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CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
Thời gian tổ chức : 14 giờ 00, ngày 26 tháng 04 năm 2016 (thứ Ba)
Địa điểm : Khách sạn New World, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM.
Thời gian
13:30
14:00

Nội dung
Đón khách và Kiểm tra tư cách cổ đông
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)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015
Báo cáo Kế hoạch dự kiến đầu tư và SXKD năm 2016
Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra trong năm 2015
Tờ trình báo cáo về phân phối lợi nhuận 2015
Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2015
Tờ trình về Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2016
Tờ trình về việc thay đổi Quỹ đầu tư phát triển
Tờ trình về phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn
Tờ trình về niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới trong đợt phát hành thêm tại
Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM
7. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên
15:15

8. Giải lao, tiệc nhẹ

15:45

9. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề trên Đại hội.

16:00

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

16:15

11. Bế mạc
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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
Xin chào Quý cổ đông cùng các vị khách mời của Công ty TAICERA!
Thời gian trôi qua rất nhanh, một năm đã đi qua và kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên tổ
chức hằng năm lại đến, hôm nay tôi rất vui khi có cơ hội được gặp gỡ Quý cổ đông. Nhân dịp
này, 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 cổ đông đã dành chút thời gian đến tham dự buổi
họp Đại hội cổ đông lần này.
Tốc độ phục hồi của nền kinh tế Thế giới trong năm 2015 vẫn còn khá chậm, giá dầu thô
quốc tế sụt giảm, tỷ giá tiền tệ các quốc gia so với đồng đôla Mỹ theo chiều hướng đi xuống, tình
hình kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi môi trường kinh tế Thế giới, theo đó giá cả nguyên
vật liệu và giá xăng dầu trong nước cũng giảm xuống, xu hướng này đã tạo điều kiện thuận lợi
cho sự phát triển của các doanh nghiệp. Đứng trước xu hướng này, song song với việc kiểm soát
chặt chẽ các chi phí, cũng như dưới sự nỗ lực của toàn thể nhân viên, công ty đã hoàn thành mục
tiêu lợi nhuận đồng thời bù đắp được khoản lỗ lũy kế trước đây, trong năm 2015 công ty đã có
lợi nhuận.
Nhìn chung năm 2016 này, mối quan hệ giữa Việt Nam với xu hướng nền kinh tế Thế giới
ngày càng chặt chẽ hơn, bởi vì song song với việc đã là thành viên ASEAN, Việt Nam còn gia
nhập các tổ chức quốc tế như RCEP và TPP, cũng như sắp tới đây sẽ phải đối mặt với nhiều vấn
đề về mở cửa thị trường, và sự canh tranh giữa sản phẩm trong nước và sản phẩm nhập khẩu là
một xu hướng tất yếu trong tương lai, với kinh nghiệm phong phú trong vấn đề xuất khẩu và
cạnh tranh với nhà cung ứng quốc tế, công ty chúng tôi có niềm tin rằng sẽ có đủ năng lực để đối
mặt những thách thức trên. Do Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế Thế giới, nên
những biến động về mặt tỷ giá hối đoái cũng ảnh hưởng đáng kể đến ưu thế cạnh tranh xuất khẩu
của công ty. Dự kiến trong năm 2016, thị trường trong nước và xuất khẩu sẽ phải đối mặt những
thách thức, chúng tôi sẽ phải điều chỉnh tình hình chung của công ty như đã thực hiện trước đây
để ứng phó với sức cạnh tranh trong và ngoài nước.
Cuối cùng, tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn chân thành đến các vị cổ đông đã luôn ủng hộ,
đồng hành cùng TAICERA trong suốt thời gian qua, nhân dịp này, 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 chân thành cảm ơn!
Ngày 26 tháng 04 năm 2016
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 2015
1. Khái quát tình hình kinh doanh công ty và tình hình kinh tế năm 2015
Lượng tiêu thụ của Công ty trong năm 2015 là 12.950.635 m2, giảm 6,6% so với năm 2014,
doanh thu bán hàng đạt 2.099 tỷ đồng, giảm 8,9% so với năm 2014, tỷ lệ tiêu thụ trong nước và
xuất khẩu mỗi bên chiếm khoảng 50%, tình hình chính trị các quốc gia trên Thế giới trong năm
2015 biến động tương đối lớn, và nền kinh tế các nước đều không mấy khả quan, cộng thêm vấn
đề về tỷ giá dẫn đến tình trạng tiền tệ các nước so với đồng Đôla Mỹ bị mất giá từ 10% trở lên
như trong năm 2014, điều này khiến thị trường xuất khẩu chịu tác động rất lớn, trái với thị
trường xuất khẩu thì thị trường ngành xây dựng trong nước khá ổn định, bên cạnh đó, 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, lượng tiêu thụ trong năm 2015 của công ty mặc dù có giảm sút, nhưng vẫn
hoàn thành mục tiêu lợi nhuận như kế hoạch.

Các chi phí cần thiết phục vụ cho nhu cầu sản xuất như: điện, nước, lương nhân công,
nguyên liệu, v.v... trong năm 2015 đều tăng lên, riêng chỉ có khí gas là không tăng mà trái lại
được điều chỉnh giảm giá bán, do đơn giá khí gas giảm xuống và tiếp tục duy trì việc sử dụng
thiết bị tiết giảm nhiên liệu, nên chi phí đơn vị bình quân có xu hướng giảm, đây là nguyên nhân
chủ yếu giúp công ty đạt được mục tiêu lợi nhuận.

Thực hiện theo kế hoạch, về mặt sản xuất, công ty tiếp tục hoàn thiện công trình cải tiến
thiết bị tiết giảm nhiên liệu, trong phương diện hành chính thì kiểm soát chặt chẽ chi phí, và về
mặt kinh doanh không ngừng mở rộng địa điểm khu vực bán hàng và các kênh tiêu thụ, những
biện pháp nêu trên đã giúp cho công ty vượt qua thử thách trong năm 2015 một cách thuận lợi.
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2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

Sản lượng tiêu thụ sản phẩm phân theo thị trường năm 2014-2015:
Đơn vị tính: m2

2014

Năm

Trong nước

Lượng tiêu thụ

2015
Xuất khẩu

6.881.168

Tỷ trọng(%)

49,6%

Lượng tiêu thụ cả năm

Trong nước

Xuất khẩu

6.986.274

6.476.834

6.473.801

50,4%

50,1%

49,9%

12.950.635

13.867.442

-6,6%

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

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2014-2015
Đơn vị tính: VND

Nội dung

Năm 2014

Năm 2015

Doanh thu bán hàng

2.305.491.680.567

2.099.968.762.501

Các khoản giảm trừ

47.264.620.037

36.455.191.195

Doanh thu thuần về bán hàng

2.258.227.060.530

2.063.513.571.306

Giá vốn hàng bán

1.916.459.138.546

1.649.024.332.698

Lợi nhuận gộp về bán hàng

341.767.921.984

414.489.238.608

Lợi nhuận thuần trước thuế

1.923.273.735

42.022.499.978

26.079.956

748.007.308

(98.739.510)

7.124.895

1.995.933.289

41.267.367.775

0,09%

1,99%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ
Lợi nhuận thuần sau thuế (cty mẹ)/ doanh thu thuần
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3. Kết luận:
Tổng kết tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty, bằng
những biện pháp hiệu quả trong phương diện sản xuất, kinh doanh, hành chính cũng như dưới
tác động của việc giảm giá nhiên liệu chủ yếu đã giúp cho công ty đạt được mục tiêu lợi nhuận
theo kế hoạch.
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 2016
Tình hình kinh tế Thế giới năm 2016 vẫn chưa được ổn định. Trong năm vừa qua, Việt Nam
đã gia nhập một số tổ chức Thế giới như RCEP và TPP, bên cạnh đó Chính phủ Việt Nam cũng
đưa ra một số các biện pháp ưu đãi khuyến khích nhằm kích thích nền kinh tế trong nước, mặc
dù tình hình kinh tế vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng trong năm 2016 theo như đánh giá của
Chính phủ thì chỉ số GDP sẽ tăng trưởng, chỉ số giá tiêu dùng đã ổn định, lãi suất Ngân hàng
cũng sẽ giảm xuống. Những thiết bị tiết giảm nhiên liệu được công ty đầu tư trong năm 2015 đến
nay đã bắt đầu tạo ra hiệu suất, mặt khác giá cả khí gas được điều chỉnh giảm đã giúp cho chi phí
sản xuất của công ty giảm đáng kể, đối với các hạng mục chưa hoàn tất và máy móc thiết bị hỗ
trợ cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm giảm thiểu chi phí giá thành, công ty sẽ hoàn thiện dần
trong năm 2016.
Hoạt động kinh doanh của công ty năm 2016 vẫn tiếp tục chú trọng ở khâu bán hàng và sản
xuất, các bộ phận khác cần phải hỗ trợ chặt chẽ toàn diện.
Về phương diện bán hàng:
Hiện nay, mặc dù công ty đã phát triển ổn định trên các thị trường trong nước, thị trường
Châu Á, thị trường Úc, thị trường Trung và Nam Mỹ, cùng thị trường các nước Châu Âu, nhưng
do môi trường trong nước và quốc tế biến động quá nhanh và tình hình kinh tế các quốc gia đều
không lạc quan lắm, cộng với vấn đề về tỷ giá Đôla Mỹ khiến cho thị trường xuất khẩu bị giảm
sút nhiều, bên cạnh việc ổn định thị trường trong nước, thì đối với phương diện thị trường xuất
khẩu công ty sẽ tiếp tục khai thác thêm thị trường và sản phẩm mới để bù đắp tình trạng suy
thoái mà thị trường xuất khẩu đang phải đối mặt.
Về biện pháp cho phương diện thị trường trong nước, bên cạnh việc 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, sẽ tiếp tục đổi mới trang hoàng lại
phòng trưng bày sản phẩm của các chi nhánh và cửa hàng đại lý trong nước, mở rộng kênh bán
hàng kinh doanh của công ty, càng thâm nhập vào cơ sở hạ tầng nhằm tạo cơ hội giúp cho tất cả
khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm của Công ty.
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Hằng năm, công ty đều có cơ hội tham gia cuộc triển lãm gạch với quy mô lớn nhất Thế
giới được tổ chức ở Italy, các công ty, nhà cung ứng muốn tham gia cuộc triển lãm gạch nói trên
đều phải đáp ứng điều kiện về quy mô, tầm nhìn thương hiệu, đặc biệt là chất lượng sản phẩm và
việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới phải phù hợp tiêu chuẩn Quốc tế, ở Việt Nam chỉ có
công ty Taicera được tham gia và chúng tôi đã cùng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với khách
hàng trên toàn Thế giới tại buổi triễn lãm này, từ đó tìm hiểu về xu hướng sắp tới của ngành công
nghiệp gạch men trong tương lai, chúng tôi cần phải khai thác phát triển những loại sản phẩm
nào và chất lượng ra sao mới có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Sản phẩm của Taicera sở dĩ được tiêu thụ ở hơn 50 quốc gia trên toàn Thế giới, điều này cho
thấy sản phẩm và chất lượng Taicera là phù hợp tiêu chuẩn Quốc tế, chúng tôi không những phải
cạnh trạnh với tất cả nhà cung ứng gạch tại Việt Nam, chúng tôi cũng muốn cạnh tranh với tất cả
nhà cung ứng gạch trên toàn Thế giới, một số sản phẩm có lẽ do sự khác biệt trong thói quen sinh
hoạt đời sống nên tạm thời chưa thể đáp ứng thị trường trong nước, tuy nhiên dưới sự thúc đẩy
của nhà đầu tư nước ngoài, và tốc độ phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước Việt Nam,
chúng tôi tin rằng thị trường trong nước sẽ sớm có nhu cầu sản phẩm cao cấp.
Về phương diện sản xuất
Để giảm thiểu chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng sản lượng, công
ty sẽ tiếp tục tăng cường thêm một số máy móc thiết bị trong năm 2016, nhằm mục đích hỗ trợ
dây chuyền sản xuất được hoạt động thuận lợi hơn, để gia tăng sản lượng giảm bớt chi phí sản
xuất, nâng cao giá trị kèm theo của sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.
Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như nhằm hỗ trợ việc sản xuất hiệu
quả hơn, công ty sẽ khai thác phát triển sản phẩm mới một cách kịp thời, thay đổi cơ cấu sản
phẩm, nâng cao giá trị kèm theo của sản phẩm, đồng thời đối với những sản phẩm có giá trị kèm
theo tương đối thấp sẽ được ủy thác gia công bên ngoài, tận dụng các kênh bán hàng của công ty
nhằm gia tăng số lượng hàng bán để giúp công ty trở thành một trong những nhà cung ứng gạch
có sức cạnh tranh nhất.
Kết luận:
Dự kiến trong năm 2016 thị trường xuất khẩu chịu tác động bởi sự trì trệ của nền kinh tế
Thế giới, hoạt động kinh doanh của công ty ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, tuy nhiên công ty không
ngừng đầu tư thiết bị sản xuất nhằm giảm bớt chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm, về mặt
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kinh doanh cũng không ngừng mở rộng địa điểm khu vực bán hàng và phòng trưng bày sản
phẩm, chúng tôi tin tưởng rằng trong năm 2016 này với thái độ tích cực lạc quan, công ty sẽ 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 2015
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera
- Căn cứ vào Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty
- Căn cứ vào quá trình hoạt động kiểm soát trong năm 2015.
Ban kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ
chức vào ngày 26/04/2016.
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera đã triệu tập 4 cuộc họp định kỳ
trong năm 2015 và 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 2015. 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 2015 như sau:
Doanh thu thuần năm 2015: 2.063 tỷ đồng, giảm 9,06% so với năm 2014
- Lợi nhuận sau thuế năm 2015: 41,2 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: 4%
Dưới đây là bảng so sánh các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2014 và năm 2015.
Cụ thể như sau:
Đơn vị tính: đồng
STT

CHỈ TIÊU

NĂM 2015

NĂM 2014

2.099.968.762.501

2.305.491.680.567

41.267.367.775

1.995.933.289

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2

Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ

3

LNST của công ty mẹ/Doanh thu thuần

1,99%

0,09%

4

LNST của công ty mẹ /Vốn Điều lệ

9,26%

0,45%

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty nêu trên đã được thể hiện rõ ràng trong báo cáo tài
chính năm 2015 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 2015 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, Malaysia,
Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, NaUy, Nam Phi, Argentina, Brasil, 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. Ban kiểm soát tổng hợp đánh giá kết quả năm 2015 và đưa ra kiến nghị đối với
cấp quản lý kinh doanh của công ty.
- Mặc dù doanh thu trong năm 2015 giảm xuống nhưng lợi nhuận đạt được đã tăng trưởng,
qua đó phản ánh nhu cầu thị trường vẫn còn khá yếu, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Do lực
tăng mạnh của đồng Đôla Mỹ trên Thế giới, dẫn đến tiền tệ các nước xuất khẩu chính bị sụt giảm,
tình hình kinh tế các nước nhập khẩu bị suy thoái và chi phí nhập khẩu cao, khiến cho doanh thu
hoạt động xuất khẩu của công ty bị giảm sút. Tuy nhiên, do công ty tiết giảm chi phí nhiên liệu,
cũng như nâng cao hiệu suất hoạt động kinh doanh, nên lợi nhuận đã được cải thiện tăng lên.
- Làm thế nào để đối mặt với sức cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trường trong và
ngoài nước, và tăng trưởng doanh thu trong thời gian tới đây, sẽ là những thách thức và trọng
điểm cần lưu ý 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 JAU HWANG
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TỜ TRÌNH
V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

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 2015 đã được kiểm toán.
- Căn cứ Kế hoạch hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2016.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera kính trình Đại hội cổ đông
thường niên thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:
Tổng lợi nhuận trước thuế trong năm 2015:

42.022.499.978 đồng

Mức thuế dự kiến của năm 2015:

748.007.308 đồng

Lợi nhuận sau thuế trong năm 2015:

41.274.492.670 đồng

LNST của công ty mẹ trong năm 2015:

41.267.367.775 đồng

Phân phối cổ tức:
Chi trả cổ tức: 17.814.161.600 đồng (Tỷ lệ cổ tức: 4% mệnh giá, phương thức chi trả cổ tức như
sau: trả bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu, trong đó 2% trả bằng tiền mặt, tức mỗi cổ phần sẽ được
nhận 200 (Hai trăm) đồng cổ tức bằng tiền mặt; 2% trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 10:0,2 , tức
cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 0,2 cổ phiếu mới)

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 thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

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 đã được kiểm toán của năm 2015.
- Căn cứ Kế hoạch hoạt động Sản xuất Kinh doanh của năm 2016
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera kính trình Đại hội cổ đông
thường niên thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

 Mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2015 tương ứng với
1% lợi nhuận sau thuế trong năm 2015 của Công ty, cụ thể như sau:
 Tổng lợi nhuận sau thuế: 41.267.367.775 đồng.
 Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát: 412.673.677 đồng.

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 2016
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 thông qua Quyết định chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016:
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
- Email: aascs@vnn.vn

Fax: 08.820.5942

Website: www.aascs.com.vn

Kính trình Đại hội đồng 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: Thay đổi Quỹ đầu tư phát triển
Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA

- Căn cứ vào Luật kế toán hiện hành.
- Căn cứ theo chế độ kế toán Việt Nam mới nhất (Thông tư 200/2014/TT-BTC), Quỹ dự
phòng tài chính đã được bãi bỏ kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, số tiền trong Quỹ dự
phòng tài chính sẽ được tự động kết chuyển vào Quỹ đầu tư phát triển.
Nay Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera kính trình đại hội cổ
đông thường niên thông qua quyết định chuyển một phần tiền từ Quỹ đầu tư phát triển vào
hạng mục Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (lũy kế đến thời điểm hiện tại):

50.903.342.274 đồng

- Số tiền trích chuyển qua:
(chiếm khoảng 10% Quỹ đầu tư phát triển):

5.090.334.227 đồng

Mục đích sử dụng: số tiền này sẽ được dùng để chi cho các hạng mục liên quan về tài chính
Công ty và phục vụ cho mục đích phát triển dài hạn của Công ty phù hợp với quy định Luật
kế toán Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng 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 phát hành thêm cổ phiếu mới để tăng vốn Điều lệ
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 vào tình hình thực tế về nhu cầu huy động vốn của Công ty.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera kính trình đại hội cổ đông
thường niên thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu mới để tăng vốn Điều lệ, với nội dung như
sau:
Để đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư trong năm 2016, đồng thời cải thiện về cơ cấu tài
chính Công ty, giảm bớt việc chi trả lợi nhuận, Công ty dự kiến sẽ tăng thêm vốn Điều lệ 80 tỷ
đồng, cụ thể như sau:
(1) Chuyển lợi nhuận 2015 thành vốn tăng với số vốn tăng thêm là 8.907.080.800 đồng, bằng
phương thức phát hành 890.708 cổ phiếu mới dùng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015
cho cổ đông. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị sẽ được trả bằng tiền mặt
theo mệnh giá, Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ.
(2) Số vốn tăng còn lại, Công ty sẽ tiến hành thực hiện theo phương thức phát hành thêm cổ

phiếu mới chia thành nhiều đợt để tăng vốn Điều lệ, ủy quyền cho HĐQT tham khảo tình
hình thị trường, lựa chọn phương thức thực hiện quyền mua cho các đối tượng là cổ đông
hiện hữu hoặc chào bán cho đối tượng là các cổ đông chiến lược khi cổ đông hiện hữu không
thực hiện quyền mua cổ phần mới trên cơ sở vì lợi ích lớn nhất của Công ty, đồng thời giá
phát hành của mỗi cổ phần sẽ được ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên cơ sở tham
khảo giá thị trường tại thời điểm phát hành.
(3) Việc tăng vốn Điều lệ bằng hình thức phát hành thêm chia đợt, phương thức phát hành không
chịu sự giới hạn bởi phạm vi trong nước, sẽ được Hội đồng quản trị xem xét tình hình thị
trường để phát hành chứng khoán ra thị trường nước ngoài.
(4) Việc ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện các thủ tục liên quan việc phát hành
thêm cổ phiếu mới để tăng vốn, cụ thể như sau:
a. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chi tiết, quyết định về đối tượng chào bán, giá
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chào bán mỗi cổ phần trên cơ sở xem xét tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.
b. Hội đồng quản trị sẽ đưa ra quyết định trong việc xử lý cổ phiếu theo hướng có lợi nhất đối
với các cổ phiếu chưa được phân phối hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình phân
phối.
c. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí đánh giá lựa chọn và phân phối cổ phiếu phát hành
cho cán bộ chủ chốt và cán bộ Công nhân viên Công ty.
d. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí lựa chọn đánh giá, lập danh sách và phân phối cổ
phần cho các nhà đầu tư chiến lược.
e.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các bước và các thủ tục cần thiết liên quan tới đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng 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 niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại SGDCK Tp.Hồ Chí Minh
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.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera trình Đại hội cổ đông giao
ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định trong việc xin phép niêm yết bổ sung cổ phiếu mới
trong đợt phát hành thêm trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán T.p Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:
1. Hội đồng quản trị của Công ty sẽ quyết định trong việc xin phép thực hiện niêm yết bổ sung số
lượng cổ phiếu mới tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Tp.HCM trong đợt phát hành thêm cổ phiếu
để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015.
2. Hội đồng Quản trị của Công ty sẽ quyết định trong việc xin phép thực hiện niêm yết bổ sung
số lượng cổ phiếu mới tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM trong đợt phát hành thêm cổ
phiếu để tăng vốn Điều lệ.
3. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định trong việc thực hiện
các thủ tục, vấn đề liên quan đến việc xin phép niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới trong
các đợt phát hành nêu trên, HĐQT sẽ quyết định về số lượng, tỷ lệ, và thời gian xin phép niêm
yết bổ sung.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHEN SIN SIANG
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN
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