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LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

 

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

vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận cho 

chuyển đổi thành Công ty cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Lĩnh vực hoạt động 

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 đối ngoại:  TAICERA ENTERPRISE COMPANY 

- Tên viết tắt:  TAICERA 

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

Nai 

 Địa chỉ: Khu Công nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai 

 Điện thoại: (84.2513) 841 594 - 841 597 Fax: (84.2513) 841 598 - 841 592 

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

- Nhãn hiệu thương mại:  

 

 

 

 

 

- Vốn điều lệ:   

 Vốn điều lệ Công ty: 454.328.360.000 (Bốn trăm năm mươi bốn tỷ, ba trăm hai mươi 

tám triệu, ba trăm sáu mươi nghìn) đồng. 

1. Những sự kiện quan trọng: 

Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera được thành lập năm 1994 do 20 cổ đông 

người Đài Loan thành lập theo Giấy phép 764/GP do Ủy ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư, 

nay là Bộ kế hoạch và đầu tư cấp ngày 11/1/1994. Tổng vốn đầu tư ban đầu là 

USD19,500,000, trong đó vốn pháp định là USD 8,500,000. Thời gian hoạt động đăng ký là 

30 năm. Chức năng hoạt động là sản xuất gạch thạch anh, gạch men và các sản phẩm sứ. Trụ 

sở nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng 

Nai. 
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Nhận thấy những thay đổi tích cực trong môi trường kinh doanh tại Việt nam, Công ty 

đã liên tục mở thêm chi nhánh ở các thành phố, địa bàn trọng điểm; tăng thời hạn hoạt động 

lên 50 năm và điều chỉnh tăng vốn đầu tư để mở rộng thêm dây chuyền sản xuất và bổ sung 

chức năng hoạt động. Đến nay, Taicera đã có 06 chi nhánh tại Tp HCM, Tp Hà Nội, Tp Đà 

Nẵng, Tp Cần Thơ, Tp Nha Trang và Tp Hải Phòng nhằm hỗ trợ việc phân phối sản phẩm tới 

các địa 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 Đức, Biên Hòa, Đồng 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, Đồng 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 Đà Nẵng và Nha Trang để phân phối sản 

phẩm cho Đà Nẵng, Nha Trang và các tỉnh Quy Nhơn, Gia Lai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Lạt, 

Bảo Lộc, Buôn Ma Thuột, Phan Rang, Phan Thiết v.v... 

Bên cạnh thị trường nội địa, sản phẩm gạch của Taicera đã bắt đầu thâm nhập thị trường 

nước ngoài từ năm 1998 với 2 thị trường Campuchia, Miến Điện; năm 1999 thêm thị trường 

Malaysia, Singapore; năm 2000 thêm Philippines; năm 2001 phát triển thêm thị trường Hàn 

Quốc và Đài Loan; năm 2002 sản phẩm đã đến 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 đầu 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 

định 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 đã xây dựng thành công một mô hình doanh 

nghiệp bằng sự kết hợp hài hòa giữa kỹ năng, trình độ quản lý của Đài Loan với văn hóa, con 

người và môi trường Việt Nam. Điểm căn bản tạo nên nền tảng chuyên nghiệp của mô hình 

này chính là ở sự đầu tư cơ bản về hệ thống quản lý và những chính sách nhân sự, tài chính 

linh hoạt và hiệu quả.  
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Ngày 15/4/2003, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định 38 cho phép các công ty có 

vốn đầu tư nước ngoài được chuyển sang hình thức công ty cổ phần, hoạt động theo Luật 

Doanh nghiệp. Taicera nhận thấy đây là một cơ hội tốt để tạo kênh huy động vốn mới, đa 

dạng hóa hình thức đầu tư, tạo cho các tổ chức và cá nhân có cơ hội mua lại cổ phần của 

Công ty. Việc chuyển đổi cũng làm thay đổi số lượng chủ sở hữu doanh nghiệp, tạo điều kiện 

cho Công ty cải tạo cơ cấu tài chính, tăng tỷ lệ huy động vốn từ các cổ đông, tự do hơn trong 

việc huy động vốn để mở rộng quy mô sản xuất, giúp thay đổi tỷ lệ giữa vốn pháp định và 

vốn vay, tránh những điều ràng buộc khi phải vay vốn ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng. 

Công ty đã nộp Hồ sơ xin chuyển đổi lên Bộ kế hoạch và Đầu tư và chính thức được chấp 

thuận chuyển thành công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài vào ngày 09/08/2005 theo Giấy 

phép số 764-CPH/GP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp với giá trị vốn điều lệ là 250.05 tỷ đồng 

với 29 cổ đông góp vốn. 

Ngày 08/11/2006, Công ty được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký phát hành số 

65/UBCK-ĐKPH do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp về việc phát hành 

5,000,000 cổ phần tăng vốn điều lệ từ 250.05 lên 300.05 tỷ đồng. Đợt 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 được cấp Giấy Chứng nhận đăng 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 điều lệ từ 299.7 tỷ lên 335.7 tỷ đồng. Đợt phát hành cổ phiếu tăng 

vốn để 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 được cấp Giấy Chứng nhận đăng 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 điều lệ từ 335.7 tỷ lên 355.8 tỷ đồng. Đợt phát hành cổ phiếu tăng 

vốn để 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 đã làm hồ sơ trình Ủy ban Chứng khoán về việc xin đăng ký 

phát hành 1,423,352 cổ phần để sử dụng trong việc trả cổ tức năm 2008, tăng vốn điều lệ từ 

355.8 tỷ lên 370 tỷ đồng. Đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn để 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 đã làm hồ sơ trình Ủy ban Chứng khoán về việc xin đăng ký 

phát hành 1,480,246 cổ phần để sử dụng trong việc trả cổ tức năm 2009, tăng vốn điều lệ từ 

370 tỷ lên 384.88 tỷ đồng. Đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn để trả cổ tức hoàn tất vào ngày 

01/8/2010 với tổng số phát hành là 1,480,246 cổ phần. 
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Ngày 25/5/2011, Công ty đã làm hồ sơ trình Ủy ban Chứng khoán về việc xin đăng ký 

phát hành 2,309,117 cổ phần để sử dụng trong việc trả cổ tức năm 2010, tăng vốn điều lệ từ 

385 tỷ lên 407.97 tỷ đồng. Đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn để 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 đã làm hồ sơ trình Ủy ban Chứng khoán về việc xin đăng ký 

phát hành 2,447,587 cổ phần để sử dụng trong việc trả cổ tức năm 2011, tăng vốn điều lệ từ 

408 tỷ lên 432.45 tỷ đồng. Đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn để trả cổ tức hoàn tất vào ngày 

30/08/2012 với tổng số phát hành là 2,447,587 cổ phần. 

Ngày 13/6/2013, Công ty đã làm hồ sơ trình Ủy ban Chứng khoán về việc xin đăng ký 

phát hành 1,297,181 cổ phần để sử dụng trong việc trả cổ tức năm 2012, tăng vốn điều lệ từ 

432 tỷ lên 445 tỷ đồng. Đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn để trả cổ tức hoàn tất vào ngày 

22/7/2013 với tổng số phát hành là 1,297,181 cổ phần. 

Ngày 23/6/2016, Công ty đã làm hồ sơ trình Ủy ban Chứng khoán về việc xin đăng ký 

phát hành 790,708 cổ phần để sử dụng trong việc trả cổ tức năm 2015, tăng vốn điều lệ từ 445 

tỷ lên 454 tỷ đồng. Đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn để trả cổ tức hoàn tất vào ngày 

01/08/2016 với tổng số phát hành là 790,708 cổ phần. 

 

2. Quá trình phát triển 

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 động 

2.2.1 Sản lượng sản phẩm 

Hiện nay, Công ty đang 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 điểm, gạch tranh, gạch cắt thủy lực (Đơn 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 (Đơn vị tính: cm). 
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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 độ cứng, chất cố định. 

b. Nguồn nguyên vật liệu 

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

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

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

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

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

dụng nguyên liệu trong nước. Tuy nhiên, cho đến nay chính sách của Trung Quốc và Việt 

Nam vẫn chưa có sự thay đổi lớn, nên sự ổn định của các nguồn cung cấp nguyên liệu không 

bị ảnh hưởng đáng kể. 

d. Các kế hoạch và biện pháp chủ động 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 liệu gạch thay thế bằng những nguyên liệu giá cả rẻ, 

nhằm mục đích hạn chế tăng giá thành sản xuất 

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

2.2.4 Trình độ công nghệ 

 Trình độ công nghệ 

Các dây chuyền sản xuất của Taicera được đầu tư với công nghệ của Italia hiện đại nhất 

tại Việt Nam. 

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

khích đầu 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 được đầu tư năm 1995 với chức năng 

sản xuất gạch men. 
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- Xưởng 2 gồm 2 dây chuyền sản xuất, được đầu 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 đất đã 

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 động hiện nay của nhà máy 

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

loại gạch được sản xuất.  

 Kế hoạch nâng cao năng lực sản xuất 

Công ty đã 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 đường vành đai 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 đến cho khách hàng 

sự lựa chọn phong phú. Việc nghiên cứu phát triển tại Công ty luôn được 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 để sản phẩm đạt 

đến tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. 

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 

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

- Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008, số chứng nhận FM 37630 

được cấp ngày 19/05/2013 bởi BSI Management Systems. 

- Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015, số chứng nhận FM 37630 

được cấp ngày 20/05/2016 bởi BSI Management Systems. 

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

PT052801 được cấp ngày 11/03/2005 bởi SIRIM QAS International Sdn.Bhd. 
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- Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13006 : 2010, số chứng nhận 

PT052801 được cấp ngày 05/03/2015 bởi SIRIM QAS International Sdn.Bhd. 

- Chứng nhận Hợp quy QCVN16:2017/BXD, số chứng nhận 07-11 (TCR01-CĐ-2018) 

được cấp ngày 02/03/2018 bởi Quatest 3. 

- Chứng nhận CE Marking số (EU) CPR305/2011, được cấp ngày 21/03/2015 bởi 

NQA. 

 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

9 

 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

10 

 

2.2.7 Hoạt động Marketing  

Sản phẩm 

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

a. Sản phẩm chính: 

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

in thấm v.v…). 

- Sản phẩm gạch thạch anh: 40x40, 30x30; 25x25 (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: 25x25, 25x40, 60x30. 

- Các sản phẩm gạch men lát nền: 25x25, 30x30, 40x40. 

- 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 được 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 

đại lý. Như vậy, 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, Philippines, Singapore, 

Thailand v.v… 

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

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

a. Nhãn hiệu Taicera 

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

định gia hạn số A 7158/QĐ- ĐK 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 đến ngày 20/11/2023 
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b. Nội dung bảo hộ:  

  Mẫu nhãn hiệu thương hiệu:  

 

 

 

 

Hình 8: Nhãn hiệu Taicera  

 Màu sắc nhãn hiệu: đỏ, trắng 

 Ý nghĩa:  

 

Biểu tượng Định nghĩa thực thể Định nghĩa logic 

 

Thể hiện hình gạch men 
Bên trong hình vuông, thể hiện tính 

nguyên tắc 

 
Thể hiện hình địa cầu 

Bên ngoài tròn, thể hiện sự thông 

thoáng, toàn vẹn 

 

 

 

Thể hiện mặt địa cầu 
Vững vàng, không thay đổi, 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) 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

12 

BÁO CÁO HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC 

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 

VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH ĐẦU TƯ DỰ KIẾN NĂM 2021 
 

Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt đội ngũ kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ 

TAIERA, gửi lời cảm ơn chân thành đến các vị cổ đông đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng 

công ty trong suốt thời gian qua. 

Lượng tiêu thụ của công ty trong năm 2020 là 6.288.612 m2, giảm 15,22% so với năm 

2019, doanh thu bán hàng đạt 930,6 tỷ đồng, giảm 16,9% so với năm 2019, tỷ lệ tiêu thụ trong 

nước và xuất khẩu lần lượt chiếm 68,4% và 31,6%. 

 

Sản lượng tiêu thụ sản phẩm phân theo thị trường năm 2019-2020 
 

Đơn vị tính: m2 

Năm 
2019 2020 

Trong nước Xuất khẩu Trong nước Xuất khẩu 

Lượng tiêu thụ 5.519.910 1.897.909 4.298.953 1.989.659 

Tỷ trọng(%) 74,4% 25,6% 68,4% 31,6% 

Lượng tiêu thụ cả năm 7.417.819 6.288.612 

Tỷ lệ tăng giảm lượng tiêu thụ cả năm(%) (15,22%) 

 
Các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2019-2020 

   
Đơn vị tính: VND 

Nội dung Năm 2019 Năm 2020 

Doanh thu bán hàng  1.119.649.029.151 930.650.949.296 

Các khoản giảm trừ 18.373.372.238 10.717.490.883 

Doanh thu thuần về bán hàng  1.101.275.656.913 919.933.458.413 

Giá vốn hàng bán 911.833.671.213 761.700.129.800 

Lợi nhuận gộp về bán hàng  189.441.985.700 158.233.328.613 

Lợi nhuận thuần trước thuế  8.165.044.774 (30.719.235.649) 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  - - 

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát 30.497.834 (1.529.512.861) 
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Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty  8.134.546.940 (29.189.722.788) 

Lợi nhuận thuần sau thuế (cty mẹ)/ doanh thu thuần 0,7% 3,17% 

 Năm 2020, thị trường trong nước chịu ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh và lũ lụt 

miền Trung, làm cho lượng tiêu thụ bị giảm so với năm 2019. Một số quốc gia có lượng xuất 

khẩu tương đối lớn, như Châu Âu, Châu Mỹ, Úc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid, do đó 

lượng bán hàng xuất khẩu của Công ty trong năm 2020 vẫn chưa có sự chuyển biến rõ rệt. 

Doanh thu trong nước và xuất khẩu không như mong đợi, đã khiến chúng ta nhận thức được 

những thay đổi của môi trường bên ngoài, trong bối cảnh khủng hoảng của tình hình dịch bệnh, 

việc suy nghĩ phải làm thế nào để biến những khó khăn này thành cơ hội phát triển là ưu tiên 

hàng đầu của chúng tôi. Về mặt tiếp thị kinh doanh bắt đầu thay đổi theo hướng chuyển đổi số, 

do tình hình dịch bệnh nên công ty không thể sắp xếp các buổi gặp mặt trao đổi trực tiếp với 

khách hàng trong và ngoài nước, và không thể tham gia hội triển lãm gạch với quy mô lớn nhất 

Thế giới ở Italy, triển lãm Covering tại Mỹ, hơn nữa triển lãm Vietbuild trong nước Việt Nam 

cũng buộc phải hủy. Vì vậy, công ty chúng tôi đã thực hiện một thay đổi lớn đối với mô hình 

tiếp thị kinh doanh, chúng tôi đưa sản phẩm mới đã được dày công thiết kế nghiên cứu ra 

chuyển kinh doanh trực tuyến qua mạng. Thiết lập nền tảng giao tiếp và trải nghiệm thử mô 

hình kinh doanh trực tuyến mới để giải quyết những bất cập do dịch bệnh gây ra, đem sản 

phẩm mới giới thiệu cho khách hàng và trao đổi hiểu rõ những vấn đề của hai bên. Ngoài ra, 

chúng tôi chuẩn bị rất nhiều mẫu sản phẩm mới, để gửi trực tiếp cho khách, nhân viên tiếp thị 

sẽ theo dõi sát sao để kịp thời xử lý, đồng thời tiếp nhận ý kiến đóng góp của khách hàng. 

Chúng tôi cũng đã vượt qua giai đoạn khủng khoảng trong năm 2020 nhờ sự nỗ lực của toàn 

thể nhân viên công ty.  

Triển vọng năm 2021, nền kinh tế toàn cầu biến động liên tục do tình hình dịch bệnh, làm 

ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ hoạt động kinh doanh. Phương pháp ứng phó của Taicera là tập 

trung kinh doanh sản phẩm thương hiệu Taicera, không ngừng nghiên cứu phát triển sản phẩm 

mới, thay đổi cơ cấu sản phẩm. Quy cách sản phẩm có 60*30cm, 60*60cm, 60*120cm, gạch dày 

2cm mẫu in phun hoa văn, mẫu gạch in phun hoa văn phổ biến 60*120cm, 90*90cm, và gạch vân 

gỗ 20*120cm, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao tỷ suất lợi nhuận gộp, đồng thời giữ 

vững vị trí hàng đầu trên thị trường Việt Nam, về mặt mở rộng phát triển thị trường, từ mô hình 

kinh doanh bán hàng qua đại lý, hiện nay chuyển đổi qua bán hàng trực tiếp, phục vụ khách hàng 

trực tiếp, tăng số lượng khách và kiểm soát theo dõi trực tiếp các công trình dự án lớn. 

Về hoạt động tài chính sẽ giảm lượng hàng tồn kho của Công ty, để giúp công ty có nhiều 

nguồn vốn linh hoat hơn, một mặt ứng phó những khó khăn do tình hình dịch bệnh gây ra, mặt 

khác tiếp tục duy trì đổi mới không ngừng. Về hoạt động kinh doanh bán hàng sẽ thiết kế lại các 

phòng trưng bày sản phẩm mới của các chi nhánh và đại lý, mở rộng các kênh tiếp thị sản phẩm 

của công ty, làm tăng lượng bán hàng trong nước. Để theo kịp thời đại thay đổi một cách nhanh 

chóng, chúng tôi thu thập dữ liệu kinh doanh một cách cần trọng và nghiệm ngặt, đồng thời phân 

tích định kỳ những thông tin có được từ dữ liệu, từ đó nắm rõ xu hướng thị trường và nhu cầu của 

khách hàng, để đưa ra những quyết định chính xác nhất. 
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Trong hoạt động kinh doanh, định kỳ hàng tháng đều có họp quản lý kinh doanh, để truyền 

tải khái niệm quản lý kế toán cho từng đơn vị cơ sở; tập đoàn Seagull đã mang đến triết lý kinh 

doanh Amobea để đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, giảm thiểu chi phí giá thành, bắt đầu 

mô hình quản lý và vận hành từ dưới lên, tự động và tự giác. 

Về nguồn tài sản công ty, diện tích đất Taicera là 280.000 m2, sau khi tập đoàn Seagull 

tham gia góp cổ phần trở thành cổ đông công ty, cùng nhau chia sẻ tích hợp nguồn tài nguyên và 

hỗ trợ lẫn nhau. Nhà máy sau 27 năm qua đã được tái quy hoạch sắp xếp lại, di dời giải phóng 

2.200m2 cho IDC sử dụng. Khu vực Xưởng 4 cũng được di dời giải phóng 5.800m2 sắp xếp cho 

tập đoàn Seagull tận dụng. Xưởng sản xuất thiết bị vệ sinh thông minh rộng 60.000m2 ở khu vực 

Mỹ Xuân cũng đang trong kế hoạch triển khai, dự kiến trong tương lai sẽ phát triển theo hướng 

cho ra sản phẩm là những bộ thiết bị vệ sinh hoàn chỉnh. Nói một cách khác, công ty chúng tôi 

ngoài ngành sản xuất gạch men, sẽ kết hợp các sản phẩm khác như vòi nước, thiết bị vệ sinh bằng 

sứ, v.v…. để mở rộng phát triển toàn diện các sản phẩm công nghiệp dân dụng. 

Công ty chúng tôi thành lập đến nay đã hơn 27 năm, rất nhiều anh chị em đồng nghiệp vẫn 

rất gắn bó nỗ lực đồng hành cùng công ty, cùng nhau phát triển, tôi thấy cảm động vô cùng và rất 

cảm ơn mọi người. Năm 2021 tình hình dịch bệnh mặc dù đã giảm bớt, nhưng môi trường bên 

ngoài thay đổi khó lường trước, đối với chúng tôi vẫn là một năm đầy thử thách. Chúng tôi sẽ tiếp 

tục cố gắng nỗ lực, tôi tin rằng dưới sự phối hợp chung sức của toàn thể công nhân viên, nhất 

định sẽ có thể khắc phục và vượt qua được những khó khăn, và chúng ta chắc chắn sẽ ngày càng 

tốt hơn. 

Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn mọi người đã tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng công ty, hy 

vọng những ý kiến đóng góp sẽ giúp công ty ngày càng phát triển. 

Trân trọng, 
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT 
 
 

(đã ký) 
 
CHEN CHENG JEN 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán. 
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THÔNG TIN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

1. Ông CHEN CHENG JEN – Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Quá trình công tác: 

- 1983-1995: Tổng Giám Đốc công ty CPHH ENGAR 

- 1995-2018: Tổng Giám Đốc Công ty CP Công nghiệp Gốm sứ Taicera 

- 2007-2016: Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Công nghiệp Gốm sứ 

Taicera 

- 2016 -nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghiệp Gốm sứ Taicera 

2. Ông TANG TAI YING – Thành viên Hội đồng quản trị 

Quá trình công tác:  

- 1981-1984: Tổng Giám Đốc Hsin Ho Manufacturing Co., Ltd. 

- 1984-1990: Tổng Giám Đốc Nahua Plastics Co., Ltd. 

- 1990-1992: Tổng Giám Đốc Guangdong Xinhui Xianhao Plumbing Equipment 

Co., Ltd. 

- 1993-1996: Tổng Giám Đốc Beijing Xianhao Plumbing Equipment Co., Ltd. 

- 1996-2001: Phó chủ tịch Beijing Kohler Ltd. 

- 1992-nay: Chủ tịch Ideal Dragon Investment Ltd. 

- 1998-T7/2003: TV HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Guangzhou Seagull Kitchen and 

Bath Products Co.,LTD. 

- Tháng 7/2003-nay: Chủ tịch HĐQT Guangzhou Seagull Kitchen and Bath 

Products Co.,LTD. 

3. Ông LEE, CHIA-TEH – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Quá trình công tác: 

- 2004-2015: Chủ tịch HĐQT Zhejiang IDC Fluid Control Co., Ltd 

- T8/2015-nay: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ I & II Zhuhai Edison Smart Home Co., 

Ltd. 
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-  T1/2018-nay: Thành viên HĐQT Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products 

Co.,LTD. 

- T3/2018-nay: Phó chủ tịch HĐQT Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products 

Co.,LTD. 

4. Ông WANG, JUI-CHUAN – Thành viên Hội đồng quản trị 

Quá trình công tác: 

- 1983-1987: Giám đốc BP kỹ thuật Better Enterprise Co., LTD 

- 1988-1996: Giám đốc phòng Kinh doanh Sunspring Corporation. 

- *1996-2003: Tổng Giám đốc Sunspring Metal Corporation. 

- T7/2003: Phó Tổng Giám đốc Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products 

Co.,LTD. 

- T11/2015-nay: TV HĐQT kiểm Tổng Giám đốc Guangzhou Seagull Kitchen and 

Bath Products Co.,LTD. 

5. Ông DING ZONG MIN – Thành viên Hội đồng quản trị 

Quá trình công tác: Hiện là thành viên hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Gốm 

sứ Taicera. 
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THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

 
1. Ông TSENG CHI HUA – Trưởng Ban kiểm soát  

Quá trình công tác: 

- Giám đốc Ngân hàng CHINFON-CN HCM, đại diện khu vực Việt Nam và chi 

nhánh Hà Nội 

- Phó chủ tịch tài chính doanh nghiệp Ngân hàng FUBON (HK). 

- Giám đốc Ngân hàng TAIPEI FUBON -CN HCM, đại diện khu vực Việt Nam và 

chi nhánh Hà Nội  

- TGĐ tài chính Công Ty TNHH Eternal Prowess Việt Nam 

- 2019-nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Công nghiệp Gốm sứ Taicera  

2. Ông LONG GEN – Thành viên Ban kiểm soát 

Quá trình công tác: 

- Tháng 07/2012~Tháng 06/2014: Trợ lý Tổng Giám Đốc Công ty CPHH Công 

nghiệp Khu Dân Cư Seagull Quảng Châu 

- 2015-nay: Thành viên HĐQT và Tổng Giám Đốc Công ty Seagull Champion 

Limited 

3. Ông SHI, YAN-YANG – Thành viên Ban kiểm soát 

Quá trình công tác: 

- Tháng 12/2015~T8/2016 : Giám đốc Tài chính Zhuhai Edison Smart Home Co., 

Ltd. 

- 2017-nay: Giám đốc Tài chính Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products 

Co.,LTD. 
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CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CỔ ĐÔNG 

 

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

 

 Stt Loại hình cổ đông Số lượng cổ 

đông

Số cổ phiếu sở hữu Tỷ lệ sở hữu 

(%)

I Đã lưu ký:        3,266             10,216,125 22.49%

Trong đó: 

1 Trong nước:       3,140              5,225,176 11.50%

Cá nhân:        3,093               5,168,715 
11.38%

Tổ chức:             47                    56,461 
0.12%

2 Nước ngoài:          126              4,990,949 10.99%

Cá nhân:              115               4,447,462 
9.79%

Tổ chức:              11                  543,487 
1.20%

II Chưa lưu ký:           131                  157,065 0.35%

Trong đó: 

1 Trong nước:          127                   68,562 0.15%

Cá nhân:           126                    60,962 
0.13%

Tổ chức:               1                      7,600 
0.02%

2 Nước ngoài:              4                   88,503 0.19%

Cá nhân:               3                    12,716 
0.03%

Tổ chức:               1                    75,787 
0.17%

3 Cộng        3,397             10,373,190 22.83%
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2. Thông tin chi tiết về cổ đông nắm giữ cổ phần chưa niêm yết: 

 

Stt Loại hình cổ đông Số lượng cổ 

đông 

Số cổ phiếu sở 

hữu 

Tỷ lệ sở hữu 

(%) 

1 Trong nước:  1 94 0.00% 

 Cá nhân:  - - - 

 Tổ chức:  1 94 0.00% 

2 Nước ngoài: 7 35,059,552 77.17% 

 Cá nhân:     3 1,987,747 4.38% 

 Tổ chức:   4 33,071,805 72.79% 

3 Cộng 8 35,059,646 77.17% 

 

                                     TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                  CHỦ TỊCH 

 

 

                               CHEN CHENG JEN 


