập thị trường nước 

ngoài từ năm 1998 với 2 thị trường Campuchia, Miến ðiện; năm 1999 thêm thị trường Malaysia, 

Singapore; năm 2000 thêm Philippines; năm 2001 phát triển thêm thị trường Hàn Quốc và ðài Loan; 

năm 2002 sản phẩm ñã ñến Úc và Nhật Bản. Năm 2006, 2007 và 2008, 2009 tỷ trọng sản lượng xuất 

khẩu của Công ty chiếm lần lượt là 61%; 74%; 56% và 52% tổng sản lượng tiêu thụ. 

Vốn ñầu tư của Công ty liên tục tăng, từ 19,500,000 USD năm 1994 tăng lên 39,500,000 USD 

vào năm 1997; 49,500,000 USD năm 2000 và 66,166,667 USD năm 2005. Vốn pháp ñịnh tương ứng 

qua các năm là 8,500,000 USD; 11,850,000 USD; 14,850,000 USD và 19,850,000 USD. 

Trải qua hơn 10 năm phát triển, Taicera ñã xây dựng thành công một mô hình doanh nghiệp 

bằng sự kết hợp hài hòa giữa kỹ năng, trình ñộ quản lý của ðài Loan với văn hóa, con người và môi 

trường Việt Nam. ðiểm căn bản tạo nên nền tảng chuyên nghiệp của mô hình này chính là ở sự ñầu 

tư cơ bản về hệ thống quản lý và những chính sách nhân sự, tài chính linh hoạt và hiệu quả.  

Ngày 15/4/2003, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị ñịnh 38 cho phép các công ty có vốn ñầu 

tư nước ngoài ñược chuyển sang hình thức công ty cổ phần, hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp. 

Taicera nhận thấy ñây là một cơ hội tốt ñể tạo kênh huy ñộng vốn mới, ña dạng hóa hình thức ñầu tư, 

tạo cho các tổ chức và cá nhân có cơ hội mua lại cổ phần của Công ty. Việc chuyển ñổi cũng làm 

thay ñổi số lượng chủ sở hữu doanh nghiệp, tạo ñiều kiện cho Công ty cải tạo cơ cấu tài chính, tăng 

tỷ lệ huy ñộng vốn từ các cổ ñông, tự do hơn trong việc huy ñộng vốn ñể mở rộng quy mô sản xuất, 
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giúp thay ñổi tỷ lệ giữa vốn pháp ñịnh và vốn vay, tránh những ñiều ràng buộc khi phải vay vốn ngân 

hàng hoặc các tổ chức tín dụng. 

Công ty ñã nộp Hồ sơ xin chuyển ñổi lên Bộ kế hoạch và ðầu tư và chính thức ñược chấp thuận 

chuyển thành công ty cổ phần có vốn ñầu tư nước ngoài vào ngày 09/08/2005 theo Giấy phép số 

764-CPH/GP do Bộ Kế hoạch và ðầu tư cấp với giá trị vốn ñiều lệ là 250.05 tỷ ñồng với 29 cổ ñông 

góp vốn. 

Ngày 08/11/2006, Công ty ñược cấp Giấy Chứng nhận ñăng ký phát hành số 65/UBCK-ðKPH 

do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp về việc phát hành 5,000,000 cổ phần tăng vốn ñiều 

lệ từ 250.05 lên 300.05 tỷ ñồng. ðợt phát hành cổ phiếu tăng vốn hoàn tất vào ngày 19/12/2006 với 

tổng số phát hành là 4,969,000 cổ phần. 

Ngày 06/06/2007, Công ty ñược cấp Giấy Chứng nhận ñăng ký phát hành số 753/UBCK-QLPH 

do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp về việc phát hành 3,596,831 cổ phần tăng vốn ñiều 

lệ từ 299.7 tỷ lên 335.7 tỷ ñồng. ðợt phát hành cổ phiếu tăng vốn ñể trả cổ tức hoàn tất vào ngày 

23/07/2007 với tổng số phát hành là 3,596,831 cổ phần. 

Ngày 09/07/2008, Công ty ñược cấp Giấy Chứng nhận ñăng ký phát hành số 

1362/UBCK-QLPH do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp về việc phát hành 2,014,220 cổ 

phần tăng vốn ñiều lệ từ 335.7 tỷ lên 355.8 tỷ ñồng. ðợt phát hành cổ phiếu tăng vốn ñể trả cổ tức 

hoàn tất vào ngày 04/9/2008 với tổng số phát hành là 2,014,220 cổ phần. 

Ngày 25/5/2009, Công ty ñã làm hồ sơ trình Ủy ban Chứng khoán về việc xin ñăng ký phát hành 

1,423,352 cổ phần ñể sử dụng trong việc trả cổ tức năm 2008, tăng vốn ñiều lệ từ 355.8 tỷ lên 370 tỷ 

ñồng. ðợt phát hành cổ phiếu tăng vốn ñể trả cổ tức hoàn tất vào ngày 28/9/2009 với tổng số phát 

hành là 1,423,352 cổ phần. 

Ngày 25/5/2010, Công ty ñã làm hồ sơ trình Ủy ban Chứng khoán về việc xin ñăng ký phát hành 

1,480,246 cổ phần ñể sử dụng trong việc trả cổ tức năm 2009, tăng vốn ñiều lệ từ 370 tỷ lên 384.88 

tỷ ñồng. ðợt phát hành cổ phiếu tăng vốn ñể trả cổ tức hoàn tất vào ngày 1/08/2010 với tổng số phát 

hành là 1,480,246 cổ phần. 

Ngày 25/5/2011, Công ty ñã làm hồ sơ trình Ủy ban Chứng khoán về việc xin ñăng ký phát hành 

2,309,117 cổ phần ñể sử dụng trong việc trả cổ tức năm 2010, tăng vốn ñiều lệ từ 385 tỷ lên 407.97 

tỷ ñồng. ðợt phát hành cổ phiếu tăng vốn ñể trả cổ tức hoàn tất vào ngày 20/07/2011 với tổng số phát 

hành là 2,309,117 cổ phần. 

Ngày 18/5/2012, Công ty ñã làm hồ sơ trình Ủy ban Chứng khoán về việc xin ñăng ký phát hành 

2,447,587 cổ phần ñể sử dụng trong việc trả cổ tức năm 2011, tăng vốn ñiều lệ từ 408 tỷ lên 432.45 

tỷ ñồng. ðợt phát hành cổ phiếu tăng vốn ñể trả cổ tức hoàn tất vào ngày 30/08/2012 với tổng số phát 

hành là 2,447,587 cổ phần. 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

  
5  

2. Quá trình phát tri ển 

2.1  Ngành nghề kinh doanh 

� Sản xuất gạch thạch anh phản quang, gạch men và các sản phẩm gốm sứ. 

� Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. 

2.2  Tình hình hoạt ñộng 

2.2.1 Sản lượng sản phẩm 

Hiện nay, Công ty ñang cung cấp hai dòng sản phẩm chính là gạch men và gạch thạch anh.  

- Gạch men, bao gồm: gạch ốp tường, gạch lát nền với các quy cách 20*20; 20*25; 20*30; 

25*25; 25*33; 25*40; 30*30; 30*45; 40*40; 50*50; 60*60; 80*80; 100*100 gạch viền và ñiểm, gạch 

tranh, gạch cắt thủy lực (ðơn vị tính: cm). 

Gạch thạch anh (gạch granite) là loại gạch lát nền với các quy cách 20*20; 20*27; 30 thạch anh; 

30 bóng kiếng; 40 thạch anh; 40 bóng kiếng; 50 bóng kiếng; 60 bóng kiếng; 80 bóng kiếng; 100 bóng 

kiếng; gạch cắt nước, gạch cầu thang và chân tường (ðơn vị tính: cm). 

2.2.2 Nguyên vật liệu 

a. Các nguyên vật liệu chính 

- Thổ liệu: Chủ yếu là trường thạch, cát, thổ 3 loại. 

- Men liệu: Chủ yếu là men lót, men mặt, men in 3 loại. 

- Phụ gia: Chất giải keo, chất tăng ñộ cứng, chất cố ñịnh. 

b. Nguồn nguyên vật liệu 

- Thổ liệu: chủ yếu tại Vi ệt Nam, Thái Lan, Trung Quốc 

- Men liệu: chủ yếu tại Trung Quốc, ðài Loan, Việt Nam 

- Phụ gia: Chủ yếu tại Trung Quốc, ðài Loan 

c. Sự ổn ñịnh của nguồn cung cấp nguyên vật liệu 

Chính phủ nâng cao thuế nhập khẩu nguyên liệu, do ñó công ty tăng cường khai thác sử dụng 

nguyên liệu trong nước. Tuy nhiên, cho ñến nay chính sách của Trung Quốc và Việt Nam vẫn chưa 

có sự thay ñổi lớn, nên sự ổn ñịnh của các nguồn cung cấp nguyên liệu không bị ảnh hưởng ñáng kể. 

d. Các kế hoạch và biện pháp chủ ñộng nguồn nguyên liệu 

Công ty không ngừng tìm các nhà cung ứng với giá cả không cao từ Trung Quốc và Việt Nam, 

và tích cực cải tiến công thức phối li ệu gạch thay thế bằng những nguyên liệu giá cả rẻ, nhằm mục 

ñích hạn chế tăng giá thành sản xuất 
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2.2.3 Chi phí sản xuất 

Công ty thực hiện kiểm soát dự toán chi phí sản xuất và chi phí quản lý nhằm phân bổ nguồn lực 

hiệu quả ñể ñạt ñược các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận ñã ñề ra. 

2.2.4 Trình ñộ công nghệ 

� Trình ñộ công nghệ 

Các dây chuyền sản xuất của Taicera ñược ñầu tư với công nghệ của Italia hiện ñại nhất tại Vi ệt 

Nam. 

Công ty ñã thiết lập xưởng sản xuất tại Khu công nghiệp Gò Dầu rất thuận lợi về khuyến khích 

ñầu tư và chiến lược quản lý chi phí lâu dài. Hiện Công ty có 3 xưởng sản xuất và 1 xưởng gia công 

tăng giá trị: 

- Xưởng 1 gồm 2 dây chuyền sản xuất gạch men ñược ñầu tư năm 1995 với chức năng sản 

xuất gạch men. 

- Xưởng 2 gồm 2 dây chuyền sản xuất, ñược ñầu tư năm 1999 và 2001 với chức năng sản xuất 

cả gạch men và thạch anh. 

- Xưởng 3 gồm 3 dây chuyền sản xuất gạch thạch anh mài bóng trên diện tích ñất ñã thuê 6,8 

ha với Công ty Sonadezi Biên Hòa ngày 01/09/2004.  

- Xưởng gia công gồm 5 dây chuyền mài với chức năng gia công sản phẩm. 

� Công suất hoạt ñộng hiện nay của nhà máy 

Công suất hoạt ñộng của nhà máy hiện nay trung bình là 30.000 m2
 /ngày tùy thuộc vào loại 

gạch ñược sản xuất.  

� Kế hoạch nâng cao năng lực sản xuất 

Công ty ñã tìm hiểu qui hoạch tổng thể của Chính phủ Việt Nam về xây dựng và giao thông, 

chẳng hạn như dự án xây dựng 3 ñường vành ñai ở Sài Gòn. Nhìn từ xu thế của Việt Nam hiện nay, 

sản phẩm cao cấp sẽ là trào lưu chủ yếu trong tương lai ở thị trường này.  

2.2.5 Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 

Mục tiêu kinh doanh của Công ty là lâu dài nhằm thỏa mãn thị trường rộng lớn trong và ngoài 

nước, tích cực nghiên cứu những ưu việt của sản phẩm nhằm mang ñến cho khách hàng sự lựa chọn 

phong phú. Việc nghiên cứu phát triển tại Công ty luôn ñược quan tâm thực hiện. 

Biện pháp nâng cao chất lượng: 

- Tự kiểm tra, khống chế chất lượng trong quá trình sản xuất. 

- Thực hiện theo hệ thống chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh ñể sản phẩm ñạt ñến tiêu 

chuẩn chất lượng quốc tế. 
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2.2.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm 

Các chứng chỉ và hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm : 

- Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2000, số chứng nhận FM 37630 ñược 

cấp ngày 06/07/2000 bởi BSI Management Systems. 

- Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13006 : 2003, số chứng nhận PT052801 ñược 

cấp ngày 11/03/2005 bởi SIRIM QAS International Sdn.Bhd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7 Hoạt ñộng Marketing  

Sản phẩm 

Chiến lược sản phẩm của công ty trong tương lai sẽ ñược chú trọng như sau:  

a. Sản phẩm chính: 

- Các sản phẩm mài bóng: 100x100, 80x80, 60x60, 40x40 (bao gồm gạch nhiều ống, hạt mịn, 

in thấm v.v…). 

- Sản phẩm gạch thạch anh: 40x40, 30x30 (bao gồm gạch men thường, hạt mè v.v…). 

- Các sản phẩm gạch giả cổ: 60x30, 30x30, 40x40. 

- Các sản phẩm phát minh mới: 80x80, 60x60, 40x40. 

b. Sản phẩm phối hợp: 

- Các sản phẩm gạch men ốp tường: 20x30, 20x25, 25x33, 30x45. 

- Các sản phẩm gạch men lát nền: 20x20, 25x25, 30x30, 40x40. 
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- Sản phẩm gạch viền gia công: gia công gạch viền, gạch chân tường, gạch cầu thang, gạch cắt 

thủy lực.  

Phân phối 

Việc phân phối sản phẩm sẽ ñược thực hiện trực tiếp và gián tiếp. Cụ thể, Taicera thiết lập một 

mạng lưới phân phối rộng khắp trong nước và nước ngoài, bao gồm các cửa hàng và ñại lý. Như vậy, 

sản phẩm sẽ ñược bán gián tiếp thông qua ñại lý hoặc trực tiếp thông qua các cửa hàng và công trình 

xây dựng. 

- Thị trường nước ngoài: ðài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Campuchia, Philippines, 

Malaysia v.v… 

- Trong nước: chủ yếu 6 chi nhánh và các công trình xây dựng. 

2.2.8 Nhãn hiệu thương mại, ñăng ký phát minh, sáng chế và bản quyền 

a. Nhãn hiệu Taicera 

- Giấy Chứng nhận ñăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 16917 ngày 31/05/1995 và quyết ñịnh gia 

hạn số A 7158/Qð- ðK ngày 04 /10/2004 do Cục Sở hữu Công nghiệp – Bộ Khoa học, Công nghệ 

và Môi trường cấp.  

- Thời hạn bảo hộ: từ ngày 28/10/1994 ñến ngày 28/10/2014 

b. Nội dung bảo hộ:  

�  Mẫu nhãn hiệu thương hiệu:  

 

 

 

 

 

Hình 8: Nhãn hiệu Taicera  

� Màu sắc nhãn hiệu: ñỏ, trắng 

� Ý nghĩa:  
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Biểu tượng ðịnh nghĩa thực thể ðịnh nghĩa logic 

 
Thể hiện hình gạch men 

Bên trong hình vuông, thể hiện tính 

nguyên tắc 

 
Thể hiện hình ñịa cầu 

Bên ngoài tròn, thể hiện sự thông 

thoáng, toàn vẹn 

 

 

 

Thể hiện mặt ñịa cầu 
Vững vàng, không thay ñổi, làm 

vừa lòng khách hàng 

TAICERA Tên Công ty 

Tên viết tắt: TCR 

- T: Trust (Uy tín) 

- C: Classic (Chất lượng) 

- R: Revolutions (Sáng tạo) 
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BÁO CÁO HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 

 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HOẠT ðỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH N ĂM 2012 
 
 

1. Khái quát tình hình kinh doanh công ty và tình hình kinh tế năm 2012 

 

Lượng tiêu thụ của Công ty trong năm 2012 là trên 11.130.000 m2, tăng 3,76% so với năm 2011, 

doanh thu bán hàng ñạt 1.680,2 tỷ ñồng, tăng 15,69% so với năm 2011, lợi nhuận sau thuế là 3,53 tỷ 

ñồng, so với năm 2011, lợi nhuận sụt giảm ñáng kể, từ các số liệu trên, cho thấy kết quả hoạt ñộng 

kinh doanh trong năm 2012 chưa ñạt ñược mục tiêu như mong ñợi. 

Tình hình kinh tế trong và ngoài nước năm 2012, ñặc biệt là ngành bất ñộng sản, tình hình không 

ñược tốt như mong ñợi, riêng nền kinh tế của Việt Nam, mặc dù có tốt hơn nhiều so với năm 2011, 

nhưng các chi phí giá thành bao gồm chi phí sản xuất như nguyên liệu, ñiện nước, khí gas, lương công 

nhân... ñều không ngừng tăng. Trong ñó, khí gas tăng cao với biên ñộ 50%, ảnh hưởng tới giá thành 

chi phí sản xuất vẫn ñứng ở mức cao, làm bị thâm hụt lợi nhuận. 

Trước tình hình khó khăn như vậy, trong sản xuất công ty Taicera tìm kiếm nguồn nguyên liệu có 

giá thành thấp hơn ñể thay thế, tăng cường tự ñộng hóa máy móc thiết bị, cải thiện quy trình sản xuất 

ñể tối ưu hóa, nhằm giảm bớt giá thành chi phí sản xuất. Về mặt bán hàng, dòng sản phẩm ña dạng 

hóa, nâng cao giá trị kèm theo của sản phẩm, ñể ñáp ứng nhu cầu của thị trường, ñồng thời, ngoài việc 

ñưa sản phẩm ñến với thị trường Việt Nam và thị trường nước ngoài thông qua kênh bán hàng sẵn có, 

công ty ñồng thời còn tăng cường phát triển thị trường Châu Âu và Châu Mỹ. Năm 2012 dưới sự nỗ 

lực của toàn thể anh chị em công nhân viên công ty, ñã vượt qua một năm ñầy khó khăn, doanh thu 

bán hàng mặc dù có tăng lên, nhưng lợi nhuận chưa ñạt ñược như mục tiêu ñề ra. 

Hội ñồng quản trị công ty luôn giữ vững thái ñộ tích cực, triển khai thực hiện ñúng theo Nghị 

quyết của ðại hội ñồng cổ ñông, trong năm 2012 ñã hoàn thành các công việc sau: chuyển 1 phần lợi 

nhuận sau thuế của năm 2011 thành vốn ñầu tư với số vốn tăng thêm là 24.475.878.000 ñồng, thông 

qua phương thức phát hành thêm cổ phiếu mới ñể chi trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu với tổng số 

lượng cổ phần phát hành thêm là 2.447.587cp; trong số ñó ñã thực hiện ñăng ký niêm yết bổ sung 

558.662 cổ phiếu, tính ñến thời ñiểm cuối năm 2012, tổng vốn ðiều lệ Công ty là 432.449.470.000 

ñồng. 
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2. Kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh năm 2012 

 
Sản lượng tiêu thụ sản phẩm phân theo thị trường năm 2011-2012: 

 
ðơn vị tính: m2 

2011 2012 
Năm 

Trong nước Xuất khẩu Trong nước Xuất khẩu 

Lượng tiêu thụ    5.426.832    5.301.802      5.668.153      5.463.964 

Tỷ trọng(%) 51% 49% 51% 49% 

Lượng tiêu thụ cả năm 10.728.634 11.132.117 

Tỷ lệ tăng giảm lượng tiêu thụ cả năm(%) 3,76% 
 

 
 
 

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2011-2012 
   

ðơn vị tính: VND 

Nội dung Năm 2011 Năm 2012 

Doanh thu bán hàng 1.452.321.824.450 1.680.221.486.409 

Các khoản giảm trừ 30.243.439.879 28.301.195.287 

Doanh thu thuần về bán hàng 1.422.078.384.571 1.651.920.291.122 

Giá vốn hàng bán 1.084.812.580.230 1.386.528.950.957 

Lợi nhuận gộp về bán hàng 337.265.804.341 265.391.340.165 

Lợi nhuận thuần trước thuế 99.257.609.725 5.025.333.065 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 18.200.573.445 1.498.560.359 

Lợi nhuận sau thuế của cổ ñông thiểu số 443.604.579 123.151.731 

Lợi nhuận sau thuế của cổ ñông Công ty mẹ 80.613.431.701 3.403.620.975 

Lợi nhuận thuần sau thuế (cty mẹ)/ doanh thu thuần 5,55% 0,21% 
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3. Kết luận: 

 

Tổng kết tình hình kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty, nhìn chung 

hiệu suất kinh doanh ñạt ñược trong năm 2012 chưa ñạt ñến như mong ñợi, nhưng dưới bối cảnh tình 

hình kinh tế khó khăn như vậy, công ty có thể vượt qua những khó khăn, phải cảm ơn sự nỗ lực cố 

gắng và phối hợp của toàn thể công nhân viên Công ty, ñối với môi trường kinh tế và lợi nhuận của 

công ty trong năm 2013, chúng tôi cũng tự tin và ñặt niềm hy vọng tràn ñầy, sẽ tiếp tục nỗ lực không 

ngừng ñể hoàn thành mục tiêu dự kiến và tích cực ñạt ñược sự kỳ vọng mong ñợi của cổ ñông với 

Công ty. 
 
 

                                         TM.Hội ñồng quản tr ị 
                                          Chủ tịch 

 

 
 
 
 

CHEN SIN SIANG 
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BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ðỐC 

KẾ HOẠCH DỰ KIẾN ðẦU TƯ VÀ HOẠT ðỘNG SXKD NĂM 2013 
 

Tình hình kinh tế thế giới trong năm 2013 vẫn không lạc quan lắm. Chỉ số giá tiêu dùng trong 

nước của Việt Nam ñã ổn ñịnh hơn so với năm 2012, chính phủ cũng ñã ñề ra một số biện pháp 

khuyến khích nhằm kích thích nền kinh tế trong nước, mặc dù tình hình kinh tế vẫn chưa hoàn toàn hồi 

phục hẳn, công ty mong ñợi hiệu suất hoạt ñộng kinh doanh trong năm 2013 sẽ ổn ñịnh hơn so với 

năm 2012. Với các kế hoạch hoạt ñộng kinh doanh như sau: 

 

Về bán hàng:  

Về thị trường nội ñịa của Việt Nam, thị trường Châu Á, thị trường Úc cũng như thị trường Châu 

Âu (bao gồm các nước liên minh Châu Âu) của công ty hiện tại ñều trong giai ñoạn phát triển bền 

vững, ngoài ra, ñể có thể sinh tồn trong một môi trường trong nước và quốc tế với tốc ñộ thay ñổi 

nhanh chóng, công ty vẫn cần có một chính sách phát triển trong một thị trường ổn ñịnh. Lấy ví dụ, về 

thị trường trong nước, trong thời gian vừa qua do sự thay ñổi của tình hình quốc tế, một số công ty 

Nhật Bản ñang tìm kiếm nguồn cung ứng ổn ñịnh, ñã nhiều lần ñến Việt Nam thu mua, công ty cũng 

nhân cơ hội này, tạo mối quan hệ sâu sắc hơn với thị trường Nhật, gia tăng tỷ lệ xuất khẩu. Với thị 

trường nước ngoài, tiếp tục củng cố ñẩy mạnh kênh bán hàng Taicera-Keraben company mà công ty 

ñã xây dựng cùng với Keraben-1 công ty lớn của Tây Ban Nha, bên cạnh ñó tăng cường tuyến bán 

hàng của nhãn hiệu TKG với dòng sản phẩm chính là sản phẩm gạch cao cấp, nhằm mở rộng hơn kênh 

bán hàng của công ty, càng thâm nhập vào cơ sở hạ tầng. 

 

Về sản xuất:  

Năm 2012 công ty có ñầu tư 15.000.000USD, hoàn thành tăng thêm một dây chuyền sản xuất 

hiện ñại hóa nhất, sản lượng dây chuyền mới này có thể ñạt ñược trong năm 2013 giúp cho công ty có 

thể sử dụng linh hoạt dây chuyền mới và cũ ñể sản xuất ra những sản phẩm có giá trị kèm theo cao 

hơn, tăng sức cạnh tranh của công ty, ñáp ứng nhu cầu của khách hàng, ñồng thời có thể khiến cho 

việc sản xuất càng chuyên môn hóa hơn, tính linh hoạt cao hơn, ñể công ty trở thành một trong những 

nhà cung cấp gạch cạnh tranh nhất thế giới. Mục tiêu kinh doanh của công ty trong năm 2013 với tổng 

sản lượng dự kiến ñạt ñược là 11.280.000m2, doanh thu dự kiến ñạt 1.751 tỷ ñồng. 
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Quản lý tài chính: 

Tăng vốn ðiều lệ:  

ðể ñáp ứng nhu cầu sử dụng vốn trong năm 2013 của Công ty, ñồng thời cải thiện cơ cấu tài chính 

Công ty, giảm bớt chi phí lãi vay, dự kiến thực hiện tăng vốn ðiều lệ 12,97 tỷ ñồng, phương thức phát 

hành thêm tăng vốn cụ thể như sau:  

Chuyển lợi nhuận năm 2011 với số tiền 12.971.815.200 ñồng ñể tăng vốn, bằng cách phát hành 

1.297.181 cổ phiếu, dùng ñể chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ ñông. 

 

Kết luận: 

Dự báo tình hình ngành công nghiệp gạch men năm 2013, vẫn chưa ñược tốt, nhưng với công ty có 

ñầy ñủ trang thiết bị sản xuất hiện ñại hóa nhất và hệ thống bán hàng hoàn chỉnh, ñồng thời tiếp tục 

tăng cường quản lý sản xuất, quản lý nội bộ công ty và giảm bớt giá thành chi phí sản xuất và chi phí 

quản lý, công ty tin rằng sẽ vượt qua thử thách của năm 2013 và ñạt ñược mục tiêu mong ñợi. 
                                           

TM.H ội ñồng quản tr ị 
                                          Chủ tịch 

 

 

CHEN SIN SIANG 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Các báo cáo tài chính ñã ñược kiểm toán theo qui ñịnh của pháp luật về kế toán.  

 
 
 
 
 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

  
16  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

  
17  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

  
18  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

  
19  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

  
20  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

  
21  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

  
22  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

  
23  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

  
24  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

  
25  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

  
26  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

  
27  

 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

  
28  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

  
29  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

  
30  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

  
31  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

  
32  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

  
33  

 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

34 

 

 

 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

35 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

36 

BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
 

Ban kiểm soát xin trình bày báo cáo trước ðại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2013 ñược 

tổ chức vào ngày 22/04/2013. 

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera ñã thực hiện kiểm tra thường kỳ 

hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, ñầu tư xây dựng của Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ 

Taicera trong năm 2012. Việc kiểm tra ñược thực hiện thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh 

nghiệp và ñiều lệ Công ty. Kết quả kiểm tra như sau: 

1. Về sản xuất kinh doanh 

Các chỉ tiêu hoạt ñộng sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau: 

Doanh thu năm 2012: 1.680,2 tỷ ñồng, tăng 15,69% so với năm 2011 

- Lợi nhuận sau thuế năm 2012: 3,4 tỷ ñồng. 

- Tỷ lệ cổ tức: 6%  

Với các chỉ tiêu ñược giao nói trên, Ban Tổng Giám ñốc ñiều hành, các cán bộ quản lý và 

người lao ñộng của Công ty trong năm ñã có những nỗ lực rất lớn, cố gắng hoàn thành vượt 

mức các chỉ tiêu ñược giao. Cụ thể như sau: 

ðơn vị tính: ñồng 

STT CHỈ TIÊU NĂM 2012 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.680.221.486.409 

2 Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp (Công ty mẹ) 3.403.620.975 

3 Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ)/Doanh thu thuần  0,21% 

4 Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ)/Vốn ðiều lệ 0,79% 

 

Kết quả hoạt ñộng kinh doanh của Công ty nêu trên ñã ñược thể hiện rõ ràng trong báo cáo tài 

chính năm 2012 của Công ty. Các báo cáo này ñã ñược kiểm toán ñộc lập (Công ty TNHH 

Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán Phía Nam-AASCs) kiểm toán, xác nhận. Ban 

kiểm soát ñã ñối chiếu số liệu của báo cáo với sổ kế toán, sổ sách của Công ty ñươc tổ chức 

khoa học, ghi chép rõ ràng rất thuận lợi cho việc kiểm tra. Ban kiểm soát thống nhất xác nhận 

các chỉ tiêu thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty ñược Tổng giám ñốc báo cáo 

như ñã nêu trên. 

2. Phân phối sản phẩm 

Việc phân phối sản phẩm sẽ ñược thực hiện trực tiếp và gián tiếp. Taicera thiết lập một mạng 

lưới phân phối rộng khắp trong nước và nước ngoài, bao gồm các cửa hàng và ñại lý.Sản phẩm 
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sẽ ñược bán gián tiếp thông qua ñại lý hoặc trực tiếp thông qua các cửa hàng và công trình xây 

dựng. 

Thị trường nước ngoài: ðài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Campuchia, Philippines, Malysia, 

Ấn ðộ, Thổ Nhĩ Kỳ, NaUy, v.v… 

- Trong nước: chủ yếu 6 chi nhánh và các công trình xây dựng.  

3. Kiểm soát chi phí 

Công ty thực hiện kiểm soát dự toán chi phí sản xuất và chi phí quản lý nhằm phân bổ nguồn 
lực hiệu quả ñể ñạt ñược các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận ñề ra. 

4. Trích lập các quỹ 

Theo ñiều lệ của Công ty, hàng năm Công ty sẽ phải trích lợi nhuận sau thuế của mình một 

khoản vào quỹ dự trữ bổ sung ñiều lệ theo quy ñịnh của pháp luật. Khoản này không vượt quá 

(5%) lợi nhuận sau thuế của Công ty và ñược trích cho ñến khi quỹ dự trữ bằng 10% Vốn ñiều 

lệ của Công ty. 

 

Trên ñây là nội dung kết quả quá trình kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát xin báo cáo 

trước ðại hội. 

Kính trình ðại hội cổ ñông xem xét và thông qua. 

Trân trọng 

 

  

 BAN KI ỂM SOÁT 
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THÔNG TIN H ỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 
 

1. Ông CHEN SIN SIANG – Chủ tịch Hội ñồng quản tr ị 

Quá trình công tác:  

1986 – 2012: Chủ tịch HðQT công ty CPHH Công Nghiệp Gốm Sứ THUẬN LỢI  

1994 – 2012: Chủ tịch Hội ðồng Quản Trị Công ty CP Công nghiệp Gốm sứ Taicera 

2. Ông HSU RONG SHENG – Phó chủ tịch Hội ñồng Quản tr ị 

Quá trình công tác: 

1995 – 2012: Tổng Giám ðốc Công ty CPHH Công Nghiệp Gốm Sứ CHÁNH PHONG 

2005 – 2012: Phó Chủ tịch HðQT Công ty CP Công nghiệp Gốm sứ Taicera 

3. Ông CHEN CHENG JEN – Thành viên Hội ñồng quản tr ị kiêm Tổng 

giám ñốc 

Quá trình công tác: 

1983 – 1995: Tổng Giám ðốc công ty CPHH ENGAR 

1995 – 2012: Tổng Giám ðốc Công ty CP Công nghiệp Gốm sứ Taicera 

2007 – 2012: Thành viên HðQT kiêm TGð Công ty CP Công nghiệp Gốm sứ Taicera 

4. Ông HSU JONG CHIN – Thành viên Hội ñồng quản tr ị 

Quá trình công tác: 

1995-2006 : Phó Tổng Giám ñốc công ty CPHH CN gốm sứ Chánh Phong. 

2005-2012 : Thành viên HðQT Công ty CP Công nghiệp Gốm sứ Taicera 

5. Ông CHEN WEN CHIN – Thành viên Hội ñồng quản tr ị 

Quá trình công tác: 

1996-2006 : Phó giáo sư khoa quản lý học Chung Hua University 

2007-2012 : Giáo sư khoa quản lý học Chung Hua University 

2008-2012 : Trưởng khoa, giám ñốc khoa quản lý học Chung Hua University  
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2012: Thành viên Hội ðồng Quản Trị Công ty CP Công nghiệp Gốm sứ Taicera 

6. Ông CHEN JO YUAN – Thành viên Hội ñồng quản tr ị 

Quá trình công tác: 

2006-2008 : kỹ sư XSTREAM Technology corp. 

2008-2009: kỹ sư Wison Technology corporation 

2009-2010: kỹ sư Quanta Computer Inc 

2010-2012: kỹ sư HTC 

2012: Thành viên Hội ðồng Quản Trị Công ty CP Công nghiệp Gốm sứ Taicera 
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THÀNH VIÊN BAN KI ỂM SOÁT  

 

1. Ông HSIEH JAN HWANG – Tr ưởng Ban kiểm soát  

2006-2011 : CFO tài chính Công ty VEDAN-VN. 

2012: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Công nghiệp Gốm sứ Taicera  

2. Ông CHENG YEU CHYI – Thành viên Ban kiểm soát 

Quá trình công tác: 

2006-2009 : Giám ñốc BP quản lý công ty gốm sứ Chánh Phong  

2010-2012 : Giám ñốc NCKT Unictron Technologies Corp 

2012: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Công nghiệp Gốm sứ Taicera 

3. Ông CHIEN SU CHEN – Thành viên Ban kiểm soát 

Quá trình công tác: 

1995-2012 : Kế toán Công ty Chen Shi 

2012: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Công nghiệp Gốm sứ Taicera 
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THÀNH VIÊN BAN GIÁM ðỐC 
 

1. Ông CHEN CHENG JEN – Tổng giám ñốc (Xem chi tiết ñã trình 
bày tại phần trên) 

2. Ông PENG SHIH TING – Phó Tổng giám ñốc Sản xuất 

Quá trình công tác: 

1986 – 1996: Phó Giám ñốc Sản xuất ngành Gạch gốm Kiên Tín-ðài Loan 

1996 – 2012: Giám ñốc BP Sản xuất Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera 
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CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CỔ ðÔNG 
 

1. Thông tin chi tiết về cổ ñông nắm giữ cổ phần niêm yết:  

 

Stt Loại hình cổ ñông Số lượng cổ 
ñông

Số cổ phiếu sở hữu Tỷ lệ sở hữu 
(%)

I ðã lưu ký:          3,022                 9,689,791 22.41%

Trong ñó: 

1 Trong nước:         2,902                4,965,297 11.48%

Cá nhân:          2,858                 4,964,525 
11.48%

Tổ chức:               44                           772 
0.00%

2 Nước ngoài:            120                4,724,494 10.92%

Cá nhân:                112                 3,966,761 
9.17%

Tổ chức:                  8                    757,733 
1.75%

II Ch ưa lưu ký:             268                    189,584 0.44%

Trong ñó: 

1 Trong nước:            262                     76,484 0.18%

Cá nhân:             260                      58,272 
0.13%

Tổ chức:                 2                      18,212 
0.04%

2 Nước ngoài:                6                   113,100 0.26%

Cá nhân:                 4                      12,110 
0.03%

Tổ chức:                 2                    100,990 
0.23%

3 Cộng          3,290                 9,879,375 
22.85%
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2. Thông tin chi tiết về cổ ñông nắm giữ cổ phần chưa niêm yết: 

 

Stt Loại hình cổ ñông Số lượng cổ 

ñông 

Số cổ phiếu sở 

hữu 

Tỷ lệ sở hữu 

(%) 

1 Trong nước:  1 62 0.00% 

 Cá nhân:  - - - 

 Tổ chức:  1 62 0.00% 

2 Nước ngoài: 21 33,371,011 77.17% 

 Cá nhân:     18 12,759,871 29.51% 

 Tổ chức:   3 20,611,140 47.66% 

3 Cộng 22 33,371,073 77.17% 

 

                                     TM.HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 

                                  CHỦ TỊCH 

 

 

                               CHEN SIN SIANG 


