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CHƯƠNG TRÌNH ðẠI HỘI CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 

 
Thời gian tổ chức : 14 giờ 00, ngày 23 tháng 04 năm 2012 (thứ Hai) 

ðịa ñiểm : Khách sạn New World, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM.  

 

Thời gian Nội dung 

13:30 ðón khách và Kiểm tra tư cách cổ ñông 

14:00 
1. Tuyên bố lý do khai mạc và giới thiệu ðại biểu khách mời, thành phần tham dự 

2. Công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ ñông, bắt ñầu cuộc họp 

3. Giới thiệu ðoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ ñông, Ban kiểm 
phiếu, ðại hội biểu quyết thông qua. 

4. ðọc Chương trình ðại hội, ñại hội biểu quyết thông qua 

5. Chủ tịch HðQT phát biểu 

6. Nội dung báo cáo và thảo luận 

(1)  Báo cáo kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh năm 2011 

(2)  Báo cáo Kế hoạch dự kiến ñầu tư và SXKD năm 2012 

(3)  Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra trong năm 2011 

(4)  Tờ trình báo cáo về phân phối lợi nhuận 2011 

(5)  Tờ trình về Thù lao HðQT và BKS năm 2011 

(6)  Tờ trình về Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2012 

(7)  Tờ trình về phát hành thêm cổ phiếu ñể tăng vốn 

(8)  Tờ trình về niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới trong ñợt phát hành thêm tại 

Sở giao dịch Chứng Khoán Tp.HCM 

7.Bầu lại thành viên HðQT và BKS 

(1) Công bố Danh sách ứng cử viên Thành viên HðQT và BKS 

(2) Trình bày quy chế bầu cử 

(3) Công bố danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử 

(4) Tiến hành bầu cử 

8. ðại hội biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên 

15:30 8. Giải lao, tiệc nhẹ 

16:00 
9. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn ñề trên ðại hội; Công bố 

kết quả bầu cử 

16:15 10. ðại diện Ban thư ký ñọc Nghị quyết ðại hội và ðại hội biểu quyết thông qua 

16:30 11. Bế mạc 
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TTHHÔÔNNGG  ððIIỆỆPP  CCỦỦAA  CCHHỦỦ  TTỊỊCCHH  HHððQQTT   

Xin chào Quý cổ ñông cùng các vị khách mời của Công ty TAICERA! 
 

Rất vui mừng ñược gặp gỡ với các vị cổ ñông trong buổi họp ñại hội cổ ñông tổ chức hàng 

năm, ở ñây tôi xin thay mặt toàn thể nhân viên công ty TAICERA, nhiệt liệt chào mừng quý vị 

ñến tham dự buổi họp hôm nay.  
    

Tình hình kinh tế Thế giới trong những năm gần ñây biến ñộng với tốc ñộ nhanh, ñã ảnh 

hưởng ñến việc tăng trưởng nền kinh tế các nước, ñặc biệt là, tình trạng lạm phát là vấn ñề khó 

khăn lớn nhất mà các nước phải ñối mặt. Ngành công nghiệp xây dựng ñược xem là ñầu tàu thúc 

ñẩy sự tăng trưởng của nhiều ngành công nghiệp khác, ñể ngăn chặn kìm hãm tình trạng lạm 

phát một cách có hiệu quả, chính phủ các nước ñã dùng biện pháp kìm nén kiểm soát chặt chẽ 

ngành bất ñộng sản, với mong muốn rằng tác ñộng hiệu quả nhanh hơn, ñiều này ñã ảnh hưởng 

trực tiếp gây nên sự suy giảm của ngành xây dựng, ngành công nghiệp xây dựng của Việt Nam 

cũng ñang phải ñối mặt với tình trạng trên, làm thế nào ñể duy trì sự tăng trưởng trong một môi 

trường nghiêm ngặt, ñang là mục tiêu cần nỗ lực hơn nữa của tất cả các doanh nghiệp. Công ty 

mong muốn bằng cách cải thiện phương thức hoạt ñộng kinh doanh, cùng với việc gửi niềm hy 

vọng rằng Chính phủ sẽ thúc ñẩy việc nới lỏng các chính sách kinh tế ñể vượt qua thời kỳ khó 

khăn và ổn ñịnh hoạt ñộng kinh doanh. 
 

 Trong những năm qua công ty Taicera ñã nỗ lực cải tiến cơ cấu dòng sản phẩm, nâng cao 

chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, ñồng thời tăng cường khai thác 

mở rộng thị trường xuất khẩu và thị phần. Tháng 09/2011 cùng với Liên minh Châu Âu công bố 

áp thuế chống bán phá giá ñối với gạch men Trung Quốc, sản phẩm công ty ñã nhân cơ hội này 

nhập vào thị trường Châu âu với số lượng lớn, hy vọng có thể phân tán rủi ro kinh doanh bằng 

việc tiêu thụ sản phẩm ñến nhiều thị trường khác nhau. Trong năm 2011 qua nhờ sự ủng hộ nhiệt 

tình của quý vị cổ ñông và dưới tinh thần ñoàn kết, phối hợp của toàn thể nhân viên, công ty vẫn 

duy trì sự tăng trưởng ổn ñịnh. Hướng tới năm 2012, công ty có lòng tin là sẽ ñạt ñược mục tiêu 

trong năm và tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn ñịnh. 

Cuối cùng, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe dồi dào ñến quý cổ ñông, cùng gia ñình luôn hạnh 

phúc ñầm ấm và công việc thành ñạt. 
 

Xin trân trọng kính chào! 

   

 Ngày 23 tháng 04 năm 2012 

    Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAICERA 

       CHEN, SIN - SIANG – Chủ tịch Hội ñồng Quản trị 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 
 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HOẠT ðỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011 
 
 

1. Khái quát tình hình kinh doanh công ty và tình hình kinh tế năm 2011 

Lượng tiêu thụ của Công ty trong năm 2011 là trên 10.720.000 m2, doanh thu bán hàng ñạt 

1.452,3 tỷ ñồng, lợi nhuận sau thuế là 80,61 tỷ ñồng, tuy lượng tiêu thụ năm 2011 chỉ cao hơn 

2% so với năm 2010, nhưng doanh thu lại tăng 20,06% so với năm 2010, lợi nhuận sau thuế tăng 

29,13% so với năm 2010, từ các số liệu trên, cho thấy tình hình hoạt ñộng kinh doanh của công 

ty năm 2011 tốt hơn nhiều so với năm 2010.   

Nhìn chung bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước năm 2011, tình hình thực tế không thuận 

lợi, kinh tế Châu Âu chịu chịu ảnh hưởng bởi các khoản nợ của Hy Lạp, ngay cả hai quốc gia 

dẫn ñầu ngành gạch men của thế giới là Tây Ban Nha và Italia cũng bị suy giảm ñáng kể, tình 

hình kinh tế Việt Nam cũng không ñươc khả quan. Trong số ñó, có những nguyên nhân chính:  

1. Thâm hụt thương mại cao 

2. Chỉ số CPI lạm phát lên tới 18%, rất khó kiểm soát. 

3. Lãi suất huy ñộng tiền ñồng ngân hàng cao 14%, lãi suất cho vay 20%, bên cạnh ñó là 

việc hạn chế cho vay ñầu tư chứng khoán, bất ñộng sản. 

4. Tỷ giá hối ñoái VND/USD liên tục mất giá 

5.  Tình trạng cung vượt cầu trong ngành công nghiệp gạch men vô cùng nghiêm trọng, mỗi 

nhà máy sản xuất phải ứng phó hoặc bằng cách cắt giảm sản lượng, hoặc ñiều chỉnh giảm giá 

ñể nâng cao tính cạnh tranh.    

6. Các loại chi phí như nguyên liệu, ñiện nước, gas, nhân công, tỷ giá, v.v… không ngừng 

tăng cao. 

Từ nhiều nhân tố ñã khiến cho hoạt ñộng kinh doanh ngành công nghiệp gạch men gặp 

nhiều khó khăn, ñối mặt với tình thế khó khăn trong ngoài bắt buộc thế này, ñể ứng phó trong sản 

xuất, công ty Taicera nỗ lực không ngừng tìm kiếm nguồn nguyên liệu sản xuất ñể thay thế, cải 

tiến quy trình sản xuất hiện ñại hóa hơn, nhằm giảm bớt chi phí giá thành sản xuất. Về mặt bán 

hàng kinh doanh, không ngừng thay ñổi cơ cấu mẫu mã của sản phẩm, nâng cao giá trị của sản 

phẩm, ñể có thể kịp ñáp ứng nhu cầu thị trường; ñồng thời ngoài việc sử dụng kênh bán hàng sẵn 

có ñưa sản phẩm ñến với thị trường trong nước và các nước khu vực Châu Á ra, còn ñẩy mạnh 

việc tiêu thụ sản phẩm ñến nhiều nước Châu âu khác, việc này ñã tạo ñiều kiện cho công ty có 

thể vượt qua khắc phục mọi khó khăn. Báo cáo trong năm 2011 cho thấy doanh thu và lợi nhuận 

ñều tăng cao, thành quả ñạt ñược là nhờ sự nỗ lực hợp tác của toàn thể nhân viên công ty Taicera. 

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 2011 ñã hoàn thành các công việc sau: chuyển 

1 phần lợi nhuận sau thuế của năm 2010 thành vốn ñầu tư với số vốn tăng thêm là 
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23.091.176.400 ñồng, thông qua phương thức phát hành thêm cổ phiếu mới ñể chi trả cổ tức năm 

2010 bằng cổ phiếu với tổng số lượng cổ phần phát hành thêm là 2.309.117cp; trong số ñó ñã 

thực hiện ñăng ký niêm yết bổ sung 527.111 cổ phiếu, tính ñến thời ñiểm cuối năm 2011, tổng 

vốn ðiều lệ Công ty là 407.973.600.000 ñồng. 

 

2. Kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh năm 2011 

 

Sản lượng tiêu thụ sản phẩm phân theo thị trường năm 2010-2011: 

 

ðơn vị tính: m2 

2010 2011 
Năm 

Trong nước Xuất khẩu Trong nước Xuất khẩu 

Lượng tiêu thụ 4.968.020 5.553.635    5.426.832    5.301.802 

Tỷ tr ọng(%) 47% 53% 51% 49% 

Lượng tiêu thụ cả năm 10.521.655 10.728.634 

Tỷ lệ tăng giảm lượng tiêu thụ cả năm(%) 2% 
 

 
Các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2010-2011 

   

ðơn vị tính: VND 

Nội dung Năm 2010 Năm 2011 

Doanh thu bán hàng  1.209.670.391.662 1.452.321.824.450 

Các khoản giảm trừ 17.941.342.159 30.243.439.879 

Doanh thu thuần về bán hàng  1.191.729.049.503 1.422.078.384.571 

Giá vốn hàng bán 901.569.998.698 1.084.812.580.230 

Lợi nhuận gộp về bán hàng  290.159.050.805 337.265.804.341 

Lợi nhuận thuần trước thuế  73.979.279.222 99.257.609.725 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  11.550.784.066 18.200.573.445 

Lợi nhuận sau thuế của cổ ñông thiểu số - 443.604.579 

Lợi nhuận sau thuế của cổ ñông Công ty mẹ  62.428.495.156 80.613.431.701 

Lợi nhuận thuần sau thuế (cty mẹ)/ doanh thu thuần 5,24% 5,55% 
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3. Kết luận: 
 
Hội ñồng quản trị xin trình bày tổng kết tình hình kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 

năm 2011 của Công ty, nhìn chung hiệu suất kinh doanh ñạt ñược trong năm 2011 tốt hơn so với 

dự kiến, một lần nữa vô cùng 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 2012, 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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KẾ HOẠCH DỰ KI ẾN ðẦU TƯ VÀ HOẠT ðỘNG SẢN XUẤT  

KINH DOANH N ĂM 2012 
 

Tình hình kinh tế thế giới năm 2012 sẽ có nhiều biến ñổi lớn và nhanh hơn nhiều so với 

năm 2011, giá dầu, giá nguyên vật liệu trên toàn cầu tiếp tục tăng. Chỉ số giá tiêu dùng của Việt 

Nam năm 2011 tuy rằng ñã tương ñối ổn ñịnh, thế nhưng, ñể phục vụ cho sản xuất công ty cần 

phải chi trả các khoản phí như ñiên nước, phí gas, lương công nhân viên, bao bì, phí vận chuyển, 

v.v…, các loại chi phí trên cũng không ngừng tăng lên theo vật giá thế giới. ðối diện với sự thay 

ñổi ñáng kể của môi trường kinh tế bên trong và bên ngoài, bằng tấm lòng tận tâm, thận trọng 

ứng phó, công ty ñã không ngừng ñổi mới sáng tạo ñể thích ứng với sự thay ñổi của môi trường 

kinh tế, công ty lập ra các chính sách sau ñây: 

Về bán hàng:  
 
Phát triển thị trường bất ñộng sản trong nước năm nay ñã ñình trệ ñáng kể, tình trạng cung 

vượt cầu trong ngành công nghiệp gạch men vô cùng nghiêm trọng, các nhà máy sản xuất phải 

ứng phó bằng cách hoặc giảm sản lượng, hoặc ñiều chỉnh giảm giá ñể nâng cao tính cạnh tranh, 

rất nhiều công trình quy mô lớn bị chậm lại cũng do vấn ñề kinh phí, vì vậy thị trường trong 

nước phải ñối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, không chỉ số lượng hàng bán giảm xuống, mà giá 

cả hàng bán cũng khó cải thiện nâng cao. 

ðối mặt với khó khăn tình hình thị trường trong nước, công ty quyết ñịnh ñiều chỉnh lại 

chiến lược bán hàng và cơ cấu mẫu mã sản phẩm, tăng tỷ lệ xuất khẩu là 58%, ngoài những thị 

trường Châu Á như hiện nay, công ty tiếp tục không ngừng khai thác phát triển sản phẩm mới 

phù hợp với thị trường Châu Âu. Trước mắt do Châu Âu có chính sách chống bán phá giá ñối với 

Trung Quốc, ñã tạo ñiều kiện cho công ty có cơ hội thiết lập thành công thị trường mới tại Châu 

Âu, tiến tới tích cực khai thác thị trường tại Châu Mỹ. 
 
Ngoài ra tiếp tục tăng cường kênh tiếp thị bán hàng của Công ty liên doanh 

Taicera-Keraben-công ty ñược góp vốn thành lập cùng công ty sản xuất lớn thứ ba tại Tây Ban 

Nha-Keraben, và công ty cũng thiết lập riêng một kênh bán hàng TKG với dòng sản phẩm cao 

cấp là chủ yếu, làm cho kênh tiêu thụ của công ty ngày càng mở rộng, và ngày càng thâm nhập; 

ñồng thời không ngừng khai thác dòng sản phẩm mới, không ngừng cải tiến mẫu mã các dòng 

sản phẩm ban ñầu của Taicera, ñể có thể kịp ñáp ứng nhu cầu thị trường; nâng cao giá trị sản 

phẩm. 

Về sản xuất:  
 
Ngành công nghiệp sản xuất gạch men có tính cạnh tranh cao, phát triển nhanh, ñể nhà máy 

sản xuất ngày càng thuận lợi hơn, sản phẩm có tính cạnh tranh hơn, nâng cao giá trị kèm theo sản 

phẩm, công ty quyết ñịnh ñầu tư 15.000.000USD ñể tăng thêm dây chuyền sản xuất mới hiện ñại 

hóa nhất, dây chuyền sản xuất mới này bao gồm: máy nghiền, thiết bị sấy phun, hệ thống chứa 
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phôi, máy ép, và lò nung, xe gòong hiện ñại nhất, dây chuyền sản xuất mới hoàn thành chạy thử 

hồi tháng 2 năm nay, tháng 3 ñược chính thức ñưa vào sản xuất, sản lượng sẽ gia tăng hơn 30%, 

và doanh thu sẽ tăng hơn 40%. 

Sản lượng gia tăng, lượng tồn kho thành phẩm và nguyên liệu cũng theo ñó mà tăng lên, 

công ty ñã cho xây dựng xong kho thổ liệu và kho thành phẩm tại khu công nghiệp Mỹ Xuân, tất 

cả những ñầu tư này ñều làm tăng khả năng cạnh tranh của công ty, ñáp ứng nhu cầu của khách 

hàng, sản xuất chuyên nghiệp hóa hơn, ngày càng linh ñộng hơn, ñưa công ty trở thành một trong 

những nhà cung ứng gạch men có tính cạnh tranh nhất thế giới. 
 
Quản lý nội bộ, tài chính và ñầu tư: 
Tiếp tục duy trì tăng cường công tác quản lý ñiều hành nội bộ, giảm bớt chi phí quản lý là 

mục tiêu nỗ lực hàng năm của công ty. 

Ngoài ra cùng góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Taicera với công ty 

vốn ñầu tư nước ngoài Smart Link, ñầu tư ở khu công nghiệp Cát Lái - Quận 2, diện tích khoảng 

2 hecta, tuy rằng ñã nhận ñược giấy phép ñầu tư do Ban Quản lý khu công nghiệp Tp. Hồ chí 

minh cấp tháng 01/2010, nhưng do một số thủ tục có liên quan, vẫn chưa nhận ñược giấy phép 

xây dựng, chưa thể tiến hành thi công, xây dựng, dự kiến trong năm nay sẽ hoàn tất các thủ tục 

có liên quan, bắt ñầu khởi công, sẽ tạo cơ sở lợi nhuận cao trên con ñường mở rộng phát triển 

hoạt ñộng kinh doanh của công ty. 
 
Tăng vốn ðiều lệ:  

ðể ñáp ứng nhu cầu sử dụng vốn trong năm 2012 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 24,47 tỷ ñồng, 

phương thức phát hành thêm tăng vốn cụ thể như sau:  

(1) Chuyển lợi nhuận năm 2011 với số tiền 24.475.878.000 ñồng ñể tăng vốn, bằng cách phát 

hành 2.447.587 cổ phiếu, dùng ñể chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ ñông. 

 

Kết luận: 
Dự kiến ngành sản xuất gạch men năm 2012 sẽ gặp nhiều khó khăn hơn năm 2011, nhưng 

công ty sẽ tiến hành tất cả những chiến lược kinh doanh và những thay ñổi về cơ cấu sản phẩm 

như nói ở trên, tăng cường hợp tác cùng công ty Keraben của Tây Ban Nha, nhằm nâng cao giá 

trị sản phẩm, ñồng thời có chiến lược hợp tác sản xuất với các nhà máy khi không ñủ sản lượng, 

công ty tin rằng năm nay sẽ nỗ lực ñạt ñược những mục tiêu kinh doanh như dự kiến ñã ñưa ra. 
 

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

                                          TM.Hội ñồng quản tr ị 

                                          Chủ tịch 

 

CHEN SIN SIANG 
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BÁO CÁO CỦA BAN KI ỂM SOÁT 

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2011 

 

- Căn cứ vào ðiều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera 

- Căn cứ vào Kết quả hoạt ñộng kinh doanh năm 2011 của Công ty 

- Căn cứ vào quá trình hoạt ñộng kiểm soát trong năm 2011. 
 

Ban kiểm soát xin trình bày báo cáo trước ðại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2012 ñược tổ 

chức vào ngày 23/04/2012. 

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 2011. 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 2011 như sau: 

Doanh thu năm 2011: 1.452,32 tỷ ñồng, tăng 20,06% so với năm 2010 

- Lợi nhuận sau thuế năm 2011: 80,6 tỷ ñồng. 

- Tỷ lệ cổ tức: 12%  

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 2011 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.452.321.824.450 

2 Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp (Công ty mẹ) 80.613.431.701 

3 Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ)/Doanh thu thuần  5,67% 

4 Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ)/Vốn ðiều lệ 19,76% 

 

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

chính năm 2011 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 
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thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2011 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 

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 

 TM. BAN KI ỂM SOÁT 

  

 

 

 LIN YU LAN 
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TỜ TRÌNH  

V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 

 

Kính gửi: ðẠI HỘI CỔ ðÔNG CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA 

 

- Căn cứ vào ðiều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera.  

- Căn cứ Báo cáo tài chính 2011 ñã ñược kiểm toán.  

- Căn cứ Kế hoạch hoạt ñộng Sản xuất Kinh doanh năm 2012. 

 

Hội ñồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera kính trình ðại hội cổ ñông 
thường niên năm 2011 thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau: 

 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trước năm 2011:   61.642.231.611 ñồng 

Tổng lợi nhuận trước thuế trong năm 2011:    99.257.609.725 ñồng 

Mức thuế dự kiến của năm 2011:                     18.200.573.445 ñồng 

Lợi nhuận sau thuế trong năm 2011:                   81.057.036.280 ñồng 

LNST của công ty mẹtrong năm 2011:                 80.613.431.701 ñồng 

Lợi nhuận ñược phân phối trong năm 2011:            142.255.663.312 ñồng 

Việc trích lập quỹ và chi trả cổ tức:  

- Quỹ ñầu tư phát triển:  16.122.686.340 ñồng (20%) 

- Quỹ dự phòng tài chính:  4.030.671.585 ñồng (5%) 

- Chi trả cổ tức: 48.951.756.000 (Tỷ lệ cổ tức: 12% mệnh giá, Phương thức chi trả cổ tức như 

sau: trả bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu, trong ñó 6% trả bằng tiền mặt, tức mỗi cổ phần sẽ ñược 

nhận 600 (Sáu trăm) ñồng cổ tức bằng tiền mặt; 6% trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 10:0,6 , tức 

cổ ñông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận ñược 0,6 cổ phiếu mới).   

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

Trân trọng, 

TM. HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

CHEN SIN SIANG 
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TỜ TRÌNH 

V/v thù lao của Hội ñồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 

 

Kính gửi: ðẠI HỘI CỔ ðÔNG CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA 

 

- Căn cứ vào ðiều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera. 

- Căn cứ Báo cáo tài chính ñã ñược kiểm toán của năm 2011. 

- Căn cứ Kế hoạch hoạt ñộng Sản xuất Kinh doanh của năm 2012 

Hội ñồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera kính trình ðại hội cổ ñông 

thường niên năm 2012 thông qua mức thù lao cho Hội ñồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 

như sau: 

� Mức thù lao của Hội ñồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2011 tương ứng với 
2% lợi nhuận sau thuế trong năm 2011 của Công ty, cụ thể như sau: 

� Tổng lợi nhuận sau thuế: 80.613.431.701 ñồng.   

� Thù lao Hội ñồng Quản trị và Ban kiểm soát: 1.612.268.634 ñồng. 

 

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

Trân trọng, 

 

 TM. HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 

 

  CHEN SIN SIANG 
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TỜ TRÌNH 

V/v: Lựa chọn ñơn vị kiểm toán ñộc lập năm 2012  

 

Kính gửi: ðẠI HỘI CỔ ðÔNG CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA 

 

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp hiện hành. 

- Căn cứ vào ðiều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera. 

- Căn cứ vào Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp. 

 

Hội ñồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera kính trình ñại hội cổ ñông 
thường niên năm 2012 thông qua Quyết ñịnh chọn ñơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011: 

 

Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs) 

- ðịa chỉ trụ sở chính: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh 

- ðiện thoại: 08.820.5944 – 820.5947    Fax: 08.820.5942 

- Email: aascs@vnn.vn    Website: www.aascs.com.vn  

 

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

Traân troïng, 

  
 

TM. HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ  

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

CHEN SIN SIANG 
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TỜ TRÌNH 

V/v phát hành thêm cổ phiếu mới ñể tăng vốn ðiều lệ 

 

Kính gửi: ðẠI HỘI CỔ ðÔNG CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA 

 

- Căn cứ vào ðiều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera. 

- Căn cứ vào tình hình thực tế về nhu cầu huy ñộng vốn của Công ty. 

 

Hội ñồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera kính trình ñại hội cổ ñông 

thường niên năm 2012 thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu mới ñể tăng vốn ðiều lệ, với nội 

dung như sau: 

   

ðể ñáp ứng nhu cầu sử dụng vốn trong năm 2012 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 280 tỷ ñồng, phương 

thức phát hành thêm tăng vốn cụ thể như sau: 

 

Chuyển lợi nhuận năm 2011 với số tiền 24.475.878.000 ñồng ñể tăng vốn, bằng cách phát 

hành 2.447.587 cổ phiếu, dùng ñể chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ ñông. Số cổ phiếu lẻ 

phát sinh do làm tròn ñến hàng ñơn vị sẽ ñược trả bằng tiền mặt theo mệnh giá, Công ty mua 

lại làm cổ phiếu quỹ 

 

 

 

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

Trân trọng, 

 

         TM.HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 

                                                        CHỦ TỊCH 

                 

 

CHEN SIN SIANG   
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TỜ TRÌNH 

V/v niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại SGDCK Tp.Hồ Chí Minh 

 

Kính gửi: ðẠI HỘI CỔ ðÔNG CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA 

 

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp hiện hành.  
- Căn cứ vào ðiều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera. 
 

Hội ñồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera trình ðại hội cổ 
ñông giao ủy quyền cho HðQT Công ty quyết ñịnh trong việc xin phép niêm yết bổ sung 
cổ phiếu mới trong ñợt phát hành thêm trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán T.p Hồ Chí 
Minh. Cụ thể như sau: 

 
1. Hội ñồng quản trị của Công ty sẽ quyết ñịnh trong việc xin phép thực hiện niêm yết bổ 

sung số lượng cổ phiếu mới tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Tp.HCM trong ñợt phát 

hành thêm cổ phiếu ñể chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011. 

 

2. ðại hội cổ ñông ủy quyền cho Hội ñồng quản trị toàn quyền quyết ñịnh trong việc thực 

hiện các thủ tục, vấn ñề liên quan ñến việc xin phép niêm yết bổ sung số lượng cổ 

phiếu mới trong ñợt phát hành nêu trên, HðQT sẽ quyết ñịnh về số lượng, tỷ lệ, và thời 

gian xin phép niêm yết bổ sung 
   

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

Trân trọng, 

 

TM. HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ  

        CHỦ TỊCH 

 

 

                                             

                                                   CHEN SIN SIANG 
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TỜ TRÌNH 

V/v bầu lại thành viên Hội ñồng quản trị và Ban kiểm soát 

 

Kính gửi: ÑAÏI HOÄI COÅ ÑOÂNG COÂNG TY CP COÂNG NGHIEÄP GOÁM SÖÙ TAICERA 
 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành 

- Caên cöù Ñieàu leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Coâng ty Coå phaàn Coâng nghieäp goám söù Taicera. 
 

Hội ñồng Quản Trị kính trình ðại hội cổ ñông nội dung bầu lại toàn bộ thành viên HðQT&BKS 

nhiệm kỳ 2012-2017 như sau : 

ðể tuân thủ nhiệm kỳ thành viên HðQT và BKS quy ñịnh trong ðiều lệ của Công ty, tại ðại hội 

cổ ñông thường niên 2012, Công ty sẽ bầu lại toàn bộ thành viên HðQT và BKS. Nhiệm kỳ của 

thành viên HðQT và BKS ñang nhiệm chức sẽ ñược miễn nhiệm kể từ ngày bầu lại thành viên 

mới tại ðại hội cổ ñông. Thành viên HðQT và BKS mới trúng cử, sẽ ñảm nhiệm chức vụ kể từ 

ngày bầu lại tại ðại hội cổ ñông, nhiệm kỳ mới sẽ là 5 năm ñược tính từ 23/04/2012 ñến 

23/04/2017. Dưới ñây là danh sách ứng cử viên nhiệm kỳ mới : 
 
I. Hội ñồng quản tr ị 

(1)  Danh sách ñề cử thành viên HðQT nhiệm kỳ mới : 

 Union Time Enterprises Limited, hiện sở hữu 11.911.973cp, chiếm 29,2% tổng số cổ phần 

do Công ty cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera phát hành, ñề cử Ông CHEN CHENG JEN, 

Ông CHEN WEN CHIN ñại diện tổ chức Union Time Enterprises Limited tham gia ứng cử vào 

thành viên HðQT nhiệm kỳ 2012-2017 (ðính kèm bảng tóm tắt lý lịch). 

 Ông CHEN SIN SIANG, Ông HO TSUNG MING, Ông HSU JONG SHENG và bà CHEN 

KUEI NE hiện sở hữu 4.752.431cp, chiếm 11,65% tổng số cổ phần do Công ty cổ phần Công 

nghiệp Gốm sứ Taicera phát hành ñề cử Ông CHEN SIN SIANG, tham gia ứng cử vào thành 

viên HðQT nhiệm kỳ 2012-2017 (ðính kèm bảng tóm tắt lý lịch). 

 Ông CHEN CHENG JEN, Ông HSU JONG CHIN, tổ chức Metro Power Limited, bà PAI 

TIEN AN, bà HSU HSUEH CHEN, Ông CHEN CHONG HO, Ông CHEN MING YUAN hiện 

sở hữu 5.252.034cp, chiếm 12,87% tổng số cổ phần do Công ty cổ phần Công nghiệp Gốm sứ 

Taicera phát hành ñề cử Ông CHEN JO YUAN và Ông HSU JONG CHIN, tham gia ứng cử vào 

thành viên HðQT nhiệm kỳ 2012-2017 (ðính kèm bảng tóm tắt lý lịch). 

 Charmstar Business Corporation hiện sở hữu 6.876.817cp, chiếm 16,86% tổng số cổ phần 

do Công ty cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera phát hành ñề cử Ông HSU JONG SHENG ñại 

diện tổ chức Charmstar Business Corporation tham gia ứng cử vào thành viên HðQT nhiệm kỳ 

2012-2017 (ðính kèm bảng tóm tắt lý lịch). 

(2). HðQT ñề xuất số thành viên hoạt ñộng trong nhiệm kỳ 2012-2017 l à 06 thành viên. ðại hội 
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cổ ñông thường niên sẽ bầu ra sáu người trong sáu thành viên tham gia ứng cử dưới ñây: 

 (1) Ông CHEN SIN SIANG 

 (2) Ông CHEN WEN CHIN  

 (3) Ông CHEN CHENG JEN  

 (4) Ông CHEN JO YUAN  

 (5) Ông HSU JONG CHIN 

 (6) Ông HSU JONG SHENG 

 

II.  Ban kiểm soát 

(1) Danh sách ñề cử thành viên BKS nhiệm kỳ mới: 

     Union Time Enterprises Limited, hiện sở hữu 11.911.973cp, chiếm 29,2% tổng số cổ phần 

do Công ty cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera phát hành, ñề cử Ông HSIEH JAN HWANG, 

bà CHIEN SU CHEN ñại diện tổ chức Union Time Enterprises Limited tham gia ứng cử vào 

thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017 (ðính kèm bảng tóm tắt lý lịch). 

    Charmstar Business Corporation hiện sở hữu 6.876.817cp, chiếm 16,86% tổng số cổ phần 

do Công ty cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera phát hành ñề cử bà CHENG YEU CHYI ñại 

diện tổ chức Charmstar Business Corporation tham gia ứng cử vào thành viên BKS nhiệm kỳ 

2012-2017 (ðính kèm bảng tóm tắt lý lịch).   

(2). BKS ñề xuất số thành viên hoạt ñộng trong nhiệm kỳ 2012-2017 là 03 thành viên. ðại hội cổ 

ñông thường niên sẽ bầu ra ba người trong ba thành viên tham gia ứng cử dưới ñây: 

(1) Ông HSIEH JAN HWANG 

(2) Bà CHENG YEU CHYI 

(3) Bà CHIEN SU CHEN 

 

III. PH ƯƠNG PHÁP BẦU CỬ : áp dụng phương pháp bầu dồn phiếu 

Tổng số phiếu bầu HðQT do cổ ñông nắm giữ ñược tính bằng cách lấy số cổ phần sở hữu nhân 

với số thành viên HðQT cần bầu là 6. 

Cổ ñông có thể dùng toàn bộ số phiếu bầu HðQT của mình cho một ứng cử viên HðQT hoặc 

cho nhiều ứng cử viên HðQT với số phiếu khác nhau. 

 

Tổng số phiếu bầu BKS do cổ ñông nắm giữ ñược tính bằng cách lấy số cổ phần sở hữu nhân với 

số thành viên BKS cần bầu là 3. 

Cổ ñông có thể dùng toàn bộ số phiếu bầu BKS của mình cho một ứng cử viên BKS hoặc cho 
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nhiều ứng cử viên BKS với số phiếu khác nhau. 

 

Kính trình ðại hội cổ ñông thông qua. 

 

TM. H ội ñồng quản tr ị 

Chủ tịch 

 

 

                                  CHEN SIN SIANG 
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TÓM TẮT LÝ L ỊCH 
ỨNG CỬ VIÊN HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KI ỂM SOÁT  

 
 

Năm sinh : 1946 

Quốc tịch : ðài Loan 

Trình ñộ chuyên môn : Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác : 

*1986-2006 : Chủ tịch HðQT công ty CPHH Công nghiệp 

Gốm sứ Thuận Lợi 

*1994-2011 : Chủ tịch HðQT công ty CP Công nghiệp Gốm 

sứ Taicera. 

Chức vụ hiện hành : Chủ tịch HðQT công ty gốm sứ Taicera 

Vi phạm pháp luật : Không có 

 

 

 

 

 

CHEN SIN SIANG 

Tranh chấp về lợi ích công ty : Không có 
 
 

Năm sinh : 1949 

Quốc tịch : ðài Loan 

Trình ñộ chuyên môn : Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác : 

*1983-1995 : Tổng Giám ñốc Công ty CPHH ENGAR 

*1995-2011 : Tổng Giám ñốc Công ty CP Công nghiệp Gốm 

sứ Taicera 

Chức vụ hiện hành : Tổng Giám ðốc công ty gốm sứ Taicera 

Vi phạm pháp luật : Không có 

 

 

 

 

CHEN CHENG JEN 

Tranh chấp về lợi ích công ty : Không có 
 
 

Năm sinh : 1958 

Quốc tịch : ðài Loan 

Trình ñộ chuyên môn : Quản trị kinh doanh  

Quá trình công tác : 

*1995-2006 : Tổng Giám ñốc Công ty CPHH CN Gốm sứ 

Chánh Phong 

*2005-2011 : Thành viên HðQT Công ty CP Công nghiệp 

Gốm sứ Taicera 

Chức vụ hiện hành : Thành viên HðQT Công ty gốm sứ Taicera 

Vi phạm pháp luật: Không có 

 

 

 

 

HSU JONG SHENG 

Tranh chấp về lợi ích công ty : Không có 
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Năm sinh : 1963 

Quốc tịch : ðài Loan 

Trình ñộ chuyên môn: Marketing 

Quá trình công tác :  

*1995-2006 : Phó Tổng Giám ñốc công ty CPHH CN gốm sứ 

Chánh Phong. 

*2005-2011 : Thành viên HðQT Công ty CP Công nghiệp 

Gốm sứ Taicera 

Chức vụ hiện hành : Thành viên HðQT Công ty gốm sứ Taicera 

Vi phạm pháp luật : Không có 

 

 

 

 

 

HSU JONG CHIN 

Tranh chấp về lợi ích công ty : Không có 
 
 

Năm sinh : 1970 

Quốc tịch : ðài Loan 

Trình ñộ chuyên môn : Quản lý công nghiệp 

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 

*2008-2011 : trưởng khoa, giám ñốc khoa quản lý học Chung 

Hua University 

Chức vụ hiện hành : trưởng khoa, giám ñốc khoa quản lý học 

Chung Hua University 

Vi phạm pháp luật : Không có 

 

 

 

 

 

 

CHEN WEN CHIN 

Tranh chấp về lợi ích công ty : Không có 
 
 

Năm sinh : 1979 

Quốc tịch : ðài Loan 

Trình ñộ chuyên môn : công nghệ phần mềm 

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 

*2010-2011: kỹ sư HTC  

Chức vụ hiện hành : kỹ sư HTC 

Vi phạm pháp luật : Không có 

 

 

 

 

 

CHEN JO YUAN 

Tranh chấp về lợi ích công ty : Không có 
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Năm sinh : 1959 

Quốc tịch : ðài Loan 

Trình ñộ chuyên môn : quản lý tài chính, kế toán 

Quá trình công tác : 

*1995-2012 : Kế toán Công ty Chen Shi 

 

Chức vụ hiện hành : Kế toán Công ty Chen Shi 

Vi phạm pháp luật : Không có 

CHIEN SU CHEN 

 

Tranh chấp về lợi ích công ty : Không có 

 

 

Năm sinh : 1959 

Quốc tịch : ðài Loan 

Trình ñộ chuyên môn : Quản lý, nghiên cứu khai thác 

Quá trình công tác : 

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

Phong. 

*2010-2011 : Giám ñốc NCKT Unictron Technologies Corp. 

Chức vụ hiện hành : Giám ñốc NCKT Unictron Technologies 

Corp. 

Vi phạm pháp luật : Không có 

CHENG YEU CHYI 

Tranh chấp về lợi ích công ty : Không có 

 

 

Năm sinh : 1950 

Quốc tịch : ðài Loan 

Trình ñộ chuyên môn : Quản lý tài chính, kế toán 

Quá trình công tác :  

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

Chức vụ hiện hành : CFO tài chính Công ty VEDAN-VN 

Vi phạm pháp luật : Không có 

 

 

 

 

HSIEH JAN HWANG 

Tranh chấp về lợi ích công ty : Không có 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH KI ỂM TOÁN  

NĂM 2011 
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