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CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 

 
Thời gian tổ chức : 14 giờ 00, ngày 25 tháng 04 năm 2014 (thứ Sáu) 
Địa điểm : Khách sạn New World, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM.  

 
Thời gian Nội dung 

13:30 Đón khách và Kiểm tra tư cách cổ đông 

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

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

3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm 
phiếu, Đại hội biểu quyết thông qua. 

4. Đọc Chương trình Đại hội, đại hội biểu quyết thông qua 

5. Chủ tịch HĐQT phát biểu 

6. Nội dung báo cáo và thảo luận 

(1)  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 
(2)  Báo cáo Kế hoạch dự kiến đầu tư và SXKD năm 2014 
(3)  Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra trong năm 2013 
(4)  Tờ trình báo cáo về phân phối lợi nhuận 2013 
(5)  Tờ trình về Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2014 

7. Đại 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 đề trên Đại hội. 

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

16:30 11. Bế mạc 
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TTHHÔÔNNGG  ĐĐIIỆỆPP  CCỦỦAA  CCHHỦỦ  TTỊỊCCHH  HHĐĐQQTT  
 

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

Hôm nay, tôi rất vui có dịp gặp gỡ Quý cổ đông tại buổi họp Đại hội cổ đông tổ chức hàng 

năm. Ở đây, tôi xin đại diện toàn thể nhân viên Công ty TAICERA gửi đến Quý cổ đông lời 

chào đón nhiệt liệt và chân thành nhất, rất cảm ơn các vị đã dành thời gian tới tham dự buổi họp 

Đại hội cổ đông lần này. 

Những năm gần đây, môi trường kinh tế ở Việt Nam biến động thay đổi quá nhanh, Chính 

phủ Việt Nam đưa ra các chính sách mới để thực hiện, trong khi đó các khoản chi phí giá thành 

không ngừng tăng lên, hàng năm đều mang lại những thách thức lớn cho Doanh nghiệp. Năm 

2013, dưới ảnh hưởng của các yếu tố trong môi trường kinh tế tổng thể, đây là một năm gặp 

nhiều khó khăn đối với công ty TAICERA. Với kinh nghiệm tích lũy trong 20 năm qua, bằng 

những cải cách điều chỉnh trong sách lược kinh doanh, TAICERA đã từng bước một khắc phục 

những khó khăn và thử thách, tôi tin rằng trong năm 2014, công ty TAICERA sẽ đưa ra bảng kết 

quả hoạt động kinh doanh tốt nhất. 

Nhân dịp này, tôi phải nói lời cảm ơn chân thành đến các vị cổ đông đã luôn ủng hộ, đồng 

hành cùng TAICERA, sự tăng trưởng ổn định của Công ty trong tương lai chính là mục tiêu của 

toàn thể nhân viên TAICERA chúng tôi nỗ lực để đạt được.  

Cuối cùng, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe dồi dào đến quý cổ đông, cùng gia đình luôn hạnh 

phúc đầm ấm và công việc thành đạt 

 

Xin trân trọng kính chào! 
   Ngày 25 tháng 04 năm 2014 

    Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAICERA 

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

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 
 
 

1. Khái quát tình hình kinh doanh công ty và tình hình kinh tế năm 2013 
 

Lượng tiêu thụ của Công ty trong năm 2013 là trên 12.380.000m2, tăng 11% so với năm 

2012, doanh thu bán hàng đạt 1.941,4 tỷ đồng, tăng 15,55% so với năm 2012, mặc dù trong năm 

2013, hiệu suất nền kinh tế Thế giới bị trì trệ, ngành bất động sản trong nước của Việt Nam cũng 

chưa thực sự phục hồi, nhưng khách hàng trong và ngoài nước rất có lòng tin đối với chất lượng 

sản phẩm cũng như dịch vụ bán hàng của công ty Taicera, điều đó đã giúp cho lượng tiêu thụ 

hàng bán của công ty trong năm 2013 vẫn có thể duy trì mức tăng trưởng là trên 10%, và doanh 

thu bán hàng cũng tăng trưởng vượt mức 15%.  

Trong năm 2013, các chi phí cần thiết phục vụ cho nhu cầu sản xuất như chi phí: điện, nước, 

khí đốt, lương nhân công, nguyên liệu, v.v...đều tăng, đặc biệt là chi phí điện, nước, và khí đốt 

chiếm tỷ lệ chi phí sản xuất hơn 30%, biên độ tăng càng mạnh, công ty đã rất cố gắng nỗ lực 

trong việc khắc phục tình trạng chi phí giá thành sản xuất tăng cao ảnh hưởng đến lợi nhuận, 

nhưng tình hình kết quả kinh doanh của công ty trong năm 2013 vẫn bị thâm hụt.  

Đối mặt với tình hình khó khăn liên tiếp được đề cập ở trên đây, công ty vẫn tiếp tục không 

ngừng tìm kiếm phương án để giảm chi phí sản xuất xuống thấp, phương án cuối cùng là tập 

trung nỗ lực theo hướng tiết giảm nhiên liệu năng lượng, tiết giảm lượng nhiên liệu sử dụng 

trong sản xuất như khí đốt, điện nước nhằm làm giảm chi phi sản xuất của đơn vị xuống. Bên 

cạnh đó, điều chỉnh tỷ lệ mục tiêu xuất khẩu đạt trên 55%, giải quyết tình trạng trì trệ của lượng 

cầu trong nước, tất cả những nỗ lực nêu trên đã bắt đầu thể hiện trong hiệu suất Quý IV năm 

2013. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2013 bị thâm hụt là một thử thách 

lớn đối với công ty, cũng chính vì vậy chúng tôi đã rút ra đươc những bài học kinh nghiệm hữu 

ích, giúp cho công ty có một định hướng giải quyết những khó khăn có thể sẽ gặp phải trong năm 

2014, trong đó bao gồm một số các sách lược công ty sẽ soạn thảo và cải tiến trong thời gian tới 

đây, để Taicera có một tương lai tốt đẹp.  

Hội đồng quản trị công ty luôn giữ vững thái độ tích cực, triển khai thực hiện đúng theo Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông, trong năm 2013 đã hoàn thành các công việc sau: chuyển 1 

phần lợi nhuận sau thuế của năm 2012 thành vốn đầu tư với số vốn tăng thêm là 12.971.815.200 



 5

đồng, thông qua phương thức phát hành thêm cổ phiếu mới để chi trả cổ tức năm 2012 bằng cổ 

phiếu với tổng số lượng cổ phần phát hành thêm là 1.297.181cp; trong số đó đã thực hiện đăng 

ký niêm yết bổ sung 296.051 cổ phiếu, tính đến thời điểm cuối năm 2013, tổng vốn Điều lệ Công 

ty là 445.421.280.000 đồng. 
 
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 

 
Sản lượng tiêu thụ sản phẩm phân theo thị trường năm 2012-2013: 

 
Đơn vị tính: m2 

2012 2013 
Năm 

Trong nước Xuất khẩu Trong nước Xuất khẩu 

Lượng tiêu thụ      5.668.153       5.463.964      5.846.371      6.537.913 

Tỷ trọng(%) 51% 49% 47% 53% 

Lượng tiêu thụ cả năm 11.132.117 12.384.284 

Tỷ lệ tăng giảm lượng tiêu thụ cả năm(%) 11% 
 

 
Các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2012-2013 

   
Đơn vị tính: VND 

Nội dung Năm 2012 Năm 2013 

Doanh thu bán hàng  1.680.221.486.409 1.941.418.328.198 

Các khoản giảm trừ 28.301.195.287 29.492.741.457 

Doanh thu thuần về bán hàng  1.651.920.291.122 1.911.925.586.741 

Giá vốn hàng bán 1.386.528.950.957 1.679.002.811.040 

Lợi nhuận gộp về bán hàng  265.391.340.165 232.922.775.701 

Lợi nhuận thuần trước thuế  5.025.333.065 (57.922.010.665) 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  1.498.560.359 390.247.362 

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 123.151.731 540.661.528 

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ  3.403.620.975 (58.852.919.555) 

Lợi nhuận thuần sau thuế (cty mẹ)/ doanh thu thuần 0,21% -3,07% 
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3. Kết luận: 

 

Tổng kết tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty, đây là 

thời điểm có hiệu suất thấp nhất kể từ năm 1994 khi thành lập công ty đến nay, bất luận là về 

phương diện đối nội hay đối ngoại đều phải đứng trước những thách thức, trải qua những hoàn 

cảnh khó khăn như vậy, càng khiến cho công ty chúng tôi hiểu được, chỉ có tự lực tự cường mới 

có thể giữ vững kinh doanh, tiếp tục nghênh đón sự tiếp diễn của năm tiếp theo, với năm 2014, 

công ty vẫn tiếp tục giữ vững thái độ tích cực, để hoàn thành những mục tiêu dự kiến.  
                                          

                                         TM.Hội đồng quản trị 
                                          Chủ tịch 

 
CHEN SIN SIANG 
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KẾ HOẠCH DỰ KIẾN ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT  
KINH DOANH NĂM 2014 

 
Xu hướng tình hình kinh tế thế giới năm 2014 đã tăng trưởng ổn định. Chính phủ Việt Nam 

cũng đã đưa ra một số biện pháp khuyến khích ưu đãi để kích thích nền kinh tế trong nước, mặc 
dù nền kinh tế vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng chỉ số vật giá đã ổn định hơn so với năm 
2013. 

 
Về bán hàng:  
 
Hiện tại công ty đã và đang phát triển ổn định tại thị trường trong nước Việt Nam, các thị 

trường Châu Á, thị trường Úc và thị trường Châu Âu, nhưng do môi trường kinh tế trong ngoài 
nước biến đổi quá nhanh, để giúp cho thị trường trong và ngoài nước của công ty càng ngày ổn 
định phát triển bền vững hơn, ngoại trừ những thị trường hiện đã có, về phía thị trường nước 
ngoài, công ty tiếp tục khai thác phát triển thị trường miền Trung và Nam Mỹ, nhân cơ hội này 
nâng tỷ lệ xuất khẩu lên 55% trở lên; về mặt thị trường trong nước, tiếp tục tăng cường kênh bán 
hàng đối với Taicera-Keraben company-một công ty hợp tác xây dựng cùng với một thương hiệu 
lớn Keraben của Tây Ban Nha, đồng thời tăng cường lộ trình kinh doanh của nhãn hiệu TKG với 
dòng sản phẩm chính là sản phẩm gạch cao cấp, ngoài hai phương án trên công ty còn tiến hành 
trang hoàng lại phòng trưng bày showroom của các chi nhánh trong nước, để giúp cho tất cả 
khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm của công ty, cải tiến trang hoàng lại nhằm mở rộng kênh 
bán hàng kinh doanh của công ty, càng thâm nhập vào cơ sở hạ tầng. 

 
Về sản xuất: 
 
Để làm giảm chi phí giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng sản 

lượng, trong năm 2014 công ty sẽ tăng thêm một số thiết bị, mục địch chính là để hỗ trợ cho dây 
chuyền sản xuất vận hành hoạt động ngày càng thuận lợi hơn, nhằm làm gia tăng sản lượng để 
giảm chi phí sản xuất xuống, nâng cao giá trị kèm theo của sản phẩm, gia tăng sức cạnh tranh 
của sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, để công ty trở thành một trong những nhà cung 
cấp gạch cạnh tranh nhất thế giới. 

 
Kết luận: 
Mục tiêu hướng đến của công ty là cho tương lai, chứ không phải quá khứ, hiệu suất kinh 

doanh của công ty trong năm 2013 tuy rằng không được tốt thực, nhưng trong một hoàn cảnh 
khắc nghiệt như vậy, nhiều khó khăn như vậy, công ty cũng đã vượt qua, trải qua những thử 
thách của năm 2013, công ty sẽ có những bước chuẩn bị chặt chẽ hơn, hoàn thiện hơn để ứng 
phó với sự xuất hiện của bất kỳ cuộc khủng hoảng khó khăn, chúng tôi tin rằng công ty Taicera 
sẽ càng phát triển hơn trong tương lai.  
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Dự kiến năm 2014 nền kinh tế Thế giới và kinh tế trong nước sẽ tăng trưởng ổn định, công 
ty có được hệ thống thiết bị sản xuất với công nghệ hiện đại hóa nhất và kênh bán hàng hoàn 
thiện, bên cạnh đó kiểm soát chặt chẽ các chi phí sản xuất để giảm giá thành xuống, công ty có 
lòng tin rằng sẽ đón nhận thách thức của năm 2014 và đạt được mục tiêu như mong muốn. 

 
Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua. 
 

                                          TM.Hội đồng quản trị 
                                          Chủ tịch 

 
CHEN SIN SIANG 
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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2012 

 

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

- Căn cứ vào Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 của Công ty 

- Căn cứ vào quá trình hoạt động kiểm soát trong năm 2013. 
 

Ban kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được tổ 

chức vào ngày 25/04/2014. 

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

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

Taicera trong năm 2013. Việc kiểm tra được thực hiện thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh nghiệp 

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

1. Về sản xuất kinh doanh 

Các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau: 

Doanh thu năm 2013: 1.941,4 tỷ đồng, tăng 15,55% so với năm 2012 

- Lợi nhuận sau thuế năm 2013: -58,8 tỷ đồng. 
- Tỷ lệ cổ tức: 0%  

Với các chỉ tiêu được giao nói trên, Ban Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý và người 
lao động của Công ty trong năm đã có những nỗ lực rất lớn, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu 
được giao. Cụ thể như sau: 

Đơn vị tính: đồng 

STT CHỈ TIÊU NĂM 2013 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.914.418.328.198 

2 Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp (Công ty mẹ) (58.852.919.555) 

3 Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ)/Doanh thu thuần  -3,08% 

4 Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ)/Vốn Điều lệ -13,21% 

 

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty nêu trên đã được thể hiện rõ ràng trong báo cáo tài 
chính năm 2013 của Công ty. Các báo cáo này đã được kiểm toán độc 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 đã đối chiếu số liệu của báo cáo với sổ kế toán, sổ sách của Công ty đươc 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 2013 của Công ty được Tổng giám đốc báo cáo như đã nêu 
trên. 

2. Phân phối sản phẩm 

Việc phân phối sản phẩm sẽ được 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 đại lý.Sản phẩm 

sẽ được bán gián tiếp thông qua đại lý hoặc trực tiếp thông qua các cửa hàng và công trình xây 

dựng. 

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

Ấn Độ, 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 để đạt được các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đề ra. 

4. Trích lập các quỹ 

Theo điều 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 điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản này không vượt quá 

(5%) lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% Vốn điều lệ 

của Công ty.  
 
 
Trên đây là nội dung kết quả quá trình kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát xin báo cáo 
trước Đại hội. 
Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua. 

Trân trọng 

                 TM. BAN KIỂM SOÁT 

 

 

                HSIEH JAN HWANG 
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TỜ TRÌNH  

V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 
 

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA 

 

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera.  
- Căn cứ Báo cáo tài chính 2013 đã được kiểm toán.  
- Căn cứ Kế hoạch hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2014. 
 
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera kính trình Đại hội cổ đông 
thường niên năm 2014 thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau: 
 
Tổng lợi nhuận trước thuế trong năm 2013:     (57.922.010.665) đồng 
Mức thuế dự kiến của năm 2013:                         390.247.362 đồng 

Lợi nhuận sau thuế trong năm 2013:                    (58.312.258.027) đồng 

LNST của công ty mẹ trong năm 2013:                  (58.852.919.555) đồng 

 

Do kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2013 bị thua lỗ, công ty không có lợi nhuận, vì vậy 
không có chi trả cổ tức, không trích lập các quỹ và không chi trả tiền thù lao cho Hội Đồng Quản 
Trị và Ban Kiểm soát.  

 
Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua. 
Trân trọng, 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 
CHEN SIN SIANG 
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TỜ TRÌNH 

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014  

 
Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA 
 
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp hiện hành. 
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera. 
- Căn cứ vào Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp. 
 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera kính trình đại hội cổ đông 
thường niên năm 2014 thông qua Quyết định chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014: 

 

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

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

- Điện thoại: 08.820.5944 – 820.5947    Fax: 08.820.5942 

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

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

Traân troïng, 

  
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH 
 
 
 

CHEN SIN SIANG 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN  
NĂM 2013 
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