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THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính thưa Quý cổ đông!  

Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt Ban lãnh đạo, 

cùng toàn thể cán bộ CASUMINA được gửi lời chào và lời 

cảm ơn sâu sắc đến Quý vị vì đã cùng gắn bó với 

CASUMINA trong suốt những năm vừa qua. 

Kính thưa quý vị! 

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, chào mừng ngày kỷ 

niệm 40 năm thành lập công ty (19/04/1976 -

19/04/2016), tuy hòa mình vào dòng sự kiện vui này 

nhưng cá nhân tôi không khỏi đau đáu khi nhìn lại kết quả 

hoạt động của CASUMINA trong một năm qua. Năm 2015 

là năm đầu tiên Tôi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng 

quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty nhưng lại là năm cuối 

cùng của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2011-2016. Xác định 

đây sẽ là năm bản lề, đánh dấu chặn đường 40 năm phát 

triển của CASUMINA; vì vậy, cá nhân tôi cùng Ban lãnh đạo 

Công ty và tập thể người lao động đã tổ chức triển khai 

Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông 2015 với tinh thần nỗ lực 

cao nhất, mong muốn không phụ lòng kỳ vọng của quý vị. 

Nhìn lại năm 2015, có thể thấy tình hình kinh tế Việt Nam 

nói chung tương đổi ổn định khi hầu hết báo cáo của các 

đơn vị uy tín đều cung cấp những thông số vĩ mô đáng kỳ 

vọng. Cụ thể, theo  báo cáo của Tổng cụ thống kê Việt 

Nam tốc độ tăng trưởng kinh tế cả nước năm 2015 đạt mức 

6,68% các chỉ số lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng đều được 

kiểm soát ổn định. Đây là điều kiện thuận lợi cho các 

doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế.  
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Tuy nhiên, năm 2015 lại là một năm đầy sóng gió với các 

doanh nghiệp ngành săm lốp trong nước. Tôi đang muốn 

nhắc đến các yếu tố sau: 

- Giá cao su thiên nhiên giảm mạnh trong năm; 

- Giá dầu thô liên tục tạo đáy, có thời điểm giảm dưới 

40USD/thùng; 

- Tình hình chính trị xã hội thế giới bất ổn đặc biệt là tại 

khu vực Trung Đông – thị trường nhập khẩu sắm lốp của 

các doanh nghiệp trong nước; 

- Kinh tế Trung Quốc suy yếu; mặt hàng săm lốp của 

Trung Quốc bị các nước nhập khẩu áp thuế khiến Trung 

Quốc thay đổi thị trường mục tiêu sang các nước Đông 

Nam Á. 

Với sự nỗ lực hết mình của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán 

bộ công nhân viên, CASUMINA đã đạt được những thành tích 

sau: 

- Sản lượng sản phẩm từng loại hoàn thành kế hoạch; 

- Doanh thu thuần năm 2015 đạt: 3.636 tỷ đồng; 

- Lợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt: 371 tỷ đồng; 

- Thu nhập bình quân người lao động 9,2 triệu đồng. 

Kính thưa quý vị! 

Năm 2016 tới đây sẽ mở ra một nhiệm kỳ hoạt động mới 

của Hội đồng quản trị, mang theo những mục tiêu và hoài 

bảo mới, hứa hẹn mang đến cho CASUMINA những thành 

tích đáng mong đợi, đáp ứng kỳ vọng của Quý cổ đông, Quý 

nhà đầu tư và Quý khách hàng.  

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi đến quý vị lời tri ân 

sâu sắc và mong rằng CASUMINA sẽ còn tiếp tục là người 

“Bạn đường tin cậy” của quý vị trong thời gian tới. 

 Trân trọng kính chào!  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

PHẠM HỒNG PHÚ 
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Tổng doanh thu 

2014: 3.189 tỷ đồng 

2013: 3.166 tỷ đồng 

 

 

 

 

Lợi nhuận sau thuế: 

2014: 331 tỷ đồng 

2013: 360 tỷ đồng 

 

 

 

 

 

ROE: 

2014: 26% 

2013: 33% 
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Sứ mệnh 

Cống hiến cho xã hội sự an toàn, hạnh phúc, hiệu quả và thân thiện 

Hướng đến là nhà sản xuất săm lốp xe hàng đầu Đông Nam Á 

 

 

 

 

 

 

Giá trị cốt lõi 

Sản phẩm, dịch vụ, con người 

 Mọi hoạt động luôn hướng đến hiệu quả 

Sẵn sàng hợp tác cùng phát triển và có lợi 

Luôn sáng tạo và đổi mới 

Vì con người 
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

GIỚI THIỆU CHUNG 

Tên giao dịch CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM 

Tên viết tắt CASUMINA 

GCN ĐKDN 
0300419930 đăng ký lần đầu ngày 01/03/2006, thay 

đổi lần thứ 10 ngày 11/12/2013 

Vốn điều lệ 740.204.960.000 đồng 

Vốn đầu tư của 
chủ sở hữu 

740.204.960.000 đồng 

Địa chỉ 
Số 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. 
Hồ Chí Minh 

Số điện thoại (08) 38362369 

Fax (08) 38362376 

Website www.casumina.com 

Mã cổ phiếu CSM 
  

http://www.casumina.com/
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  

Các sự kiện quan trọng 

 

 

 

 

Công ty Công nghiệp Cao su Miền Nam được thành lập 

theo quyết định số 427-HC/QĐ ngày 19/04/1976 của 

Nhà nước Việt Nam. 

  Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam chính 

thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ ban đầu là 90 tỷ 

đồng. Tháng 11/2006 tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng. 

 

 

 

Tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng.

Công ty chính thức niêm yết 25.000.000 cổ phiếu trên 

Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM với mã cổ phiếu 

CSM.  

 

 

 

 

 

 Tăng vốn điều lệ lên 422 tỷ đồng 

 Tăng vốn điều lệ lên 585 tỷ đồng 

 Tăng vốn điều lệ lên 673 tỷ đồng 

Tăng vốn điều lệ lên 740 tỷ đồng   
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Các sự kiện khác 

  

Thành lập Công ty Liên doanh lốp Yokohama 

Việt Nam với các đối tác Yokohama và 

Mitsubishi Nhật Bản để sản xuất săm lốp ô tô 

và xe máy. 

Đầu tư một nhà máy chuyên sản xuất 

lốp ô tô tải với công nghệ hiện đại. 

Công ty nhận chứng chỉ ISO 9002 – 

1994. 

  

Công ty nhận chứng nhận sản phẩm săm lốp xe 

máy đạt tiêu chuẩn Nhật Bản JIS K6366/JIS 

K6367. 

Công ty nhận chứng chỉ ISO 9001 – 2000. 

Công ty nhận chứng nhận sản phẩm lốp ô tô 

đạt tiêu chuẩn Nhật Bản JIS K4230. 

Sản xuất lốp Radial V13, V14. Nhận 

chứng chỉ ISO 14001 – 2000. 

Sản xuất lốp Radial V15, V16. 

ký kết hợp đồng hợp tác sản xuất lốp xe tải nhẹ 

với Công ty CONTINENTAL Đức (tập đòan đứng 

thứ 4 thế giới về sản xuất săm lốp xe các lọai) 

CASUMINA được xếp hạng thứ 59/75 

các nhà sản xuất lốp xe lớn trên thế 

giới. Công ty tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ 

đồng. Đạt chứng nhật Doanh nghiệp 

xuất khẩu uy tín năm 2007.  
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Ký kết hợp đồng liên doanh với Philips Carbon 

Black.LTD để sản xuất than đen. 

Ký hợp đồng chuyển giao công nghệ với 

Công ty Qingdao aoce - Trung Quốc. 

Ký hợp đồng chuyển giao công nghệ lốp toàn 

thép Radial và cải tiến chất lượng lốp Bias với 

Công ty Qingdao Gaoce – Trung Quốc. 

Ký hợp đồng hợp tác chiến lược với Công ty Cổ 

phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Ba Đình. 

Công ty được Tập đoàn Hóa chất Việt 

Nam khen tặng là 1 trong 5 đơn vị có 

doanh thu cao nhất và hoạt động sản 

xuất kinh doanh có hiệu quả nhất trong 

năm 2012. 

Khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy 

săm lốp Radial. 

Nghiên cứu phát triển dự án săm lốp xe 

máy hiện đại nhất Việt Nam. 
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Các thành tích trong năm 2015 
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cao su công nghiệp, cao su tiêu dùng. 

Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, hóa chất, thiết bị ngành công nghiệp cao su. 

Kinh doanh thương mại dịch vụ. 

Kinh doanh bất động sản. 

Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với qui định của pháp luật. 

Sản phẩm  

 

 

Lốp xe máy 

 

 

 

Lốp xe ô tô 

 

 

 

Lốp Radial  

 

 

 

Lốp công nghiệp - nông nghiệp 

 

 

 

Lốp xe đạp 
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ĐỊA BÀN KINH DOANH 

Thị trường nội địa: sản phẩm của CASUMINA đã có mặt trên 64 tỉnh thành khắp cả 

nước thông qua mạng lưới đại lý phân phối vững mạnh bao gồm các đại lý cấp 2, cấp 3. 

Thị trường nội địa vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu với đóng góp 63% doanh thu, 25% đến từ 

xuất khẩu và còn lại là hoạt động kinh doanh khác. 

Thị trường xuất khẩu: tập trung ở khu vực Đông Nam Á. Các thị trường khác bao gồm 

Châu Âu, Châu Phi và vùng Trung Cận Đông. Với lợi thế từ sản phẩm lốp Radial, 

CASUMINA hướng đến chinh phục Thị trường Mỹ, Bắc Mỹ và các nước phát triển khác. 

 

 

 

 

 

 

 

  

63%

25%

12%

Cơ cấu doanh thu theo địa lý 

năm 2015

Nội địa Xuất khẩu Kinh doanh khác

71%

29%

1%

Cơ cấu doanh thu theo địa lý 

năm 2014

Nội địa Xuất khẩu Kinh doanh khác
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60%
10%

10%

20%

Cơ cấu doanh thu theo thị trường

Châu Á Châu Phi Châu Âu Khác

 

Thị trường xuất khẩu: Chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường Châu Á, châu Âu, châu 

Mỹ. Trong đó, thị trường châu Á chiếm tỷ trọng lớn nhất là 60%, thị trường Châu Phi 

chiếm 10%, châu Âu chiếm 10%, còn lại là các thị trường khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Định hướng đối với thị trường xuất khẩu của CASUMINA là: 

 Duy trì thị trường hiện có. 

 Cố gắng xâm nhập sâu vào thị trường Mỹ với dòng sản phẩm chiến lược lốp radial 

bán thép, tận dụng chính sách chống phá giá mà chính phủ Mỹ chuẩn bị áp dụng đối 

với khu vực ngoài TPP. 

 Tận dụng cơ hội từ hiệp định TPP giữa Mỹ và Việt Nam. 
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, BỘ MÁY QUẢN LÝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO VỀ 

CHẤT LƯỢNG, MÔI 

TRƯỜNG 

TP. NHÂN SỰ 
HÀNH CHÍNH 

TP. VẬT TƯ 

TP.BÁN HÀNG NỘI ĐỊA 

TP.MARKETING 

TP.XUẤT NHẬP KHẨU 

TP.CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN THƯ KÝ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG  

XÍ NGHIỆP 

TRƯỞNG XƯỞNG/ 

TRƯỞNG CA 

TP.KẾ HOẠCH 
 SẢN XUẤT 

GIÁM ĐỐC XÍ NGHIỆP 

(HÓC MÔN, ĐỒNG NAI, 

BÌNH LỢI, BÌNH DƯƠNG, 

XN LỐP RADIAL 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 XÍ NGHIỆP 
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PTGĐ 

PHỤ TRÁCH ĐẦU TƯ 

TP.ĐẦU TƯ 

TP.CƠ NĂNG 

PTGĐ 

PHỤ TRÁCH TÀI 

CHÍNH 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

TP.TÀI CHÍNH 
KẾ TOÁN 

PTGĐ 

PHỤ TRÁCH KỸ 

THUẬT 

TP. BHLĐ - MT 

TRUNG TÂM 
KỸ THUẬT 

TP.THIẾT KẾ 

TP.CHẤT LƯỢNG 

TP.THÍ NGHIỆM 

TP.CÔNG NGHỆ 

BAN KIỂM SOÁT 
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CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN 

Xí nghiệp cao su Hóc Môn 

 Địa chỉ: Phường Tân Thới Hiệp, Quận 

12, TPHCM 

 ĐT: (08) 37171452 

 Fax: (08) 37170835 

 Sản phẩm: lốp xe đạp, săm xe đạp, lốp 

xe máy, săm xe máy, lốp xe công 

nghiệp, săm và yếm ôtô 

Xí nghiệp cao su Đồng Nai 

 KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai 

 ĐT:  (061) 3832076 

 Fax:(061) 3831352 

 Lốp xe đạp, lốp xe máy, săm xe máy, 

lốp ôtô, lốp nông nghiệp 

 

Xí nghiệp Bình Dương 

 TT Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương 

 ĐT: (650) 3640874 

 Fax: (650) 3640875 

 Sản phẩm: cao su bán thành phẩm, 

sản phẩm lốp ôtô, lốp xe nâng, lốp đặc, 

lốp đắp. Nhà máy lốp radial toàn thép 

với công suất 350 nghìn lốp/năm 

Xí nghiệp Cao su Bình Lợi 

 2/3, Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, 

Q.Thủ Đức, TPHCM 

 ĐT: (08) 37266270 

 Fax: (08) 37266320 

 Sản phẩm: lốp ôtô, lốp nông nghiệp, 

cao su kỹ thuật. 
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Nhà máy lốp toàn thép Radial 

 Thị trấn Uy Hưng, Huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 Sản phẩm: lốp toàn thép Radial 

 Đây là nhà máy lốp toàn thép Radial thứ 2 tại Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nhà máy Sản phẩm 
Công suất thiết kế 

(nghìn chiếc/tháng) 

Công suất hoạt động 

hiện tại (nghìn 

chiếc/tháng) 

CASUMINA 

Radial 
Lốp Radial  350 350 

Xí nghiệp Cao su 

Hóc Môn 

Săm xe đạp 650 500 

Lốp xe đạp  500 450 

Lốp ô tô cổ 100 50 

Săm xe máy 1.200 1.000 

Lốp xe máy 450 400 

Lốp công nghiệp 100  80 

Săm và yếm ô tô 300 200 

Xí nghiệp Cao su 

Đồng Nai 

Lốp xe đạp 600 500 

Săm xe máy  1.000 1.000 

Lốp xe máy 450 400 

Lốp ô tô  70 60 

Lốp nông nghiệp 10 10 

Xí nghiệp Cao su 

Bình Lợi 

Lốp nông nghiệp  10 10 

Lốp ô tô 26 20 

 
Ống cao su 

(tấn/tháng) 
25 10 

Xí nghiệp Bình 

Dương 

bán thành phẩm 

(tấn/tháng) 
3.500 3.100 

Lốp xe nâng 5.000 4.000 

Lốp đặc  30.000 25.000 

Lốp đắp  5.000 3.000 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

MỤC TIÊU 

 Tốc độ tăng trưởng bình quân 10%/năm. Như vậy đến năm 2020, giá trị SXCN là 

2.700 tỷ đồng. 

 Doanh thu đến năm 2020 đạt mức 5.000 tỷ đồng. Mức tăng doanh thu bình quân 

9%/năm. 

 Tập trung đầu tư và phát triển các sản phẩm chiến lược mang hàm lượng kỹ thuật 

cao như: lốp xe máy tubeless, lốp radial toàn thép, lốp radial bán thép. Củng cố và 

hoàn thiện các sản phẩm chủ lực chiếm thị phần cao trong nước và tiếp tục mở rộng 

thị trường xuất khẩu. 

 Sản xuất kinh doanh có lợi nhuận theo mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2016 -2020 

tăng bình quân 10%/năm. 

 Hướng đến là nhà sản xuất săm lốp xe hàng đầu Đông Nam Á. 
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN  

 Phát triển ổn định, bền vững theo hướng tập trung, hiện đại có những bước đi thích 

hợp trong quy hoạch và phát triển của TP.HCM, Tập đoàn, Nhà nước. Tập trung vào 

lĩnh vực cốt lõi là sản xuất kinh doanh săm lốp xe các loại và các vật tư, BTP phục vụ 

ngành công nghiệp cao su. Tăng tính hiệu quả hoạt động SXKD, tăng khả năng cạnh 

tranh và hội nhập kinh tế khu vực, thế giới. 

 Tận dụng mọi nguồn lực sẵn có và tạo nguồn lực mới thông qua công tác đào tạo, 

đào tạo lại, tuyển dụng mới, hoàn thiện tái cấu trúc Công ty nhằm phù hợp và tạo 

động lực phát triển Công ty. 

 Đầu tư, tăng năng suất lao động cho các sản phẩm đã có. Đầu tư cho sản phẩm mới 

có hàm lượng chất xám cao, có giá trị lớn và có hiệu quả cao. Tiếp tục triển khai dự 

án lốp Radial toàn thép giai đoạn 2 và 3. Tiến hành đầu tư dự án lốp radial bán thép 

giai đoạn 1. 

 Đầu tư cải thiện môi trường, tăng năng suất lao động. 
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CÁC RỦI RO  

RỦI RO KINH TẾ 

Theo số liệu của Tổng cục 

thống kê thì tổng sản phẩm 

trong nước (GDP) năm 2015 

ước tính tăng 6,68% so với 

năm 2014, cao hơn mục 

tiêu 6,20% đề ra và cao hơn 

mức tăng của các năm từ 

2011-2014. Chỉ số giá tiêu 

dùng (CPI) bình quân năm 

2015 tăng 0,6% so với bình 

quân năm 2014, là mức 

thấp nhất trong 14 năm trở 

lại đây. Lạm phát được kiểm 

soát ở mức thấp, tăng 

trưởng kinh tế được duy trì 

là những tín hiệu đáng 

mừng của nền kinh tế, cho 

thấy những nỗ lực của 

Chính phủ trong việc quản 

lý, ổn định và phát triển thị 

trường.  

Sự phát triển của ngành 

săm lốp gắn liền với sự phát 

triển của nền công nghiệp ô 

tô. Nền công nghiệp ô tô 

phát triển phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố như: tăng 

trưởng GDP, sự phát triển 

của cơ sở hạ tầng và nhu 

cầu vận chuyển gia tăng…. 

Sản lượng tiêu thụ ô tô gia 

tăng từ 92 nghìn chiếc năm 

2012 lên mức 157 nghìn 

chiếc vào năm 2014 và 

244.914 chiếc năm 2015. 

Tiềm năng tăng trưởng của 

nền công nghiệp ô tô là rất 

lớn. Tăng trưởng tiêu thụ ô 

tô sẽ giúp cho những ngành 

phụ trợ như săm lốp có cơ 

hội để phát triển ở cả phân 

khúc OEM và Replacement.  

Hoạt động kinh doanh của 

CASUMINA chịu ảnh hưởng 

từ nền kinh tế trong nước, 

hơn 60% doanh thu của 

CASUMINA đến từ nội địa do 

đó biến động nền kinh tế 

trong nước tác động rất lớn 

đến kết quả kinh doanh của 

công ty. Doanh thu từ xuất 

khẩu chiếm gần 25% tổng 

doanh thu của CASUMINA 

khiến cho những biến động 

kinh tế ở những khu vực mà 

công ty xuất khẩu tới như: 

Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Phi, 

Châu Á…; đặc biệt là khu 

vực Đông Nam Á, nơi chiếm 

khoảng 25% doanh thu 

xuất khẩu của công ty bị 

ảnh hưởng. 
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RỦI RO LÃI SUẤT 

Nợ vay chiếm hơn 40% trong cơ cấu tổng 

nguồn vốn của CASUMINA, lãi suất tăng sẽ 

làm tăng chi phí lãi vay, từ đó ảnh hưởng 

trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh 

của Công ty. Nhận biết được vấn đề này, 

CASUMINA luôn quan tâm đến việc kiểm 

soát và duy trì tỷ lệ nợ ở mức hợp lý. Trong 

04 năm gần nhất, CASUMINA luôn duy trì 

lãi vay chiếm trong khoảng 1-3% doanh 

thu.  

 

 

RỦI RO TỶ GIÁ 

Hoạt động nhập khẩu nguyên liệu và xuất 

khẩu thành phẩm của CASUMINA chịu ảnh 

hưởng bởi biến động tỷ giá. Công ty phải 

nhập khẩu cao su tổng hợp, than đen, hóa 

chất…Trong khi đó, công ty còn xuất khẩu 

các sản phẩm săm lốp đến nhiều nước như 

Hoa Kỳ, khu vực Châu Âu, Châu Phi, Châu 

Á. Tỷ trọng doanh thu từ xuất khẩu luôn 

chiếm tỷ trọng cao (25% trong năm 2015). 

Do đó, biến động mạnh về tỷ giá sẽ ảnh 

hưởng đến hoạt động nhập khẩu nguyên 

liệu và xuất khẩu các sản phẩm săm lốp 

của công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RỦI RO LUẬT PHÁP 

 

Hoạt động của CASUMINA chịu sự ảnh hưởng của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán 

và các văn bản luật liên quan. Hệ thống luật và các văn bản dưới luật của Việt Nam vẫn 

đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về chính sách có thể xảy ra và khi đó sẽ ít 

nhiều ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Năm 2015, Luật 

doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã có hiệu lực, các bộ luật liên quan khác cũng sẽ được 

điều chỉnh tương ứng, đòi hỏi công ty phải có bước chuẩn bị nhằm điều chỉnh hoạt động 

của công ty sao cho không vi phạm các quy định được điều chỉnh. 
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Tỷ trọng cao su 

thiên nhiên; 34%

Tỷ trọng cao su 

tổng hợp; 13%
Vải mành; 12%

Than đen; 11%

Tanh – bố thép; 

5%

Van; 4%

Hóa chất; 10%

Loại khác; 11%

Cơ cấu nguyên liệu đầu vào của CSM 2015

 

RỦI RO NGUYÊN VẬT LIỆU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao su là yếu tố chính trong cơ cấu nguyên liệu đầu vào của CASUMINA. Cao su nguyên 

liệu bao gồm cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp. Việt Nam là nước sản xuất cao su 

thiên nhiên đứng thứ ba thế giới, với nguồn cung ứng cao su tự nhiên dồi dào, cùng với 

việc công ty mua nguyên liệu từ nhiều nhà cung cấp, do đó chủ động được nguyên liệu 

cao su thiên nhiên. Công ty phải nhập khẩu cao su tổng hợp từ nước ngoài, phân tán rủi 

ro bằng cách nhập nguyên liệu từ nhiều nhà cung cấp, ngoài ra cao su tổng hợp còn bị 

ảnh hưởng bởi biến động giá dầu. 
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RỦI RO CẠNH TRANH DÒNG SẢN PHẨM RADIAL 

Trong giai đoạn đầu, dòng sản phẩm Radial toàn thép của công ty chưa tạo được hiệu 

quả như kỳ vọng, chịu sự cạnh tranh của các thương hiệu nhập khẩu nổi tiếng như: 

Bridgestone, Goodyear, Michellin, Maxxis, Chengshin, Hankook… Đặc biệt, lốp có xuất xứ 

từ Trung Quốc với giá rẻ đã tạo áp lực mạnh mẽ đối với Công ty. 

Nhìn chung, triển vọng cho dòng sản phẩm Radial chất lượng cao rất tiềm năng, tỷ lệ sử 

dụng Radial ở Việt Nam đang chưa cao và đang có xu hướng chuyển dịch nhu cầu từ dòng 

sản phẩm Bias sang Radial. Đối với thị trường xuất khẩu, công ty kỳ vọng khi đạt được 

giấy chứng nhận về chất lượng DOT, E-Mark, JIS sẽ thúc đẩy tiêu thụ dòng sản phẩm 

này. 
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 

CƠ CẤU DOANH THU 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 % tăng giảm 

Lốp xe máy Triệu đồng 598.848 602.823 1% 

Săm xe máy Triệu đồng 659.623 615.029 (7%) 

Lốp xe đạp Triệu đồng 116.001 104.351 (10%) 

Săm xe đạp Triệu đồng 95.483 83.566 (12%) 

Lốp công nghiệp Triệu đồng 38.134 34.874 (9%) 

Lốp ô tô và máy kéo Triệu đồng 1.459.479 1.524.957 (4%) 

Săm ô tô Triệu đồng 90.365 94.854 5% 

Yếm ô tô Triệu đồng 19.049 21.084 11% 

Găng tay Triệu đồng 24.036 19.008 (21%) 

Ống cao su dân dụng Triệu đồng 20.522 16.332 (20%) 

BTP CSD Triệu đồng 10.982 83.572 661% 

Khác  Triệu đồng 45.702 435.717 853% 

Tổng cộng Triệu đồng 3.178.225 3.636.167 14% 

Đóng góp chính trong cơ cấu doanh thu của CASUMINA trong năm 2015 vẫn là săm lốp 

của xe ô tô và xe máy, với tỷ trọng lần lượt đạt 51% và 38%. Trong khi đó, đóng góp 

doanh thu của các sản phẩm còn lại không có sự thay đổi quá nhiều, với tỷ trọng doanh 

thu của săm lốp xe đạp và nhóm sản phẩm khác lần lượt là 6% và 5%. Doanh thu đóng 

góp từ các nhóm sản phẩm hầu như sụt giảm do Công ty phải điều chỉnh giá bán với giá 

nguyên liệu đầu vào giảm và để tăng cạnh tranh với dòng sản pẩm săm lốp của các Công 

ty khác. Nhìn chung, với tình hình hoạt động khó khăn khi tìm đầu ra cho dự án radial 

toàn thép vẫn là một thách thức lớn dành cho CASUMINA khiến cho tỷ trọng doanh thu 

từ săm lốp ô tô vẫn chưa tăng mạnh mặt dù triển vọng ở dòng sản phẩm này là rất lớn. 

 

  

Săm lốp ô tô; 51%

Săm lốp xe máy; 
38%

Săm lốp xe đạp; 6%

Khác; 5%
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CƠ CẤU LỢI NHUẬN GỘP 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 % tăng giảm 

Lốp xe máy Triệu đồng 150.762 182.203 21% 

Săm xe máy Triệu đồng 207.910 168.362 (19%) 

Lốp xe đạp Triệu đồng 21.262 17.452 (18%) 

Săm xe đạp Triệu đồng 24.694 16.606 (33%) 

Lốp công nghiệp Triệu đồng 10.652 10.306 (3%) 

Lốp ô tô & máy kéo Triệu đồng 381.915 324.837 (15%) 

Săm ô tô Triệu đồng 18.855 25.243 34% 

Yếm ô tô Triệu đồng 1.163 3.097 166% 

Găng tay Triệu đồng 3.636 3.004 (17%) 

Ống cao su dân dụng Triệu đồng 4.508 4.190 (7%) 

BTP CSD Triệu đồng 894 15.477 1632% 

Khác  Triệu đồng - 35.614  -    

Tổng cộng Triệu đồng 826.251 806.389 (2%) 

Biên lợi nhuận gộp của CASUMINA cũng được đóng góp phần lớn từ sản phẩm săm lốp ô 

tô và săm lốp xe máy. Tuy nhiên, trong khi mức đóng góp doanh thu từ lốp xe máy tăng 

21%, đạt 31,3 tỷ đồng thì sản phẩm săm xe máy lại giảm 39,2 tỷ đồng, mức giảm 19%. 

Ngược lại, lốp ô tô và máy kéo lại giảm 17%, mức giảm 65,9 tỷ đồng.  

 

  

Săm lốp ô tô; 
45,4%

Săm lốp xe máy; 
45,5%

Săm lốp xe đạp; 
4,4%

Khác; 4,7%
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CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 

 

Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2014 

Năm 2015 

KH TH 
%/ 

2014 

    %/ 

KH 

Doanh thu Triệu đồng 3.188.912 3.563.000 3.636.167 114 102 

Lợi nhuận 

trước thuế 
Triệu đồng 425.555 370.000 371.489 87 100 

Lợi nhuận sau 

thuế 
Triệu đồng 330.738 288.000 289.927 88 104 

EPS Đồng 4.776 4.142 4.170 87 101 

Trong năm 2015, CASUMINA đã đạt được tổng doanh thu là 3.660 tỷ đồng, cao hơn 15% 

so với năm 2014, tăng 472 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 290 tỷ đồng, 

thấp hơn 12% so với cùng kỳ năm trước và giảm 41 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh của 

CASUMINA gặp rất nhiều khó khăn khi không chỉ vất vả tìm đầu ra cho sản phẩm mới 

radial toàn thép mà còn phải cạnh tranh với các sản phẩm săm lốp của các đối thủ ở thị 

trường nội địa. Và nhất là phải cạnh tranh với sản phẩm săm lốp đến từ thị trường Trung 

Quốc, sản phẩm có giá rẻ hơn rất nhiều. Để duy trì thị phần và cạnh tranh với các đối 

thủ này, CASUMINA đã phải hạ giá thành sản phẩm của mình. 
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 Trong đó, đối với từng dòng sản phẩm, CASUMINA đánh giá: 

Nhóm săm lốp xe đạp 

Hiện tại, sản phẩm trên 

vẫn duy trì được sức cạnh 

tranh dựa vào các quy cách 

truyền thống và đặc chủng 

như: lốp 600, 650, thồ, leo 

núi… Tuy nhiên, phân khúc 

các quy cách phục vụ cho 

đối tượng cao cấp như xe 

đạp đua, sản phẩm màu… 

không phải là lợi thế của 

CASUMINA. 

 

 

 

 

Nhóm săm lốp xe máy  

Sức cạnh tranh của nhóm 

sản phẩm này được củng 

cố và trở thành “sản phẩm 

dẫn đường” cho các đối thủ 

cùng ngành trong việc định 

giá và định chất lượng. Đặc 

biệt nhóm lốp xe máy tay 

ga đang có mức tăng 

trưởng nhanh và có sức 

cạnh tranh mạnh trên thị 

trường, kể cả sản phẩm 

nhập khẩu cùng loại. 

 

 

 

Nhóm săm lốp yếm ô tô 

Sức cạnh tranh gay gắt 

chính từ nhóm sản phẩm 

này ở hai nguyên nhân: 1) 

nhu cầu chuyển đổi từ lốp 

mành chéo (bias) sang lốp 

bố thép (radial). 2) Sản 

lượng lốp tồn kho quá lớn 

từ Trung Quốc tìm mọi cách 

đẩy sang thị trường Việt 

Nam đã làm cho tính cạnh 

tranh (chủ yếu về giá) rất 

gay gắt. Vị thế các Công ty 

sản xuất lốp trong nước có 

sự thay đổi đáng kể theo 

hướng tiêu cực. 

Dù vậy, Công ty vẫn đã hoàn thành được kế hoạch đề ra trong năm 2015. Doanh thu 

trong năm 2015 đã hoàn thành 114% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 104% kế 

hoạch. Điều này cho thấy sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty trong 

bối cảnh hoạt động trong ngành ngày càng trở nên gay gắt và biến động kinh tế thế giới 

đang có ảnh hưởng xấu đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Lợi nhuận trên 

mỗi cổ phần đạt 4.170 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 12.7% so với năm cùng kỳ năm 2014. 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY  

 

Ông Phạm Hồng Phú – Tổng Giám đốc 

 

Năm sinh: 1966 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế 

Quá trình công tác: gắn liền với CASUMINA 

Ông Phạm Hồng Phú gia nhập đội ngũ cán bộ CASUMINA từ những năm 1990 với vị trí 

Nhân viên Phòng Tài vụ, về sau là Phòng Tài chính Kế toán. Sau hơn 10 năm công tác, 

đến năm 2001, ông đảm nhiệm chức vụ quản lý đầu tiên là Kế toán trưởng công ty. Ở vị 

trí kế toán trưởng, ông đã có những đóng góp thiết thực cho công ty; do đó, đến năm 

2008 ông được phân công đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc công ty. Đến năm 2011, 

Ông Phạm Hồng Phú trở thành Tổng giám đốc CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam cho 

đến nay. 

Tháng 02/2015,  HĐQT  thống nhất bầu ông Phạm Hồng Phú thay thế Ông Bùi Thế 

Chuyên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam. ĐHCĐ tháng 

04/2015 thông qua việc Ông Phạm Hồng Phú chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT 

CASUMINA kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty. 

Cổ phiếu nắm giữ: 

Sở hữu cá nhân: 155.847 cp – 0,21% 

Đại diện Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: 37.754.178 cp – 51% 

  



 

35 

CASUMINA 

VỮNG BƯỚC HÀNH TRÌNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Song Thao - Phó Tổng giám đốc 

 

Năm sinh: 1963 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí 

Quá trình công tác:  

Từ năm 1991 đến 2007, Ông Nguyễn Song Thao đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau 

thuộc bộ phận kỹ thuật Công ty Công Nghiệp Cao Su Miền Nam. Đến năm 2008, ông 

được phân công làm Giám đốc xí ngiệp Cao Su Bình Dương kiêm Trưởng phòng cơ năng 

Công ty cổ phần Công Nghiệp Cao su Miền Nam. Từ năm 2009 đến nay, ông đảm nhiệm 

chức vụ Phó tổng giám đốc CASUMINA kiêm Giám đốc xí nghiệp cao Su Bình Dương. 

Cổ phiếu nắm giữ: 24.306 cp – 0,03% 
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Ông Nguyễn Minh Thiện - Phó Tổng giám đốc – Kế toán trưởng 

 

Năm sinh: 1964 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác: gắn liền với CASUMINA 

Năm 2007 Ông Nguyễn Minh Thiện gia nhập CASUMINA, đảm nhiệm vai trò phó phòng 

kế toán Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam. Từ năm 2008 đến ngày 

30/04/2011, ông giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty. Từ tháng 5/2011 đến nay Ông 

kiêm nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng Công 

ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam. 

Cổ phiếu nắm giữ: 33.680 cp – 0,05% 
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Ông Nguyễn Đình Đông - Phó Tổng giám đốc 

 

Năm sinh: 1964 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa 

Quá trình công tác:  

Ông Nguyễn Đình Đông là nhân viên phòng kỹ thuật trực thuộc Xí Nghiệp Cao Su Hóc 

Môn từ năm 1988; đến năm 2007 ông giữ chức vụ Trưởng phòng kỹ thuật CASUMINA. Từ 

tháng 05/2009 đến nay, ông được phân công làm Phó tổng giám đốc CASUMINA. 

Cổ phiếu nắm giữ: 19.721 cp – 0,03% 
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21%

9%

70%

Theo trình độ lao động 

Trình độ đại học, cao đẳng

Trình độ trung cấp

Trình độ lao động phổ thông

80%

7%
13%

Theo loại hợp đồng lao động 

Hợp đồng không thời hạn

Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)

Hợp đồng xác định từ 1-3 năm

52%

48%

Theo tính chất lao động

Trực tiếp sản xuất Không trực tiếp sản xuất

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN 

Tiêu chí Số lượng người Tỷ trọng 

Theo trình độ lao động 2.418 100% 

Trình độ đại học, cao đẳng 503 21% 

Trình độ trung cấp 227 9% 

Trình độ lao động phổ thông 1.688 70% 

Theo loại hợp đồng lao động 2.418 100% 

Hợp đồng không thời hạn 1.941 80% 

Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 166 7% 

Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 311 13% 

Theo tính chất lao động 2.418 100% 

Trực tiếp sản xuất 1.252 52% 

Không trực tiếp sản xuất 1.166 48% 
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Chính sách tuyển dụng đào tạo Nguồn nhân lực: 

Chính sách tuyển dụng và đào tạo của CASUMINA được xây dựng và thực thi một cách 

linh hoạt và phù hợp với mục đích phát triển bền vững của Công ty. Nguồn nhân lực của 

Công ty đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn, kiến thức…để đảm bảo hoàn 

thành tốt vai trò, chức năng và nhiệm vụ được giao. 

- Đội ngũ Lao động là công nhân TTSX: với tình hình Công ty không ngừng phát 

triển, đầu tư máy móc thiết bị, kỹ thuật hiện đại đội ngũ Công nhân trực tiếp sản 

xuất được đào tạo chuyên sâu về quy trình công nghệ sản xuất, vận hành máy 

móc thiết bị, an toàn BHLĐ, PCCN …  

- Đội ngũ nhân viên: được đào tạo, bổ sung các kỹ năng mềm để phục vụ cho công 

việc chuyên môn và hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách có hiệu quả nhất. 

- Đội ngũ Cán bộ quản lý: có tầm nhìn chiến lược, có kỹ năng quản lý và hàng năm 

đều được đào tạo cập nhật các kiến thức về chuyên môn, quản lý để phù hợp với 

định hướng phát triển chiến lược của Công ty. 

Chính sách lương – thưởng – phúc lợi: 

Công ty xây dựng Chính sách lương – thưởng – phúc lợi bảo đảm sự công bằng và phù 

hợp với tình hình Công ty:  

- Lương: trả theo giá trị công việc. 

- Thưởng: theo đánh giá mức độ hoàn thành công việc. 

- Phúc lợi: đảm bảo phù hợp với văn hóa Công ty và quy định của Nhà nước. 

Người lao động Công ty được đảm bảo đầy đủ các phúc lợi: tham gia đầy đủ các khoản 

BH: BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn 24/24. Được thưởng nhân các dịp Lễ, Tết, được thăm 

hỏi khi ốm đau, được trợ cấp khi có hoàn cảnh khó khăn, được tham gia các phong trào, 

hoạt động Văn hóa – Thể dục – Thể thao của Công ty, hàng năm được đi học tập, tham 

quan, nghỉ mát trong và ngoài nước, nâng cao tinh thần đoàn kết gắn bó giữa Người lao 

động với Công ty, góp phần xây dựng hình ảnh Công ty là Doanh nghiệp vì Người lao 

động, phát huy văn hóa Doanh nghiệp theo tầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi mà Công 

ty đã xây dựng. 
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 

 

Dự án Liên doanh sản xuất than đen với Philips Carbon Black (PCB): Các bên liên 

doanh đã thống nhất thoái vốn dự án và chào bán lô đất của dự án tại khu công nghiệp 

Mỹ Xuân A. 

Dự án Tòa nhà văn phòng Công ty: Công ty đã tiến hành thanh lý đối tác cũ và ký hợp 

đồng liên doanh với đối tác mới là Tập đoàn Hoành Sơn. Trong năm 2015 liên doanh đã 

tiến hành các thủ tục: Gia hạn giấy phép xây dựng, thiết kế lại tòa nhà. Dự án dự kiến 

khởi công vào quý 2/2016. 

Dự án căn hộ số 9 Nguyễn Khoái: Trong năm 2015, UBND TP. Hồ Chí Minh phê duyệt 

đồng ý việc chuyển nhượng dự án từ Casumina sang Công ty Tân Thuận Việt. Đến này 

Công ty đã hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cho phía đối tác và đã nhận được 92% 

giá trị chuyển nhượng. 

Dự án 504 Nguyễn Tất Thành: Đã bàn giao đất cho đối tác. Trong năm 2015 Công ty 

đã ghi nhận giá trị chuyển nhượng 15 tỷ đồng.  
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Đối với các dự án mặt bằng 146 Nguyễn Biểu Q5, Mặt bằng Xí nghiệp Bình Lợi và 

Xí nghiệp Việt Hung tại Thủ Đức: Chấp hành nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 

2015, Công ty đã gởi văn bản cho đối tác (Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng 

Ba Đình) yêu cầu không tiếp tục triển khai tại ba dự án trên. Đối tác đã có phản hồi đề 

nghị được tiếp tục dự án và cam kết thanh toàn chi phí hỗ trợ đền bù đợt 1 trong năm 

2016. 

Dự án đầu tư nhà máy sản xuất 1 triệu lốp ô tô Radial toàn thép: Giai đoạn I đã 

hoàn thành có công suất 350.000 chiếc/năm. Trong năm 2015 sản lượng tiêu thụ đạt 

trên 70.000 chiếc, kế hoạch 2016 là 120.000 chiếc. Dự kiến sẽ tiêu thụ hết công suất vào 

năm 2018, do đó Công ty sẽ tiếp tục đầu tư giai đoạn hai vào năm 2017. 

Dự án đầu tư nhà máy sản xuất 4 triệu lốp ô tô Radial bán thép: Công ty đang tiếp 

tục hoàn thiện nghiên cứu tiền khả thi. Dự án này sẽ được triển khai trong thời gian tới 

nếu việc nghiên cứu thị trường nội địa và xuất khẩu cho thấy đạt hiệu quả kỳ vọng của 

Công ty. Trong năm 2015 Công ty đã phê duyệt dự án đầu tư chiều sâu 500 nghìn lốp 

Radial bán thép nhằm tận dụng năng lực hiện có còn thừa của dự án lốp radial toàn thép, 

dựa vào thị trường tiêu thụ sẵn có (từ đối tác nước ngoài), Công ty đang tiến hành triển 

khai nhanh dự án đầu tư chiều sâu 500 nghìn lốp radial bán thép, dự kiến đầu năm 2017 

sẽ cho ra đời sản phẩm thương mại. Dự án này sẽ đạt công suất tối đa là 2 triệu lốp. 

Công ty đang tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu tiền khả thi. Dự án này sẽ được triển 

khai trong thời gian tới nếu việc nghiên cứu thị trường nội địa và xuất khẩu cho thấy đạt 

hiệu quả kỳ vọng của Công ty. 

Dự án mua đất Bình Dương: Công ty đã hoàn tất 9 ha trên tổng số 16,8 ha. Phần còn 

lại Công ty đang tiếp tục làm các thủ tục với bên bán và với địa phương về quy hoạch và 

phê duyệt giá đất mới. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 
% tăng 

giảm 

Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 3.430.598  3.145.085  (8,6%) 

Doanh thu thuần Triệu đồng 3.178.225  3.636.167  14,41% 

Lợi nhuận từ hoạt động 

kinh doanh 
Triệu đồng 414.600  352.741  (14,9%) 

Lợi nhuận khác Triệu đồng 10.956  18.747  71,1% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 425.556  371.489  (12,7%) 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 330.964  289.927  (12,4%) 

Tỷ lệ cổ tức/VĐL Triệu đồng 35%   (*) 35% - 

(*) Hội đồng quản trị đang trình lên Đại hội đồng cổ đông để thông qua 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,44 1,60 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,48 0,69 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn  
  

Hệ số nợ/ Tổng tài sản % 60% 57% 

Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu % 151% 133% 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
 

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 2,39 2,90 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Vòng 1,00 1,11 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    
 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ 

Doanh thu thuần 
% 10% 8% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn 

chủ sở hữu 
% 26% 21% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng 

tài sản  
% 10% 9% 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động 

kinh doanh/ Doanh thu thuần 
% 13% 10% 
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Đối với nhóm chỉ số về khả năng thanh toán: 

CASUMINA vẫn duy trì ở mức an toàn khi Hệ số khả 

năng thanh toán hiện hành và hệ số khả năng thanh 

toán nhanh lần lượt ở mức 1,6 và 0,69. Hệ số khả năng 

thanh toán ngắn hạn ở mức trên 1 cho thấy CASUMINA 

không bị rủi ro thanh toán trong ngắn hạn. Hàng tồn 

kho vẫn chiếm tỷ trọng khá lớn, 56,74% trong cơ cấu 

tài sản ngắn hạn. 

 

Đối với nhóm chỉ số về cơ cấu 

vốn: Đặc trưng của nhóm doanh 

nghiệp ngành săm lốp đó là duy trì tỷ 

trọng nợ cao trong cơ cấu nguồn tài 

trợ vì Công ty cần nguồn tiền lớn để 

đầu tư cho các nhà máy săm lốp. 

Trong năm 2015, CASUMINA vẫn duy 

trì khoảng 60% nợ/tổng nguồn vốn. 

Khoản nợ này chủ yếu tài trợ cho dự 

án Radial toàn thép giai đoạn 1. 

 

Đối với nhóm chỉ số về năng lực hoạt động:  

Vì tình hình hoạt động của ngành săm lốp trong năm 

2015 đang phải cạnh tranh rất gay gắt nên nhìn chung 

để nâng cao khả năng bán được hàng, các công ty phải 

xoay vòng hàng tồn kho chậm hơn và vòng quay tài 

sản cũng thấp hơn. Dù vậy, CASUMINA đã duy trì vòng 

quay tài sản rất tốt ở mức 1,11 vòng và vòng quay 

hàng tồn kho là 2,9 vòng, cao hơn so với năm 2014. 

 

Đối với nhóm chỉ số về khả năng 

sinh lời:  

Vì chi phí hoạt động trong năm tăng 

cao do nhà máy radial toàn thép mới 

đi vào hoạt động nên các chỉ số về 

khả năng sinh lời đều có sự sụt giảm 

trong năm 2015.  
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU 

CỔ PHẦN 

Vốn điều lệ:       740.204.960.000 đồng  

Tổng số CP:         74.020.496 CP 

Số lượng CP lưu hành:      74.019.291 CP 

Số lượng CP tự do chuyển nhượng:    74.020.496 CP 

Số lượng CP bị hạn chế chuyển nhượng:   0 CP 

Số lượng CP quỹ:      1.205 CP 
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

Đối tượng Số lượng cổ phần sở hữu Tỷ lệ sở hữu (%) 

I. Cổ đông đặc biệt             38.122.513         51,50  

Hội đồng quản trị               37.988.209          51,32  

Trong đó Nhà nước             37.754.178        51,01  

Ban Giám đốc                     44.027            0,06  

Ban kiểm soát                     86.067            0,12  

Trường phòng TCKT                       4.210            0,01  

II. Cổ phiếu quỹ                      1.205         0,002  

III.Công đoàn Công ty                    68.824           0,09  

V. Cổ đông khác             35.827.954         48,40  

Trong nước             22.806.139         30,81  

Cá nhân               20.992.039          28,36  

Tổ chức                 1.814.100            2,45  

Nước ngoài             13.021.815         17,59  

Cá nhân                    489.218            0,66  

Tổ chức               12.532.597          16,93  

TỔNG CỘNG             74.020.496            100  

 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 

 

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

Chỉ tiêu ĐVT 
Trước khi 

thay đổi 
Thay đổi 

Sau khi 

thay đổi 
Lý do 

Vốn đầu tư 

của chủ sở 

hữu 

Nghìn 

đồng 
672.932.050 67.272.910 740.204.960 

Phát hành cổ phiếu 

để trả cổ tức 

 

  

Cổ đông Số lượng cổ phần 
Giá trị  

(nghìn đồng) 
Tỷ lệ 

Tập đoàn Hóa chất 

Việt Nam 
37.754.178  377.541.780 51% 



 

46 

BẠN ĐƯỜNG TIN CÂY 

     WWW.CASUMINA.COM 
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BÁO CÁO VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI  
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QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU 

Nguyên liệu chính của Công ty bao gồm: Cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp, vải mành, 

than đen, thép tanh, các loại hóa chất và nhiên liệu khác.  

CASUMINA đã thiết lập được mối quan hệ đối tác lâu năm với các nhà cung cấp nguyên 

liệu nhằm tạo nguồn cung ứng ổn định và giá cả cạnh tranh cho công ty như:  

- CTCP Cao su Phước Hòa, Đồng Nai, Đồng Phú, Phú Riềng, Dầu Tiếng,… là đơn vị 

cung cấp cao su thiên nhiên. 

- Công ty Kumho, TSRC, L , BST, Lanxess, Exxon Mobile,… cung cấp cao su tổng 

hợp. 

Nguyên liệu Nguồn cung cấp Tỷ trọng 

Cao su thiên nhiên Trong nước 34% 

Cao su tổng hợp Nhập khẩu 13% 

Vải mành Nhập khẩu 12% 

Than đen Nhập khẩu 11% 

Tanh – Bố thép Nhập khẩu 5% 

Van Nhập khẩu 4% 

Hóa chất – Nguyên vật khác Trong nước và Nhập khẩu 21% 

Trong cơ cấu nguyên liệu của CASIMINA, cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp vẫn 

chiếm tỷ trọng lớn nhất, lần lượt là 34% và 13%. Tỷ trọng các loại nguyên liệu đầu vào 

của CASIMINA vẫn không có sự biến động nhiều trong năm 2015. Trong đó, nguyên liệu 

than đen giảm 2% từ mức 13% trong khi hóa chất tăng 2% từ mức 8%. Về giá trị, 

nguyên liệu trong năm 2015 của CASIMINA là 1.788 tỷ đồng, giảm 55 tỷ đồng so với 

năm 2014. Nhìn chung, cơ cấu nguyên liệu đầu vào để sản xuất sản phẩm săm lốp của 

CASUMINA không có nhiều biến động. 

Chỉ tiêu Nhà sản xuất 

Cao su thiên nhiên Phước Hòa, Dầu Tiếng, Phú Riềng, Đồng Nai, Phúc Thành Vinh,… 

Cao su tổng hợp BSTE, ExxonMobil, Kumho, LanXess, TSRC, Nizhnekamks,… 

Vải mành Formosa, Dệt CN HN, Huaian, Jiangsu Haiyang 

Than đen Cabot, CSRC, Orion, OCI, Phillips Carbon, Thai Carbon,… 

Tanh – bố thép Bekaert, Hyosung, Rairattan 

Van Shandong Gaotian, Shandong Himile, Jiangyin Changxin 

Hóa chất BASF, FlexSys, LanXess, RheinChemie, Shandong Sunsine,… 
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Các nguyên liệu đầu vào của CASUMINA được mua từ nhiều nhà cung cấp nổi tiếng 

nhằm không chỉ đảm bảo chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào mà còn hạn chế rủi ro 

từ nhà cung cấp. 

 

 

 

 

 

 

  

Tỷ trọng cao su 
thiên nhiên; 34%

Tỷ trọng cao su 
tổng hợp; 13%

Vải mành; 12%

Than đen; 11%

Tanh – bố thép; 
5%

Van; 4%

Hóa chất; 10%

Loại khác; 11%

Cơ cấu nguyên liệu đầu vào của CSM 2015

Cao su thiên nhiên; 
35%

Cao su tổng hợp; 
14% Vải mành; 12%

Than đen; 13%

Tanh – bố thép; 3%

Van; 4%

Hóa chất; 8%

Loại khác; 10%

Cơ cấu nguyên liệu đầu vào của CSM 2014
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TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG 

Tên năng lượng Đơn vị Khối lượng 
Thành tiền 

(1.000 đồng) 

Nước m3 232.806 2.085.291 

Hơi  Tấn 116.880 77.150.895 

Điện KWh 35.793.329 75.712.821 

Nitơ Kg 2.149.855 6.866.672 

 

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam luôn quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi 

trường và bảo vệ sức khỏe của người lao động.  

Song song với việc nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mới đa dạng và hữu 

dụng, Công ty cũng rất chú trọng áp dụng một số giải pháp, công nghệ tiên tiến nhằm 

thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường:  

 Áp dụng các phương pháp quản lý, kỹ thuật tiên tiến nhằm duy trì và cải tiến liên tục 

hệ thống quản lý, sự đồng đều của chất lượng sản phẩm và an toàn môi trường.  

 Kiểm soát nguyên liệu, hóa chất, chất thải để không gây nguy hại đến môi trường.  

 Giảm thiểu tiêu hao nguyên vật liệu, nhiên liệu trên sản phẩm.  

 Tuân thủ yêu cầu pháp luật của Việt Nam và các yêu cầu của khách hàng về môi 

trường.   

 Áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004. 
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CÔNG TÁC XÃ HỘI CỘNG ĐỒNG 
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

 

Tình hình kinh tế thế giới 

Sự bất ổn về chính trị diễn ra làm cho thị trường xuất 

khẩu ngày càng khó khăn, sản lượng tiêu thụ suy 

giảm, trong khi hàng tồn kho lại ngày càng gia tăng 

mạnh.  

Đồng nhân dân tệ phá giá trong năm 2015 đã gây ra 

nhiều tác động đến các quốc gia trên thế giới. Nền 

kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, tỷ giá 

Việt Nam so với USD cũng bị phá mạnh, khoảng 5%. 

Hơn thế nữa, các doanh nghiệp săm lốp Trung Quốc 

liên tục đưa hàng hóa của mình sang các quốc gia 

khác để tiêu thụ hàng thừa với mức giá rất cạnh 

tranh.  

Tình hình trong nước 

Áp lực cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt, 

CASUMINA phải tận dụng nhiều biện pháp để giữ 

vững thị phần giảm giá bán sản phẩm, mặc dù sản 

lượng hàng bán được duy trì ổn định nhưng doanh 

thu sụt giảm so với năm 2014. Điều này đã tác động 

rất lớn đến kế hoạch hoạt động kinh doanh của 

CASUMINA. Công ty phải đối mặt với áp lực cạnh 

tranh từ nội bộ ngành săm lốp với lốp ô tô Bias, và 

sản phẩm lốp radial toàn thép trong giai đoạn xâm 

nhập thị trường. 

Sản phẩm lốp radial toàn thép chịu sự cạnh tranh 

gay gắt từ thị trường Trung Quốc. Trong khi nhà máy 

của CASUMINA mới đi vào hoạt động, các chi phí 

hoạt động ban đầu vẫn chưa được bù đắp, chi phí lãi 

vay cao khiến cho hiệu quả hoạt động của Công ty 

giảm.  

Chương trình chống phá giá và gian lận thương mại, 

hàng giả của chính phủ vẫn chưa đem lại hiệu quả 

mong đợi. Do vậy, điều này cũng tác động đến tình 

hình kinh doanh của Công ty. 
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Những yếu tố thuận lợi 

Giá nguyên vật liệu đầu vào giảm, 

đặc biệt là giá cao su thiên giảm 

mạnh, kết hợp với chính sách dự trữ 

hợp lý đã giúp CASUMINA duy trì 

được thị phần vững chắc ở thị trường 

nội địa và ở các quốc gia xuất khẩu. 

Các Hiệp định thương mại được ký kết 

tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có 

cơ hội thâm nhập sâu hơn ở thị 

trường xuất khẩu. Mặc dù, điều đó 

đồng nghĩa với việc cạnh tranh sẽ 

diễn ra ngày càng gay gắt và khó 

lường. 

Việc xây dựng chiến lược định hướng 

phát triển và sự nhạy bén điều chỉnh 

các mục tiêu sản xuất kinh doanh trong 

từng thời điểm để thích ứng với tình 

hình thực tế của thành viên Ban Tổng 

giám đốc và HĐQT đã đem lại hiệu quả 

cho Công ty. 

Công tác điều hành và cân đối giữa sản 

xuất – tiêu thụ  tốt hơn, hạn chế hàng 

tồn kho. Đặc biệt, việc phân tích hoạt 

động sản xuất kinh doanh kịp thời, 

đúng thời điểm với sự hỗ trợ của 

chương trình ERP tạo lợi cho Công ty 

trong quá trình đề ra những chính sách 

hợp lý trong sản xuất kinh doanh.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015 

Chỉ tiêu Đvt Năm 2014 

Năm 2015 

TH 
%/     

2014 

    %/ 

KH 

Giá trị SXCN Triệu đồng 1.303.329 1.530.710 117 95 

Doanh thu Triệu đồng 3.178.225 3.636.167 114 102 

Doanh thu SXCN Triệu đồng 3.158.836 3.212.112 101 91 

  - Nội địa Triệu đồng 2.237.321 2.300.184 102 90 

  - Xuất khẩu Triệu đồng 916.515 911.928 100 91 

Doanh thu KD khác Triệu đồng 24.389 424.055 1.739 2.120 

Lao động & thu nhập      

Lao động  Người 2.163 2.346 108 94 

Thu nhập bình quân 1000 đồng 10.110 9.262 92 95 

Nộp ngân sách Triệu đồng 214.405 194.377 86 108 

Kim ngạch XNK 1.000 usd 79.109 76.078 96 78 

Đầu tư XDCB Triệu đồng 271.315 33.826 12 25 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 425.555 371.489 87 100 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 330.964 289.927 88 104 

Lãi cơ bản trên CP Đồng 4.776 4.170 87 101 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH  

Tình hình tài sản 

Khoản mục ĐVT 
Năm 2014 Năm 2015 

Giá trị Tỷ tọng Giá trị Tỷ tọng 

Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng 1.608 46,9% 1.542 49.0% 

Tài sản dài hạn Tỷ đồng 1.822 53,1% 1.603 51.0% 

Tổng tài sản Tỷ đồng 3.430 100% 3.145 100% 

Trong cơ cấu tài sản của CASUMINA, tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng 

tương đương nhau. Trong đó, tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn với 53,1% cơ cấu 

tổng tài sản. Tài sản trong năm 2015 của CASUMINA đạt 3.145 tỷ đồng, thấp hơn 8,3% 

so với cùng kỳ năm trước, giảm 285 tỷ đồng. 

 

Tài sản ngắn hạn: Chiếm tỷ trọng chủ yếu 

vẫn là tồn kho với tỷ trọng 56,8% trong 

tổng tài sản ngắn hạn và các khoản phải thu 

ngắn hạn, chiếm 35% cơ cấu tài sản ngắn 

hạn của CASUMINA. So với năm 2014, tồn 

kho trong năm 2015 đã giảm 21,2%, trong 

khi các khoản phải thu ngắn hạn lại tăng 

17,7% so với cùng kỳ năm trước. Tiền và 

tương đương tiền cũng tăng mạnh trong 

năm từ 40 tỷ đồng lên 123,7 tỷ đồng.  

 

 

 

 

Tài sản dài hạn: CASUMINA thuộc nhóm 

công ty công nghiệp nên trong cơ cấu tài 

sản dài hạn, tài sản cố định chiếm phần 

lớn tỷ trọng, với 93,6%. Tài sản cố định 

của Công ty chủ yếu là các nhà máy, 

xưởng sản xuất sản phẩm săm lốp dành 

cho xe đạp, xe máy và xe ô tô. Ngoài ra, 

một phần chiếm tỷ trọng lớn trong tài 

sản cố định là tài sản dở dang dài hạn. 

  

0,2%

93,6%

5,5%
0,7%

Cơ cấu tài sản dài hạn

Khoản phải thu dài hạn khác Tài sản cố định

Tài sản dở dang dài hạn Tài sản dài hạn khác

8,0%

35,0%

56,8%

0,2%

Cơ cấu tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền Khoản phải thu ngắn hạn

Tồn kho Tài sản ngắn hạn khác
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Tình hình nợ phải trả 

Khoản mục ĐVT 
Năm 2014 Năm 2015 

Giá trị Tỷ tọng Giá trị Tỷ tọng 

Nợ ngắn hạn Tỷ đồng 1.118 54,1% 965 53,7% 

Nợ dài hạn Tỷ đồng 948 45,9% 832 46,3% 

Tổng nợ Tỷ đồng 2.066 100% 1.797 100% 

Xét về cơ cấu nợ của CASUMINA, nợ ngắn hạn và nợ dài hạn vẫn được duy trì với tỷ 

trọng tương đương năm 2014. Cụ thể, tỷ trọng nợ ngắn hạn chiếm khoảng 54%, tỷ trọng 

nợ dài hạn chiếm 46% trong tổng cơ cấu nợ. 

Công ty luôn duy trì một mức vay nợ ngắn hạn và dài hạn cao trong cơ cấu nợ để tài trợ 

cho hoạt động kinh doanh.  

Đối với nợ ngắn hạn: Vay và nợ thuê tài 

chính chiếm tỷ trọng hơn 60% trong cơ 

cấu nợ ngắn hạn, đạt 600 tỷ đồng trong 

năm 2015. Khoảng nợ ngắn hạn vẫn được 

duy trì đều đặn để tài trợ cho vốn lưu động 

hằng năm của Công ty. 

Đối với nợ dài hạn: Khoản vay dài hạn 

được Công ty sử dụng để tài trợ cho dự án 

radial toàn thép giai đoạn 1. Tính đến cuối 

31/12/2015, vay và nợ thuê tài chính dài 

hạn đạt 764 tỷ đồng, chiếm 92% trong 

tổng cơ cấu nợ dài hạn của CASUMINA. 

  

12,0%

10,9%

62,3%

14,8%

Cơ cấu nợ ngắn hạn

Phải trả người bán Phải trả người lao động Vay và nợ thuê tài chính Khác
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NHỮNG CẢI TIẾN TRONG NĂM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty tiếp tục duy trì hệ thống quản lý 

chất lượng theo ISO 9001 và 14001, tiếp 

tục làm việc với các tổ chức cung cấp các 

chứng nhận có giá trị khu vực và quốc tế 

đối với ngành săm lốp như: DOT, E4, SNI… 

Đã triển khai hệ thống đánh giá KPI đối với 

các Xí nghiệp và phòng ban trong Công ty. 

Đây là  công cụ quan trọng giúp công ty 

đánh giá năng lực của từng nhân viên và 

có chế độ lương, thưởng hợp lý theo năng 

lực đóng góp của mỗi cá nhân vào việc 

hoàn thành mục tiêu của Công ty. 

Hoàn thành việc xây dựng hệ thống bán 

hàng theo nhóm sản phẩm lốp xe máy, xe 

đạp tại thị trường nội địa, đồng thời 

CASUMINA cũng đang triển khai hệ thống 

bán hàng này với nhóm sản phẩm săm lốp. 

Chương trình quản trị tổng thể (ERP) trong 

việc điều hành sản xuất, bán hàng, phân 

tích hoạt động SXKD đã mang lại những 

hiệu quả thiết thực, giúp Ban lãnh đạo 

công ty nắm bắt nhanh kết quả SXKD để 

từ đó điều chỉnh những hướng đi mới phù 

hợp hơn với tình hình thực tế, đồng thời 

tiết kiệm được chi phí hoạt động cho Công 

ty.
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 

Khó khăn 

Giá dầu thô được các tổ chức uy tín trên thế giới dự 

báo tiếp tục giảm do cung đang vượt cầu, và xung 

đột chính trị giữa các nước OPEC và Nga, Mỹ đang 

gay gắt sẽ tác động đến mức tăng trưởng của kinh 

tế Việt Nam. Đặc biệt yếu tố này tác động mạnh 

đến các doanh nghiệp công nghiệp cao su (bao gồm 

CASUMINA) trong việc đưa ra kế hoạch thu mua 

nguyên liệu và giá bán phù hợp. 

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc được IMF công 

nhận là rổ tiền tệ dự trữ quốc tế sẽ tác động đến 

nền kinh tế Việt Nam do Việt Nam và Trung Quốc là 

2 quốc gia có mối quan hệ xuất nhập khẩu rất đáng 

kể. Khi cán cân mậu dịch có sự chênh lệch lớn  giữa 

xuất – nhập khẩu hai nước thì giá cả của các sản 

phẩm thương mại cũng sẽ biến động đáng kể. Vấn 

đề này cũng sẽ tác động đến CASUMINA về nguồn 

nguyên liệu đầu vào nhập khẩu từ Trung Quốc.  

Việc tham gia Hiệp định TPP, bên cạnh những mặt 

thuận lợi, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp phải 

những thách thức lớn: hàng hóa nhập khẩu gia 

tăng dẫn đến mức độ cạnh tranh ngày gay gắt 

trong khi năng lực cạnh tranh của các doanh 

nghiệp Việt Nam được đánh giá là yếu thế hơn hẳn 

bởi nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, nguồn nhân lực 

chất lượng cao bị thiếu hụt và hầu hết các mảng 

kinh doanh vẫn còn manh mún, chưa có sự liên 

kết đồng bộ. 

Đầu ra sản phẩm gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là 

nhóm lốp Radial toàn thép, chưa giành được thị 

phần trong và ngoài nước do gặp phải sức ép cạnh 

tranh về giá với các thương hiệu lốp Trung Quốc 

cùng loại gay gắt. Song song đó là áp lực cạnh 

tranh từ các nhà cung cấp nước ngoài như 

Bridgestone, Kumho,… hay các doanh nghiệp nổi 

tiếng ở thị trường  nội địạ như DRC, SRC,..
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Thuận lợi 

Theo dự báo của các Chuyên gia kinh tế 

năm 2016 nền kinh tế Việt Nam có nhiều 

dấu hiệu tương đối tốt, kinh tế vĩ mô tiếp 

tục được phục hồi và có dấu hiệu ổn dịnh 

trở lại sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế 

giới. 

Việt Nam tham gia các hiệp định thương 

mại tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có 

cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu sang 

các nước thành viên nội khối. 

Uy tín sản phẩm và thương hiệu của Công 

ty vẫn được khẳng định trên thị trường. 

Đội ngũ Cán bộ lãnh đạo trẻ, năng động, 

ngày càng có nhiều kinh nghiệm và kiến 

thức quản lý theo hướng chuyên nghiệp, 

hiện đại hơn. 

Tiếp tục triển khai xây dựng chiến lược 

Công ty, triển khai  hệ thống đánh giá 

BSC (hệ thống thẻ điểm cân bằng), đồng 

thời kiểm tra, giám sát và có chính sách 

thưởng phạt hợp lý nhằm nâng cao công 

tác quản lý hiệu quả SXKD trong năm 

2016.
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Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016 

 

Chỉ tiêu ĐVT TH 2015 
KH 2016 

Giá trị %/2015 

Giá trị SXCN Tr đồng 1.530.710 1.800.000 118 

Doanh thu Tr đồng 3.636.176 3.420.000 93 

Doanh thu SXCN " 3.212.112 3.400.000 105 

  - Nội địa " 2.300.184 2.400.000 103 

  - Xuất khẩu " 911.928 1.000.000 110 

Doanh thu KD " 424.055 20.000 5 

Sản lượng hiện vật     

Lốp xe máy     1.000 Ch 4.475 4.840 115 

Săm xe máy " 24.177 23.600 98 

Lốp xe đạp " 3.669 3.820 104 

Săm xe đạp " 5.869 5.850 100 

Lốp công nghiệp " 584 570 98 

Lốp ô tô, máy kéo " 946 1.002 106 

Săm ô tô " 708 725 102 

Yếm ô tô " 379 410 108 

Găng tay 1.000 đôi 5.851 6.000 103 

Ống cao su dân dụng Tấn 95 120 127 

Bán thành phẩm  Tấn 4.687 7.000 149 

Lao động & thu nhập      

Lao động bình quân   Người 2.346 2.384 102 

Thu nhập bình quân 1000 đ 9.262 10.026 108 

Nộp ngân sách Trđ 194.377 185.164 95 

Kim ngạch XNK 1000usd 76.078 87.768 115 

Đầu tư XDCB Trđ 33.826 367.792 1.082 

Lợi nhuận trước thuế Trđ 371.489 330.000 89 

Cổ tức  % 35% >10% 29 

 

Cổ tức năm 2015 sẽ được đại hội đòng cổ đông thường niên năm 2016 chính thức thông 

qua.  
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Các biện pháp thực hiện kế hoạch 

Quản trị Công ty và điều hành sản xuất  

Tiếp tục công tác cân đối hợp lý giữa sản 

xuất và bán hàng, cân đối lượng tồn kho 

sản phẩm hợp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu 

của thị trường, triển khai hệ thống bán 

hàng chuyên nghiệp cho lốp ô tô phù hợp 

và hiệu quả, tăng cường công tác gia công 

và xuất khẩu bán thành phẩm cho các đối 

tác. Tiếp tục thực hiện nghiên cứu, cải tiến 

sản phẩm, cải tiến đơn pha chế với mục 

đích giảm giá thành, nâng cao chất lượng, 

đa dạng hóa mẫu mã, chủng loại sản 

phẩm.  

Củng cố và giữ vững thị phần tiêu thụ 

nhóm sản phẩm truyền thống, mở rộng và 

đẩy mạnh tiêu thụ nhóm lốp Radial toàn 

thép. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để 

tăng sản lượng xuất khẩu lốp Radial toàn 

thép vào thị trường Mỹ.  

Tiếp tục thực hiện công tác tiết kiệm trong 

từng công đoạn sản xuất, bám sát mục 

tiêu chất lượng về tỷ lệ phế, triển khai các 

phong trào thi đua về tiết kiệm, giảm phế 

phẩm trong từng công đoạn sản xuất. 

Quản lý và sử dụng lao động có hiệu quả. 

Rà soát và định biên lại lao động, bố trí 

hợp lý lao động tại các công đoạn, dây 

chuyền sản xuất. Tiếp tục triển khai hệ 

thống bán hàng chuyên nghiệp đối với 

nhóm sản phẩm săm lốp ô tô trên toàn 

quốc. Đặc biệt chú trọng đến hệ thống tiêu 

thụ lốp Radial toàn thép (TBR). Xây dựng 

kho chứa sản phẩm, thiết lập hệ thống kho 

tàng và vận chuyển tập trung nhằm giảm 

thiểu chi phí lưu kho và chi phí vận 

chuyển.  

 

 

 

 

 

 

Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình TPM (Total productive Maintanance – Duy trì 

năng suất toàn diện) ở các xí nghiệp. Chú trọng công tác điều hành sản xuất theo hướng 

chuyên nghiệp và tinh gọn, tận dụng  tối đa năng suất máy móc thiết bị, triển khai hệ 

thống BSC và đánh giá KPI cho nhân viên và các phòng ban công ty, xí nghiệp, tổ chức 

đánh giá hiệu quả hàng tháng, thực hiện chương trình BSC thông qua các KPI cho từng 

bộ phận phòng ban và các Xí nghiệp thành viên nhằm đánh giá hiệu quả công việc theo 

từng vị trí công tác để từ đó áp dụng các chế độ lương thưởng hợp lý hơn. Tiếp tục duy 

trì và phát huy tính hiệu quả của hệ thống quản lý ISO 9001 (2008) và ISO 14001. Chú 

trọng công tác phân tích và đề ra những chính sách sản xuất, bán hàng, tài chính hợp lý, 

linh hoạt với sự hỗ trợ của chương trình quản lý tổng thể doanh nghiệp (ERP). Duy trì tốt 

công tác phòng chống cháy nổ, bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, 
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vệ sinh môi trường. 

 

Công tác đầu tư XDCB 

Triển khai dự án lốp ô tô bán thép (PCR) 

với công suất 1 triệu lốp/năm, hoàn tất 

việc đầu tư mở rộng và đưa vào sản xuất 

dây chuyền lốp xe máy không săm 

(tubeless) với công suất 2 triệu chiếc/năm.  

Tiếp tục xem xét và cân nhắc về thời điểm 

thích hợp thực hiện dự án di dời các nhà 

máy trong nội thành TP. Hồ Chí Minh theo 

quy hoạch tổng thể của Công ty đến năm 

2020. 

Đẩy nhanh tiến độ hoàn tất việc chuyển 

nhượng các dự án bất động sản và tiếp tục 

tiến hành đàm phán với các đối tác trong 

việc không tiếp tục thực hiện việc hợp tác 

các mặt bằng sở hữu của Công ty ty trong 

nội thành TP. Hồ Chí Minh. 

Kết hợp với đối tác đẩy nhanh tiến độ xây 

dựng tòa nhà Văn phòng 180 Nguyễn Thị 

Minh Khai. 

Tiếp tục đầu tư các thiết bị lẻ nhằm hoàn 

thiện một số công đoạn trong dây chuyền 

sản xuất: Lốp xe máy, săm xe máy, lốp ô 

tô, săm ô tô… 

 

 

 

Chiến lược sản phẩm 

Tập trung duy trì thị trường đối với nhóm 

lốp sản phẩm truyền thống: lốp ô tô bias, 

săm lốp xe đạp, săm xe máy. Đẩy mạnh 

tiêu thụ đối với nhóm lốp Radial toàn thép 

(đạt mức tiêu thụ 120 nghìn chiếc). Đặt 

mục tiêu tăng trưởng cao đối nhóm lốp xe 

máy không săm (đạt sản lượng tiêu thụ 

950 nghìn chiếc). 

Đàm phán với các đối tác để lựa chọn cho 

CASUMINA một công nghệ sản xuất tiên 

tiến khi triển khai dự án Radial bán thép 

đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 

Tiếp tục mở rộng và thâm nhập vào các thị 

trường mới với những sản phẩm đặc thù 

mang thương hiệu CASUMINA như: Nam 

Mỹ, Châu Phi… 

Tiếp tục hợp tác với các đối tác có uy tín 

trên thế giới trong việc cung cấp sản phẩm 

mang thương hiệu có giá trị gia tăng cao 

như: Continental (Đức) và các đối tác 

khác. 

Tiếp tục củng cố và có chính sách đối với 

thị trường lắp ráp ôtô Việt Nam. 

Đẩy mạnh sản lượng cung ứng bán thành 

phẩm đối với các nhà sản xuất săm lốp xe, 

xe các loại nổi tiếng trên thế giới như: 

Kumho, Camso. 
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Công tác tiếp thị và bán hàng 

Tiếp tục khai thác và mở rộng thị trường xuất 

khẩu tập trung vào các khách hàng Đông Nam Á, 

Châu Phi, Mỹ…đặc biệt là nhóm sản phẩm lốp 

Radial toàn thép, Radial bán thép. 

Tiếp tục thực hiện và đổi mới chính sách bán 

hàng linh hoạt về chế độ thanh toán, công nợ, 

khuyến mãi…. cho từng đại lý nhằm tạo sự đồng 

thuận và hợp tác đôi bên cùng có lợi. Triển khai 

hệ thống bán hàng chuyên nghiệp khắp các tỉnh 

thành, tăng cường các chế độ chăm sóc khách 

hàng. 

Triển khai hệ thống bán hàng chuyên nghiệp 

khắp các tỉnh thành, tăng cường các chế độ chăm 

sóc khách hàng. 

Tiếp tục duy trì hệ thống nhận diện thương hiệu 

theo hướng hiện đại, đồng bộ. Tập trung vào 

công tác quảng bá sản phẩm mới theo hướng 

chuyên nghiệp, hiện đại. Thực hiện chương trình 

Digital Marketing thông qua các hoạt động sử 

dụng các phương tiện truyền thông kỹ thuật số 

như: mạng xã hội, internet, mobile… Xây dựng 

cộng đồng CSR (Corporation Social 

Responsibility) nhằm thể hiện trách nhiệm đối với 

cộng đồng và truyền tải sứ mạng của CASUMINA 

“Cống hiến cho xã hội sự an toàn, hạnh phục, 

hiệu quả và thân thiện”. Tập trung truyền thông 

theo đặc tính của từng thương hiệu con (ví dụ 

CASUMINA Radial – chuyên nghiệp và am hiểu, 

CASUMINA truyền thống - tính cách và sự tin cậy, 

Euromina – Phong cách). Xây dựng hình ảnh 

chuyên gia ngành lốp. 

Thực hiện công tác điều tra, phân tích thị trường 

theo từng vùng miền, từng nhóm sản phẩm 

chuyên biệt, đề ra những chính sách phù hợp 

mang lại hiệu quả cao. 

Tùy theo từng giai đoạn, trong năm sẽ tổ chức 

các chương trình khuyến mãi lớn, có ý nghĩa đối 
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với nhóm sản phẩm xe đạp, xe máy và ô tô. 
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VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Giai đoạn năm 2011, với những dư 

chấn tiêu cực từ kinh tế trong nước 

như: lãi suất cho vay biến động 

theo xu hướng tăng mạnh (có thời 

điểm chạm mốc 22%), lạm phát 

tăng, các nguyên vật liệu chính như 

cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp, 

vải mành, than đen, thép tanh … 

tăng cao. Đứng trước tình thế đó, 

Hội đồng quản trị cùng với Ban điều 

hành đã thực hiện nhiều giải pháp 

nhằm hãm bớt mức tăng của giá 

vốn: cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm 

năng lượng, kiểm soát chặt các 

công đoạn sản xuất, chông lãng phí 

vật tự, đổi mới phương thức bán 

hàng bằng cách phân tích, tiếp cận 

đàm phán với từng khách 

hàng….Hiệu quả trong năm 2011 chỉ 

nhìn nhận được từ kết quả khả quan 

trong quý 4/2011 bù đáp cho các 

quý trước từ lỗ đến hòa vốn; 

Giai đoạn 2012 – 2015 được đánh 

giá là thời kỳ tăng trưởng và đạt hiệu quả 

cao nhất trong hơn 39 năm từ khi Công ty 

ra đời cho đến nay. Tận dụng lợi thế từ kinh 

tế thế giới và trong nước: Giá nguyên vật 

liệu giảm mạnh và dần có xu hướng ổn định 

ở mức thấp, thị trường xuất khẩu mở rộng, 

thuận lợi, các yếu tố vĩ mô khác như lãi vay 

giảm, lạm phát thấp, sức cầu trong nước 

tăng….đã giúp CASUMINA có được những 

thời cơ tốt, tạo đà tăng trường. Đồng thời, 

Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban điều 

hành thực hiện các giải pháp tỏ ra có hiệu 

quả trong giai đoạn trước. Bên cạnh đó, đã 

đặt ra mục tiêu tiếp cận công nghệ mới 

trong sản xuất săm lốp nhằm tiếp cận được 

xu hướng tiêu dùng của khách hàng, triển 

khai các chương trình quản lý mới. Với 

những nổ lực của Hội đồng quản trị, Ban 

điều hành và toàn thể CB-CNV CASUMINA 

đã đạt được giai đoạn phát triển mạnh, duy 

trì được tốc độ tăng trước của các chỉ tiêu 

chính yếu như: doanh thu, lợi nhuận, tiền 

lương…
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Kết quả sản xuất kinh doanh  

Chỉ tiêu ĐVT 2011 2012 2013 2014 2015 

% 

tăng 

trưởng 

Giá trị SXCN Tỷ đồng 1,040 1,056 1,121 1,303 1,531 110% 

Tổng doanh thu “ 2,924 3,044 3,134 3,178 3,660 106% 

Trong đó: 

Xuất khẩu 
“ 679 760 912 916 912 108% 

Nội địa “ 2,196 2,251 2.198 2,255 2,331 102% 

Thu nhập bình quân Tr.đồng 5,779 8,399 9,618 10,110 9,262 113% 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 51 337 481 426 372 164% 

Lợi nhuận sau thuế “ 39 254 360 331 290 165% 

Vốn điều lệ “ 425 585 673 673 740 115% 

Vốn chủ sở hữu % 619 1,219 1,219 1,365 1,348 121% 

ROS “ 2% 11% 15% 13% 10% 155% 

ROE “ 8% 28% 39% 31% 28% 135% 

EPS “ 929 5,266 5,856 4,776 4,170 146% 

Tỷ lệ chia cổ tức “ 12% 30% 23% 35% 35% 131% 

Cổ tức năm 2015 sẽ được đại hội đòng cổ đông thường niên năm 2016 chính thức thông 

qua. 
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Đánh giá kết quả kinh doanh trong kỳ 

Kết quả kinh doanh giai đoạn 2011 – 2016 cho thấy sự chỉ đạo sát sao và sự nỗ lực của 

Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Cụ thể 

như sau: 

 Tốc độ tăng trưởng bình quân của chỉ tiêu doanh thu trong kỳ là 6%, trong đó doanh 

thu xuất khẩu tăng 8% và doanh thu nội địa tăng 2%. Trong giai đoạn 2011 – 2015, 

CASUMINA đã chuyển đổi mô hình bán hàng kết hợp với việc quy hoạch lại sản xuất, 

nắm bắt được nhu cầu của thị trường. Nhìn chung, tất cả các nhóm sản phẩm đều có 

mức tăng trưởng tuy không đồng đều. Nhóm có mức tăng trưởng tốt bao gồm săm 

lốp xe máy, săm lốp ô tô, đây cũng chính là các nhóm sản phẩm chiếm tỷ trọng cao 

trong cơ cấu doanh thu của CASUMINA. Trong kỳ, nỗ lực tìm kiếm khách hàng mới 

đối với thị trường xuất đã đạt được mục tiêu đề ra, thị trường xuất khẩu được mở 

rộng với các khách hàng tiềm năng. Đối với thị trường nội địa, mức tăng trưởng các 

nhóm sản phẩm không bù đắp được mức giảm giá đầu ra, vì vậy mức tăng trưởng 

2% của khu vực nội địa chưa phản ánh đúng thị phần mà CASUMINA đã chiếm giữ. 

Nếu cộng thêm phần tỷ lệ giảm giá bình quân qua các năm khoảng 8% thì mức tăng 

trường nội địa là 10%/năm. 

  



 

71 

CASUMINA 

VỮNG BƯỚC HÀNH TRÌNH 

 Với chủ trương giữ ổn định nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ Cán bộ giỏi, tâm 

huyết. Chính sách đổi mới tiền lương đã được thực hiện và mang lại hiệu quả thiết 

thực. CASUMINA đã tận dụng được năng lực và sự cống hiến của người lao động. Đây 

là một tài sản vô hình có giá trị lớn góp phần vào hiệu quả hoạt động SXKD của Công 

ty. Mức thu nhập tăng bình quân 13%/năm là mức thu nhập cao hơn trung bình 

ngành và nằm trong nhóm các doanh nghiệp có thu nhập tốt trong Tập đoàn Hóa 

chất Việt Nam. 

 Mức tăng trưởng của các chỉ tiêu lợi nhuận đã phản ánh sự hoạt động hiệu quả trong 

quá trình thực hiện các mục tiêu chiến lược đặt ra qua từng năm của HĐQT và Ban 

điều hành CASUMINA. Với quyết tâm cải thiện lợi nhuận, chỉ tiêu tiên quyết đánh giá 

hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp, HĐQT cùng với Ban điều hành đã tận 

dụng tốt điều kiện khách quan và phát huy được năng lực, khả năng ứng phó và 

những đối sách tích lũy được trong những thời kỳ khó khăn, tạo đà tăng trưởng cho 

các năm tiếp theo. Xét về biểu đồ lợi nhuận của CASUMINA có giảm trong giai đoạn 

2014 – 2015, tuy nhiên CASUMINA vẫn đang duy trì tỷ suất lợi nhuận cao. Mặt khác, 

với dòng tiền tích lũy để đầu tư vào dự án Radial toàn thép cho thấy Công ty đang ở 

trạng thái kinh doanh có hiệu quả và có tiềm năng phát triển trong tương lai. 

 Việc cân đối nguồn vốn phục vụ cho hoạt động SXKD và đầu tư cũng là một trong 

những mục tiêu trọng yếu mà HĐQT cùng Ban điều hành cân nhắc. Mức tăng nguồn 

vốn chủ sở hữu bình quân 21% trong nhiệm cho thấy CASUMINA đang tận dụng tốt 

nguồn vốn này. Tuy nhiên xét trên đặc thù ngành về mức thâm dụng tài sản và xét 

trên lợi thế về lãi suất cho vay trong giai đoạn 2014-2015 cho thấy CASUMINA vẫn 

đang sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức thấp.  
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VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC  

Với mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo, 

giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong việc thực 

hiện các giải pháp giảm chi phí sản xuất, nâng cao công 

tác quản trị, nâng  cấp chất lượng  sản phẩm,  đẩy mạnh

công tác bán hàng, thu xếp vốn và triển khai hoặc thoái 

vốn đối với các dự án đầu tư.  

Qua kiểm điểm công tác cho thấy Ban Tổng giám đốc 

đã triển khai thực hiện các nghị quyết và kết luận của 

Hội đồng quản trị với nỗ lực cao. Chính vì vậy, hoạt 

động sản xuất kinh doanh Công ty đạt được hiệu quả 

khả quan trong năm 2015.  
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 Hoàn thành việc triển khai hệ thống bán hàng chuyên nghiệp đối với lốp ô tô. Tập 

trung toàn lực cho công tác tiêu thụ lốp radial toàn thép, đạt mức sản lượng kế hoạch 

đã đề ra. 

 Mở rộng thị trường xuất khẩu. Tham gia vào chuỗi cung ứng đối với các đối tác có uy 

tín. 

 Triển khai thành công chiến lược phát triển của Công ty năm 2015 thông qua hệ 

thống BSC. Bám sát, phân tích, đánh giá khả năng thực hiện theo từng tháng.  

 Duy trì việc triển khai các giải pháp giảm chi phí sản xuất và tiết kiệm. 

 Tiếp tục nâng cấp chương trình quản lý tổng thể ERP, nâng cao công tác quản trị. 

 Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với các dự án đầu tư đúng tiến 

độ, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. 

 Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Công ty. 

  

Doanh thu SXCN: 3.400 tỷ đồng, tăng 

5% so với thực hiện năm 2015. 

Lợi nhuận trước thuế: 330 tỷ đồng, 

bằng 89% so với thực hiện năm 2015. 

Chia cổ tức: Mức tối thiểu là 10%. 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị  

 

 Ông Phạm Hồng Phú – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc 

 Ông Nguyễn Minh Thiện – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán 

trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ông Trần Văn Trí – Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1955 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa 

Sở hữu cá nhân: 39.546 cp – 0,05% 

Đại diện Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: 37.754.178 cp – 51% 
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 Ông Nguyễn Ngọc Phương – Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1982 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

Cổ phiếu nắm giữ: 4.958 cp – 0,01% 

 
 

 

 

 

 

 

 Ông Phạm Văn Thọ – Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1961 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kế toán 

Cổ phiếu nắm giữ: 120.000 cp – 0,16% 
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Hoạt động của Hội đồng quản trị  

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 06 cuộc họp (từ tháng 4/2015 

đến tháng 04/2016). Cụ thể như sau : 

Số Biên bản Ngày họp Nội dung cuộc họp 

28/2015 

BBH/HĐQT 

14/04/2015 - Báo cáo thực hiện SXKD quý 1/2015 và kế hoạch 

quý 2/2015. 

- Công tác chuẩn bị đại hội cổ đông 2015. 

- Các vấn đề khác. 

29/2015 

BBH/HĐQT 

16/07/2015 - Sơ kết kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015. Kế 

hoạch Quý 3/2015 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 

2015. 

- Tình hình triển khai công tác đầu tư XDCB 6 tháng 

đầu năm 2015, kế hoạch 6 tháng cuối năm. 

- Thông qua các quy chế sửa đổi của Công ty. 

30/2015 

BBH/HĐQT 

09/10/2015 - Kết quả SXKD quý 3/2015 và kế hoạch quý 

4/2015. 

- Thông qua phương án đầu tư chiều sâu lốp ô tô du 

lịch công suất 1 triệu chiếc/năm. 

- Thông qua các quy chế sửa đổi của Công ty. 

31/2015 

BBH/HĐQT 

26/11/2015 - Kế hoạch SXKD 2016. 

- Thông qua báo cáo khả thi dự án lốp bán thép. 

- Thông qua kế hoạch dự trữ cao su thiên nhiên. 

32/2015 

BBH/HĐQT 

13/01/2016 - Đánh giá kết quả SXKD năm 2015. 

- Kế hoạch SXKD chi tiết năm 2016 và các biện pháp 

triển khai thực hiện kế hoạch 2016. 

- Rà soát lại điều lệ của Công ty theo Luật doanh 

nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản liên quan. 

- Xây dựng một số quy chế mới bảo đảm phù hợp với 

quy định Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và 

các văn bản liên quan. 

- Kế hoạch phân chia lợi nhuận và tăng vốn điều lệ. 

- Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2016. 
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BAN KIỂM SOÁT 

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 

 Bà Lê Thị Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát 

Năm sinh: 1954 

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Kinh tế, Cử nhân Anh Văn 

Cổ phiếu nắm giữ: 80.262 cp – 0,11% 

 
 

 

 

 

 

 

 Bà Vũ Thị Bích Ngọc – Thành viên BKS 

Năm sinh: 1985 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

Cổ phiếu nắm giữ: 4.508 cp – 0,01% 

  
 

 

 

 

 Bà Lê Thị Thu Thủy – Thành viên BKS  

Năm sinh: 1977 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD 

Cổ phiếu nắm giữ: 847 cp – 0,0001% 
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Hoạt động của Ban kiểm soát 

Năm 2015, Ban kiểm soát tổ chức các buổi họp định kỳ hàng quý, để đề ra nội dung, kế 

hoạch làm việc theo tiến trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát 

đã có kiến nghị, đề xuất về việc thực hiện chế độ, quy định, quy chế tài chính, chi trả tiền 

lương, thưởng, kiểm soát lao động, tiết kiệm vật tư đã được Ban lãnh đạo Công ty 

nghiêm túc xem xét, chỉnh sửa để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu 

quả tốt hơn và giảm thiểu rủi ro. 

 Kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị 

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông ngày 22/4/2015, Hội đồng quản trị Công 

ty đã có sự thay đổi và bổ nhiệm mới. Việc thay đổi đã thực hiện đúng theo Luật doanh 

nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam. 

Một số chỉ tiêu chính được Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015 thông qua đã được triển 

khai như sau: 

Doanh thu thuần: Kế hoạch 3.563 tỷ đồng. Thực hiện năm 2015 là 3.660 tỷ đồng đạt 

102,7% so với kế hoạch đề ra. 

Lãi trước thuế: Kế hoạch 370 tỷ đồng. Thực hiện năm 2015 là 371 tỷ đồng đạt 100,3% 

so với kế hoạch đề ra. 

Năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều phiên họp có nội dung và hình thức phù 

hợp với Điều lệ của công ty. Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Ban hành đều 

đáp ứng kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
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 Kiểm soát hoạt động của Ban Tổng Gám đốc 

Với mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng 

quản trị tổ chức chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các 

giải pháp giảm chi phí sản xuất, nâng cao công tác quản trị, nâng cấp chất lượng sản 

phẩm, đẩy mạnh công tác bán hàng, thu xếp vốn và triển khai hoặc thoái vốn đối với các 

dự án đầu tư.  

Qua kiểm điểm công tác cho thấy Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các nghị 

quyết và kết luận của Hội đồng quản trị với nỗ lực cao. Chính vì vậy, hoạt động sản xuất 

kinh doanh Công ty đạt được hiệu quả khả quan trong năm 2015. 

 Công tác quản lý định mức tiêu hao vật tư và định mức tỷ lệ phế phẩm 

Năm 2015, Ban Tổng giám đốc đã quan tâm nhiều đến công tác này. Tuy nhiên, tỷ lệ phế 

phẩm ở một số sản phẩm vẫn chưa có kết quả khả quan, chất lượng sản phẩm vẫn còn 

phải cải tiến tốt hơn. 

 Tình hình bảo toàn vốn  

Công ty đã bảo toàn được vốn hoạt động của mình. Đến thời điểm 31/12/2015 vốn điều 

lệ của Công ty là 740.204.960.000 đồng tăng 67.272.910.000 đồng so với 

672.932.050.000 đồng năm 2014 do Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu để chi trả cổ 

tức năm 2014. 

 

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH  

Chủ tịch Hội đồng quản trị:    72.000.000 đồng/năm 

Thành viên Hội đồng quản trị:                     264.000.000 đồng/năm 

Ban kiểm soát:      138.000.000 đồng/năm 

Thư ký Hội đồng quản trị:                        54.000.000 đồng/năm 

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2015: 528.000.000 đồng, bằng 100% mức duyệt chi tại 

đại hội cổ đông năm 2015. 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

  

Họ và tên 

Số cổ phiếu sở hữu 

đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ Lý do tăng, 

giảm 
Số lượng 

Tỷ lệ 

% 
Số lượng Tỷ lệ % 

Phạm Văn Thọ 5.900 - 100.000 0,135 
Mua, nhận cổ 

tức 
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Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 bản đầy đủ được đăng tải tại 
Website: www.casumina.vn   

http://www.casumina.vn/
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

PHẠM HỒNG PHÚ 




