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CÔNG TY CỔ PHẦN 

KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG 



  

THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



 

Kính thưa Quý cổ đông, Quý khách hàng cùng toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần 

Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương; 

Năm 2015 đi qua, Việt Nam tiếp tục chuyển mình cùng với xu thế phục hồi của nền kinh tế trong 

và ngoài nước, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển và ổn định tình hình hoạt động sản 

xuất kinh doanh. Theo số liệu của Tổng Cục thống kê, GDP Việt Nam năm 2015 tăng 6,68% so với 

cùng kỳ năm trước, lạm phát chạm mốc 0,6% là mức thấp nhất trong 14 năm trở lại đây. Ngành 

khai khoáng năm 2015 vẫn là một trong những ngành công nghiệp đóng góp lớn nhất vào tốc độ 

tăng trưởng GDP quốc gia; bên cạnh đó bất động sản trong nước ngày càng ấm dần lên, đặc biệt 

là giai đoạn cuối năm. Là một doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong hai lĩnh vực trên, Bimico có 

đủ nền tảng để phát triển và gặt hái được những thành tích đáng kể trong năm. 

Doanh thu thuần năm 2015 vượt mốc 737 tỷ đồng, tăng 18,23% so với kết quả năm 2014. Lợi 

nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 162,7 tỷ đồng và 125,3 tỷ đồng, tăng gần 30% so với 

cùng kỳ. Với kết quả hoạt động như trên, tỷ lệ cổ tức cho cổ đông năm 2015 dự kiến sẽ vẫn đảm 

bảo được mức 30%. Nhìn chung, kết quả tình hình tài chính công ty đạt được trong năm 2015 đã 

đáp ứng được kỳ vọng của Đại hội đồng cổ đông, tạo được động lực để tập thể Bimico tiếp tục 

đồng lòng phấn đấu phát triển Công ty trên mọi phương diện. Kết quả đó là thành quả chung tay 

của Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty. 

Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu của Ngân hàng Thế giới (World Bank) cho thấy, tốc độ tăng 

trưởng kinh tế năm 2016 sẽ giảm nhẹ so với năm 2015. Việt Nam tuy được dự báo sẽ vẫn nằm 

trong danh sách các nước phát triển kinh tế tốt của khu vực Châu Á Thái Bình Dương, tuy nhiên 

mức dự báo này cũng chỉ đạt mức 6,6%. Dự báo trong nước của HSBC và ANZ kỳ vọng mức tăng 

trưởng kinh tế lần lượt là 6,6% và 6,9%. Ban Tổng Giám đốc phối hợp với Hội đồng quản trị xây 

dựng phương hướng hoạt động cho Công ty nhằm giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Kế 

hoạch doanh thu thuần năm 2016 đạt 838 tỷ đồng, các khoản doanh thu tài chính và thu nhập 

khác đóng góp 12 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt được dự báo đạt 180 tỷ 

đồng và 144 tỷ đồng. Nhằm đạt được kết quả trên, Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Tổng 

Giám đốc chỉ đạo đẩy mạnh các giải pháp thị trường, tiết kiệm chi phí, linh hoạt triển khai các dự 

án đầu tư và sản xuất kinh doanh.  

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chân thành cám ơn Quý cổ đông và Quý khách hàng đã tin 

tưởng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Tình hình sắp tới tuy dự báo còn nhiều khó khăn, thử 

thách, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, cùng với nền tảng kết quả đạt được trong 

năm 2015, Bimico tin tưởng sẽ đạt được các kế hoạch đề ra, nâng cao hiệu quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh, mang lại lợi ích cao nhất cho Quý cổ đông, đồng thời đảm bảo công việc và thu 

nhập ổn định cho toàn thể người lao động Công ty. 

Kính chúc Quý cổ đông, Quý khách hàng và tập thể Cán bộ công nhân viên Bimico nhiều sức khỏe 

và thịnh vượng.  

 

Trân trọng! 

Chủ tịch Hội đồng quản trị 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tổ chức và nhân sự 

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

Tình hình tài chính 

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA  

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính 

Kế hoạch phát triển năm 2016 
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BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty 

Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị 

 

QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát 

Giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của  

HĐQT, BĐH và BKS 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

KIỂM TOÁN 2015 

Ý kiến của Cơ quan kiểm toán 

Báo cáo tài chính và  

Thuyết minh Báo cáo tài chính 
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THÔNG TIN CHUNG 

Thông tin khái quát 

Tầm nhìn và sứ mệnh Công ty 

Quá trình hình thành và phát triển 

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 

Định hướng phát triển 

Các rủi ro 
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TẦM NHÌN 

SỨ MỆNH 

Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng 

Bình Dương phấn đấu để trở thành doanh 

nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Khai thác 

Khoáng sản. 

Đầu tư đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao 

chất lượng sản phẩm nhằm đem lại sự ổn 

định để phát triển bền vững cho công ty và 

thỏa mãn ngày càng tốt hơn với nhiều nhu 

cầu của khách hàng. 

1993 2006 2007 

Thành lập ngày 13 / 01 / 1993 

theo quyết định số 62/QĐUB 

của UBND tỉnh Sông Bé nay là 

tỉnh Bình Dương, tiền thân là 

doanh nghiệp Nhà nước. 

Tháng 5/2006, Công ty được cổ 

phần hóa với vốn điều lệ là 70 tỷ 

đồng, với 51% được Nhà nước 

nắm giữ. 

Năm 2007, Công ty chính thức 

được Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước chấp thuận đăng ký Công 

ty đại chúng. 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
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2010 2012 2015 

Tháng 1 năm 2010, Công ty tăng 

vốn điều lệ lần thứ nhất lên 107 

tỷ đồng, niêm yết cổ phiếu tại 

HOSE với mã chứng khoán KSB, 

vốn nhà nước 50,5%. 

Ngày 9/3/2012, Công ty tăng 

vốn điều lệ lần hai lên 180 tỷ 

đồng, vốn nhà nước 50,5%. 

Tháng 7 năm 2015, Công ty phát 

hành thêm 5.400.000 cổ phiếu 

từ nguồn vốn chủ sở hữu, tăng 

vốn điều lệ lên 234 tỷ đồng, vốn 

nhà nước (SCIC) 50,05%. 
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

Địa bàn kinh doanh 

Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty ở 

tỉnh Bình Dương. Hoạt động khai thác tại các huyện 

Dầu Tiếng, Tân Uyên, Phú Giáo, thị xã Thuận An, Dĩ An.  

Giới thiệu các nhà máy, xí nghiệp 

1. Xí nghiệp khai thác và chế biến đá Tân 

Đông Hiệp 

Địa chỉ: Phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương 

2. Xí nghiệp khai thác và chế biến đá Phước 

Vĩnh 

Địa chỉ: Thửa đất số 305, TBĐ số 57, thị trấn 

Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 

3. Xí nghiệp khai thác và chế biến đá Tân Mỹ 

Địa chỉ: Thửa đất số 972, TBĐ số 58, ấp 1, xã 

Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

  

4. Xí nghiệp khai thác và chế biến cao lanh 

Tân Thành 

Địa chỉ: Thửa đất số 67 và 303, TBĐ số 37 và 

38, ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân 

Uyên,tỉnh Bình Dương 

5. Xí nghiệp khai thác và chế biến cao lanh 

Minh Long 

Địa chỉ: Ấp 1, xã Minh Long, huyện Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước 

6. Xí nghiệp khai thác cát Dầu Tiếng 

Địa chỉ: Thửa đất 159, TBĐ 38, ấp Đồng Sến, 

xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

7. Đội Vận Tải 

Địa chỉ: xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 
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Ngành nghề kinh doanh  

o Thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản. 

o Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc 

sẵn, các loại thép hình. 

o Xây dựng cơ sở hạ tầng kinh doanh bất động sản 

(Khu công nghiệp, khu dân cư). 

o Xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngành khai thác mỏ 

(phi kim loại) điện cơ mỏ, đường giao thông. 

o Sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai. 

o Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng, các dịch 

vụ: cho thuê nhà xưởng, nhà ở, xử lý nước thải 

và các dịch vụ khác. 

o Cung cấp dic̣h vụ ăn uống phục vụ hội nghi,̣ nhà 

hàng tiệc cưới, thể thao (sân bóng mini),… 

 

  

8. Xí nghiệp sản xuất bê tông đúc sẵn 

Địa chỉ: xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 

9. Nhà máy gạch Bình Phú 

Địa chỉ: Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 

10. Xí nghiệp Xây Dựng 

Địa chỉ: Xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 

11. Xí nghiệp đầu tư phát triển khu công 

nghiệp Đất Cuốc 

Địa chỉ: xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 

  

12. Ban Quản Lý Khu Dân Cư Bình Đức Tiến 

Địa chỉ: đường Phan Thanh Giản, tổ 25, khu phố 

Bình Đức 1, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

13. Xí nghiệp sản xuất nước uống tinh khiết đóng 

chai 

Địa chỉ: phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương. 

14. Trung tâm hội nghị - tiệc cưới Thanh Bình KSB 

Địa chỉ: 5/999 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

15. Ban quản lý mỏ sét Bố Lá 

Địa chỉ: xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình 

Dương 
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Công ty hoạt động và quản trị theo mô hình công ty cổ phần với cơ cấu như sau: 

- Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả cổ 

đông có quyền biểu quyết. ĐHĐCĐ họp mỗi năm ít nhất 1 lần nhằm quyết định những vấn đề 

được Luật pháp và Điều lệ Công ty Quy định.  

- Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết 

định mọi vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc 

thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Hiện tại HĐQT của công ty có 05 người. 

- Ban Kiểm soát: Là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị 

và điều hành của Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động 

kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính của Công ty. 

- Ban Tổng giám đốc: Bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng điều hành 

hoạt động của Công ty. Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh 

và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua. 

 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU QUẢN LÝ 
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Công ty con và công ty liên kết 

Không có 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
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Các mục tiêu chủ yếu của công ty 

- Khai thác, chế biến khoáng sản là ngành kinh doanh trọng yếu, chủ lực là 

điều kiện để tích lũy và phát triển các lĩnh vực kinh doanh khác. 

- Sản xuất vật liệu xây dựng nguyên liệu chủ yếu từ khoáng sản, bằng công 

nghệ hiện đại, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội . 

- Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư phục vụ các 

nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhu cầu của người dân. 

- Khai thác các nguồn lực, tiềm năng hiện có: quĩ đất, cơ sở hạ tầng của mỏ 

sau cải tạo phục hồi môi trường để kinh doanh dịch vụ tạo nguồn thu mới. 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

- Khai thác, chế biến khoáng sản là chủ lực, là cốt lõi của công ty. 

- Duy trì và củng cố các mỏ hiện có, tìm kiếm phát triển mỏ mới 

- Đổi mới công nghệ, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động khai thác, chế biến 

khoáng sản, sản xuất vật liệu, môi trường… 

- Đầu tư đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đem 

lại sự ổn định để phát triển bền vững cho công ty và đáp ứng nhu cầu khách 

hàng ngày càng tốt hơn.  

- Giữ vững vị thế của công ty trên thị trường: CTCP Khoáng Sản và Xây Dựng 

Bình Duơng sẵn sàng hợp tác với tất cả khách hàng, đối tác để cùng hoạt 

động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 

- Tập trung đầu tư các lĩnh vực chính có chọn lọc phục vụ cho sản xuất kinh 

doanh hiện tại và mục tiêu lâu dài. 

- Thực hiện đúng các qui định pháp luật đối với các hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty. 
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CÁC RỦI RO 

Rủi ro kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của các 

ngành công nghiệp xây dựng, khai thác và chế biến các sản phẩm từ khoáng sản. Kinh tế phát 

triển, tổng cầu tăng sẽ thúc đẩy nhu cầu cho xây dựng và sử dụng các chế phẩm này thuận lợi hơn. 

Ngược lại, nền kinh tế chậm phát triển sẽ kéo theo sự sụt giảm về nhu cầu của các sản phẩm này. 

Theo công bố mới nhất của Tổng cục Thống kê, GDP cả nước năm 2015 ước tính tăng 6,68% so 

với năm 2014, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước tính đạt 45,7 triệu đồng, tương đương 

2.109 USD, tăng 57 USD so với năm 2014. Lạm phát 0,6% là mức thấp nhất trong 14 năm gần đây. 

Đây là kết quả của chính sách ổn định kinh tế vĩ mô cùng với việc giảm giá nhiên liệu. Đáng chú ý, 

năm 2015 còn ghi nhận sự phục hồi và phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam qua những 

con số về sự tăng giá liên tục của nhiều dự án cũng như việc giải quyết hàng tồn kho và thanh 

khoản tăng cao. Dự báo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế nói chung và của ngành công nghiệp 

xây dựng, khai khoáng nói riêng vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với các rủi ro khó lường trong tương lai, 

ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty phải 

luôn trong tư thế chủ động năm bắt tình hình kinh tế, tránh tâm lý chủ quan để có thể sẵn sàng 

đương đầu với các rủi ro do nên kinh tế trong và ngoài nước mang lại. 

Rủi ro luật pháp 

Khoáng sản là ngành tạo ra lợi nhuận rất lớn, nhưng việc khai thác khoáng sản thường ảnh hưởng 

đến lợi ích của quốc gia. Vì vậy, luật pháp có những quy định rất chặt chẽ về lĩnh vực này. Mọi sự 

thay đổi chính sách, dù lớn hay nhỏ đều luôn gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh 

nghiệp trong ngành. 

Là một doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty Cổ phần, công ty chịu sự điều chỉnh bởi các 

quy định pháp luật về Công ty cổ phần (Luật Doanh nghiệp), chứng khoán và thị trường chứng 

khoán (Luật Chứng Khoán), Thuế (Thu nhập Doanh nghiệp), lĩnh vực hoạt động (Luật Khoáng sản, 

Luật môi trường) và các luật khác vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Việc sửa đổi và dự kiến 

sửa đổi nhiều Luật quan trọng như Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật Nhà ở góp 

phần tạo thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh cho các 

doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, việc này cũng đem đến những rủi ro nhất định cho doanh 

nghiệp, bởi bất kì sự thay đổi nào cũng có thể ảnh hưởng đến chiến lược và hiệu quả kinh doanh 

sản xuất. 
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Rủi ro đặc thù 

Ngành khai thác và chế biến khoáng sản chiếm tỷ trọng rất cao trong cơ cấu tổng doanh thu của Công ty cổ 

phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương. Các ngành nghề còn lại đang hoạt động với tính chất nhỏ lẻ, chiếm 

thị phần nhỏ và khả năng cạnh tranh còn yếu trên thị trường. Ngành khai thác và chế biến khoáng sản chịu 

ảnh hưởng trực tiếp từ việc quản trị tài nguyên của quốc gia nói chung và doanh nghiệp nói riêng. Việt Nam 

vẫn luôn nằm trong danh sách các nước có chỉ số quản trị tài nguyên tương đối thấp, dẫn đến tình trạng 

ngành khai khoáng hoạt động kém hiệu quả. Ngoài ra, ngành khai thác và chế biến khoáng sản còn phải đối 

mặt với các rủi ro khác sau đây: 

Rủi ro giá nguyên vật liệu đầu vào  

Trong tình trạng trữ lượng tài nguyên khai thác không tái tạo được ngày càng sụt giảm, cộng với đó là sự hạn 

chế trong việc quản trị tài nguyên môi trường dẫn đến những khó khăn đặc trưng cho Công ty. Ngoài ra, các 

yếu tố về trữ lượng, hàm lượng khoáng, chất lượng khoáng sản khai thác… cũng một phần ảnh hưởng đến 

tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Rủi ro đầu ra 

Trong lịch sử, giá của khoáng sản đã giảm từ 2-4 lần vào thời kỳ khủng hoảng. Điều này cho thấy ngành khoáng 

sản rất nhạy cảm với hiện trạng của nền kinh tế.  

Rủi ro về thời tiết 

Đây là một rủi ro khá đặc thù của ngành khoáng sản. Hầu hết các mỏ đều lộ thiên. Vì vậy, những thay đổi của 

thời tiết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc khai thác mỏ, độ an toàn và sản lượng khai thác của doanh nghiệp.  

Rủi ro về môi trường 

Khoáng sản là tài nguyên không tái tạo và có trữ lượng hạn chế. Việc khai thác có thể gây ảnh hưởng đến môi 

trường. Điều này cũng gây tiềm ẩn rủi ro bị rơi vào những vụ tranh cãi pháp lý hay phản đối của dư luận. 

Rủi ro khác 

Các rủi ro khác như thiên tai, dịch hoạ.v.v... là những rủi ro bất khả kháng và khó dự đoán, nếu xảy ra sẽ gây 

thiệt hại lớn về tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. Hàng năm, Công ty luôn có 

chính sách mua bảo hiểm cho cán bộ, công nhân viên và các tài sản, vật tư, thiết bị có giá trị lớn. Mức bảo 

hiểm đủ để Công ty không bị thiệt hại khi có sự cố bất khả kháng xảy ra. 
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Tình hình sản xuất kinh doanh 

Tổ chức và nhân sự 

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

Tình tình tài chính 

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 

Trách nhiệm xã hội 
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Lĩnh vực sản xuất/ 
cơ cấu sản phẩm 

ĐVT Kế hoạch 2015 Thực hiện 2015 Thực hiện 2014 

So sánh thực 
hiện 2015 với 

KH 
2015 

TH 
2014 

I.-Khai thác, chế biến Khoáng sản     

1- Khai thác đá xây 
dựng 

m3 3.450.000 3.334.395 3.322.609 97% 100% 

2- Chế biến đá xây 
dựng 

m3 3.065.182 3.322.332 2.989.105 108% 111% 

3- Khai thác cao lanh m3 70.000 91.800 56.123 131% 164% 

4- Chế biến cao lanh tấn 22.800 30.879 15.381 135% 201% 

- Chế biến bột tấn 9.000 15.951 8.395 177% 190% 

- Chế biến lọc tấn 13.800 14.928 6.986 108% 216% 

5- Khai thác cát xây 
dựng 

m3 140.000 102.998 90.150 74% 114% 

6- Khai thác sét gạch 
ngói 

m3 10.000 61.598 - 616% - 

II.- SX vật liệu xây dựng     

1- Gạch xây dựng 
các loại  

viên 40.120.000 40.909.733 39.501.140 102% 104% 

      - Gạch xây dựng viên 40.000.000 40.757.313 39.459.169 102% 103% 

      - Gạch Block  viên 120.000 152.420 41.971 127% 363% 

2- Cống bê tông m 50.080 54.200 54.487 108% 99% 

III. Sản xuất khác và dịch vụ 

1- Nước tinh khiết 
đóng chai 

lít 4.000.000 4.605.047 4.117.301 115% 112% 

2- Vận tải (nội bộ + 
bên ngoài) 

tấnkm 4.000.000 4.163.246 5.228.284 104% 80% 

3- Dịch vụ hội nghị, 
tiệc cưới và dịch vụ 
khác 

đồng 11.000.000.000 8.727.852.577 4.256.627.237 79% 205% 

4- Hoạt động xây 
dựng các công trình 

đồng 11.500.000.000 11.988.547.071 12.163.261.850 104% 99% 

  

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 
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  Hoạt động khai thác, chế biến khoáng 

sản của Công ty năm 2015 có sự tăng 

trưởng tốt. Sản lượng chế biến đá xây 

dựng tăng 11% so với cùng kỳ năm 

2014 và vượt 8% so với kế hoạch đề ra. 

Hoạt động chế biến cao lanh đạt 164% 

so với năm 2014, trong đó sản lượng 

chế biến bột đạt 15.951 tấn tăng 90% 

so với cùng kỳ và sản lượng chế biến 

lọc đạt 14.928 tấn tăng 116% so với 

cùng kỳ. Mảng khai thác cát xây dựng 

tuy chỉ đạt 74% so với kế hoạch đặt ra 

nhưng vẫn đảm bảo mức tăng trưởng 

14% so với năm 2014. Sản phẩm sét 

gạch ngói đạt mức khai thác 61.598 m3 

trong năm 2015, vượt kế hoạch đề ra 

gấp sáu lần.  

Về nhóm sản xuất vật liệu xây dựng, sản lượng sản 

xuất gạch xây dựng các loại và công bê-tông đều 

được duy trì ổn định so với cùng kỳ năm trước, 

không có sự biến đổi quá lớn. Gạch xây dựng đạt 

sản lượng hơn 40 triệu viên đạt 103% so với cùng 

kỳ năm 2014 và cống bê-tông hơn 54 nghìn mét 

đạt 99% so với năm 2014. Cả 2 chỉ tiêu này đều 

vượt kế hoạch đề ra cho năm 2015. Sản phẩm gạch 

block tuy tăng trưởng nhiều so với cùng kỳ và kế 

hoạch nhưng vẫn chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ trong 

cơ cấu các sản phẩm gạch xây dựng. Sở dĩ có sự lạc 

quan trong nhóm sản xuất này là do nhu cầu từ thị 

trường bất động sản và cơ cấu hạ tầng tăng cao 

trong năm 2015, vì sự ấm lên của thị trường bất 

động sản và hàng loạt các công trình giao thông 

được đầu tư, xây dựng trong năm cùng với việc vay 

mua nhà sẽ được giảm lãi suất cho vay của nhiều 

ngân hàng nhằm đã làm cho nhu cầu càng tăng cao 

hơn nữa. Đây cũng là một thuận lợi cho Công ty. 

Nhóm sản xuất khác và dịch vụ cũng được Công ty 

duy trì và hoạt động khá thuận lợi như nước tinh 

khiết đóng chai được sản xuất hơn 4 triệu lít tăng 

12% so với năm 2014. Ngoài ra, các hoạt động vận 

tải, dịch vụ và xây dựng công trình đều có những 

kết quả khả quan. 
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Sản lượng tiêu thụ 

Nội Dung ĐVT Kế hoạch 2015 
Thực hiện 

2015 
Thực hiện 

2014 

So sánh thực 
hiện 2015 với 

KH 
2015 

TH 
2014 

I- Ngành khoáng sản 

1- Đá hộc   m3 210.000 374.044 206.136 178% 181% 

2- Đá chế biến các loại m3 3.000.000 3.375.373 2.957.848 113% 114% 

3- Cao lanh nguyên khai m3 30.000 9.084 11.598 30% 78% 

4- Cao lanh chế biến tấn      

     - Chế biến bột tấn 9.000 15.683 8.108 174% 193% 

     - Chế biến lọc tấn 13.500 13.859 6.915 103% 200% 

5- Cát xây dựng m3 135.000 111.624 84.181 83% 133% 

II- Vật liệu xây dựng 

1- Gạch xây dựng các loại viên 41.240.000 41.576.593 39.526.172 101% 105% 

    - Gạch Tuynel viên 41.120.000 41.427.984 39.419.822 101% 105% 

    - Gạch block viên 120.000 148.609 106.350 124% 140% 

2- Cống bê tông các loại m 50.000 51.659 31.955 103% 162% 

III- Bất động sản (KCN) 

    - Cho thuê đất khu CN ha 10 12.9 1,2 129% 1.075% 

IV- Sản phẩm khác, dịch vụ 

1- Nước tinh khiết 
BIMICO 

lít 4.000.000 4.590.398 4.121.899 115% 111% 

2- Dịch vụ hội nghị, tiệc 
cưới, dịch vụ khác 

đồng 11.000.000.000 8.727.852.577 - 79% - 
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Danh sách Ban điều hành 

STT Họ và tên Chức vụ Số lượng CP Tỷ lệ 

1 Trần Đình Hải Tổng Giám đốc 46.716 0,20% 

2 Hoàng Văn Lộc  Phó Tổng Giám đốc 26.243 0,11% 

3 Đặng Quang Thung  Phó Tổng Giám đốc 25.259 0,11% 

4 Phạm Văn Hiệp Phó Tổng Giám đốc 5.029 0,02% 

5 Nguyễn Thị Thanh Mỹ Phó Tổng Giám đốc 57.015 0,24% 

6 Trần Đình Hà Phó Tổng Giám đốc 10.605 0,04% 

7 Lục Thanh Sang Kế toán trưởng 17.823 0,07% 
 

Sơ yếu lý lịch Ban điều hành 
 

Ông Trần Đình Hải 

Tổng Giám đốc 

Năm sinh: 1956 

Nơi sinh: Vũ Hợp, Vũ Thư, Thái 
Bình 

Trình độ: Cử nhân Luật 

Tỷ lệ CP đang nắm giữ: 0,20% 

  

Ông Hoàng Văn Lộc 

Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh: 1956 

Nơi sinh: Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

Trình độ: Kỹ sư Địa chất công 
trình 

Tỷ lệ CP đang nắm giữ: 0,11% 

Ông Đặng Quang Thung 

Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh: 1958 

Nơi sinh: Thạch Sơn, Anh Sơn, 
Nghệ An 

Trình độ: Cử nhân Kinh tế 

Tỷ lệ CP đang nắm giữ: 0,11% 

Ông Phạm Văn Hiệp 

Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh: 1962 

Nơi sinh:Lại Hưng, Bến Cát, 
Bình Dương 

Trình độ: Cử nhân Kinh tế  

Tỷ lệ CP đang nắm giữ: 0,02% 

 Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ 

Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh: 1964 

Nơi sinh: An Sơn, Thuận An, Bình 
Dương 

Trình độ: Cử nhân Kinh tế 

Tỷ lệ CP đang nắm giữ: 0,24% 

Ông Trần Đình Hà 

Phó Tổng Giám đốc  

Năm sinh: 1975 

Nơi sinh: Vũ Hợp, Vũ Thư, 
Thái Bình 

Trình độ: Cử nhân kinh tế 

Tỷ lệ CP đang nắm giữ: 0,04% 

 

 

 

 

Ông Lục Thanh Sang 

Kế toán trưởng 

Năm sinh: 1960 

Nơi sinh: Bình Dương 

Trình độ: Cử nhân Kinh tế 
Lâm nghiệp 

Tỷ lệ CP đang nắm giữ: 0,07% 

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

Thay đổi nhân sự Ban điều hành trong năm  

Không có 
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Số lượng cán bộ, nhân viên 
 

STT Tính chất phân loại 2014 2015 Tỷ lệ 

A Theo trình độ 518 522 100% 

1 Trên Đại học 6 7 1,34% 

2 Đại học 95 103 19,73% 

3 Cao đẳng 22 19 3,64% 

4 Khác 395 393 75,29% 

B Theo tính chất hợp đồng lao động 518 522 100% 

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 52 80 15,33% 

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 466 442 84,67% 
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Mức lương bình quân Thu nhập bình quân
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Nhân sự Công ty chiếm đa số là công nhân lao động do đặc thù của ngành nghề xây dựng và khai thác 

khoáng sản. Ngành này đòi hỏi sức khỏe và làm việc trong môi trường nguy hiểm và độc hại. tương 

xứng vào đó, mức lương bình quân và thu nhập bình quân có sự tăng trưởng đáng kể qua các năm 

nhằm đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên và người lao động. Việc thực hiện các chính sách 

cho người lao động cụ thể như sau:  

- Thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định đối với người lao 

động (các loại hình bảo hiểm, bảo hộ lao động, ốm đau, thai sản…). 

- Thông qua công đoàn cơ sở, các quyền lợi khác của người lao động được thực hiện đúng 

quy chế  (tiền thưởng, cưới hỏi, ốm đau…). 

- Tập huấn các kỹ năng chuyên môn ở các trung tâm đào tạo và tại công ty. 

- Thực hiện trả lương theo đơn giá khoán sản phẩm. 
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Các khoản đầu tư lớn  

Khu công nghiệp Đất Cuốc (Huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) 

Tình hình Khu công nghiệp đến 31/12/2015: 

STT DIỄN GiẢI ĐVT TỔNG SỐ 
TRONG ĐÓ 

KHU A KHU B 

1 Tổng diện tích toàn khu ha 209,70 102,10 107,60 

 
- Diện tích làm hạ tầng, nhà ở, dịch vụ, công 

viên, cây xanh 
ha 79,60 40,08 39,52 

 - Diện tích kinh doanh  ha 130,10 62,02 68,08 

2 Diện tích kinh doanh đã bán ha 74,95 45,90 29,05 

3 Tỉ lệ đạt được % 57,60% 74,00% 42,70% 

4 Diện tích đang tồn kho ha 55,15 16,12 39,03 

5 Tổng số các nhà đầu tư trong và ngoài nước ha 39 30 9 
 

- Doanh thu chưa thực hiện (Tiền bán cơ sở hạ tầng KCN) : 176.217.445.008 đ 

(Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, 

công ty chọn phân bổ hàng năm theo thời gian của dự án). 

- Tiền bán cơ sở hạ tầng KCN còn phải thu theo tiến độ  

các hợp đồng đã ký tính đến ngày 31/12/2015 : 120.000.000.000 đ 

Dự án Đầu tư mở rộng Khu công nghiệp Đất Cuốc giai đoạn 1 đến 31/12/2015: 

Dự án mở rộng KCN Đất Cuốc:  

- Diện tích được Chính phủ cho phép mở rộng : 340,16 ha 

+ Giai đoạn 1 từ năm 2014 đến năm 2018 : 136,48 ha 

+ Giai đoạn 2 từ năm 2018 đến năm 2020 : 203,68 ha 

Tổng diện tích sau khi mở rộng là : 549,86 ha 

- Công ty cam kết thực hiện đúng lộ trình này. 

Thực hiện giai đoạn 1: 

- Chuẩn bị đầu tư : 

+ Đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt quy mô, ranh giới qui hoạch mở rộng và Quy hoạch 

chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Đất Cuốc giai đoạn 1và đang phê duyệt thiết kế cơ sở, dự án 

đầu tư. 

+ Đã ký hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bắc Tân Uyên về việc thực hiện công tác 

kiểm bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án và đang triển khai. 

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN 
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+ UBND huyện Bắc Tân Uyên đã ký quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư dự án. 

- Diện tích mở rộng (khu A: 91,29 ha, khu B: 45,19 ha): 136,48 ha 

+ Đã đền bù mở rộng : 23,66 ha 

+ Diện tích công ty hiện có (XN Tân Thành) : 4,16 ha 

+ Diện tích phải đền bù : 108,66 ha 

- Tổng diện tích sau khi mở rộng giai đoạn 1 

(Khu A: 193,39 ha, Khu B: 152,79 ha): 346,18 ha 

- Chi phí thực hiện đến 31/12/2015: 

+ Đền bù đất đai (thực hiện năm 2013):  41.287.905.000 đ  

+ Chi phí tư vấn:  2.221.710.300 đ 

Dự kiến nguồn thu : 

- Tiền thu theo tiến độ hợp đồng đến 31/12/2015 còn lại: 120.000.000.000 đ 

- Nguồn tiền thu từ bán 55,15 ha đất còn lại: 517.000.000.000 đ 

Cộng : 637.000.000.000 đ 

Dự án khu nhà ở cao cấp Bình Đức Tiến 

Giới thiệu dự án: 

- Địa điểm : Khu phố Bình Đức, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương. 

- Diện tích sử dụng: 26.716,66 m2 

- Đất xây dựng biệt thự: 16.458 m2 

- Số lượng căn hộ (đơn lập: 12 căn, song lập: 56 căn): 68 căn 

Thực hiện dự án: 

- Đã chuẩn bị xong các thủ tục pháp luật và hoàn thành việc san lấp nền, xây dựng hàng rào, đang 

xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đã xác định tiền sử dụng đất đối với dự án này và nộp trong năm 

2016. 

- Chi phí đầu tư đến 31/12/2015:                                                 6.589.253.494 đ 

Tổng hợp dự án đầu tư năm 2015: 

STT Tên dự án Tổng mức đầu tư 
Thực hiện năm 

2015 

Lũy kế thực 
hiện đến 

31/12/2015 

Giá trị chuyển 
tiếp năm 2016 

1 

Mở rộng Khu 
công nghiệp Đất 
Cuốc giai đoạn 1 
(136,4 ha) 

787.958.000.000 1.032.959.300 43.509.615.300 744.448.384.700 

2 
Khu biệt thự 
Bình Đức  Tiến  

79.388.000.000 5.599.597.420 6.589.253.494  72.798.746.506 

 TỔNG CỘNG 867.346.000.000 6.632.556.720 50.098.868.794 817.247.131.206 
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Hoạt động đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2015:  

- Ngành khai thác chế biến khoáng sản: 14.754.488.455 đ 

(Thiết bị chế biến cao lanh, trạm biến áp, trạm cân đá, mua xe nước rửa đường,…)  

- Ngành sản xuất vật liệu xây dựng : 720.601.750 đ 

(Thiết bị phục vụ sản xuất bê tông)  

- Khu công nghiệp Đất Cuốc :                    2.313.315.500 đ 

( Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ kinh doanh KCN))  

- Các đầu tư khác (phục vụ công tác quản lý): 4.412.161.750 đ 

Tổng cộng 22.702.902.455 đ 

- Các hoạt động về đầu tư thực hiện theo kế hoạch năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua. 

- Tổ chức quản lý hoạt động đầu tư theo đúng quy định phaṕ luật đáp ứng cho nhu cầu sản xuất 

kinh doanh và đưa vào sử dụng đem lại hiệu quả. 

- Sử dụng bằng nguồn quỹ đầu tư phát triển của công ty. 

Tình hình các mỏ 

Các mỏ đang hoạt động 

STT Tên mỏ 
Diện tích  

(ha) 
Thời hạn 

Thời gian 
còn lại 
(năm) 

Trữ lượng 
còn lại  
(m³) 

1 
Mỏ đá Tân Đông Hiệp (TX Dĩ An Bình 
Dương)  

22,80 31/12/2017 2 4.222.111 

2 

Mỏ đá Phước Vĩnh (H.Phú Giáo - Tỉnh 
Bình Dương)  

Bao gồm 2 giấy phép  

22,36   1.147.381 

9,10 31/12/2015 0  

13,26 12/10/2017 1  

3 

Mỏ đá Tân Mỹ (H. Bắc Tân Uyên,BD), 
trong đó: 

- Đã đền bù: 31,50 ha 

- Chưa đền bù: 9,40 ha 

40,9 28/08/2029 14 20.073.040 

4 Mỏ Cát Dầu Tiếng (H. Dầu Tiếng BD)  82 10/02/2020 4 501.865 

5 
Mỏ Cao lanh Tân Lập (H.Bắc Tân Uyên 
BD)  

24 19/10/2021 6 120.690 

6 

Mỏ cao lanh Minh Long (Huyêṇ Chơn 
Thành, Tỉnh Biǹh Phước), trong đó: 

- Đã đền bù: 13,92 ha 

- Chưa đền bù: 50,07 ha 

64 07/09/2038 22 7.770.564 

7 
Mỏ sét Bố Lá (huyện Phú Giáo, tỉnh 
Bình Dương) 

11,71 29/09/2021 6 1.488.532 
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- Mỏ đá Phước Vĩnh: đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, đang làm thủ tục mở rộng xuống 

sâu : từ 23 ha_cos +11m lên 29,62 ha_cos -20m. 

- Mỏ sét gạch ngói Bố Lá : đã được cấp phép trong tháng 9/2015 với diện tích 11.7 ha, trữ lượng 

khai thác 1,5 triệu m3 (trên diện tích qui hoạch 29,8 ha - trữ lượng : 3.917.331 m3), công suất khai 

thác: 250.000 m3/năm, thời gian khai thác 6 năm. Đang thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng mỏ để 

đưa vào khai thác sớm nhất trong năm 2016. 

Đã phục hồi môi trường và làm thủ tục đóng cửa mỏ Khánh Bình trong quý I năm 2016. 

Tình hình đất đai: 

Đất đai theo thủ tục pháp luật: 445,01 ha 

- Diện tích đã được cấp GCN QSDĐ: 361,06 ha 

- Diện tích đứng tên cá nhân đại diện công ty: 0,20 ha 

- Diện tích đang lập hồ sơ chưa được cấp QSDĐ:   83,75 ha 

Đất đai theo mục đích sử dụng: 445,01 ha 

- Cho khai thác chế biến khoáng sản 199,65 ha 

- Cho kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN, dân cư: 238,56 ha 

- Cho kinh doanh khác:   6,80 ha 

Đất đai theo địa bàn: 445,01 ha 

Tại tỉnh Bình Dương: 430,14 ha 

- Đất ở Phước Vĩnh + Tam Lập – H. Phú Giáo (mỏ đá):   70,16 ha 

- Đất Tân Đông Hiệp – TX Dĩ An (mỏ đá):   31,16 ha 

- Đất Tân Mỹ - H. Bắc Tân Uyên (mỏ đá):   41,60 ha 

- Đất Tân Mỹ - H. Bắc Tân Uyên (bến thuỷ nội địa):        0,70 ha 

- Đất Tân Lập - H. Bắc Tân Uyên (mỏ cao lanh):   18,39 ha 

- Đất Tân Thành – H. Bắc tân Uyên (chế biến cao lanh):     4,16 ha 

- Đất Tân Hiệp–TX.Tân Uyên (mỏ sét:đang đóng cửa mỏ theo qui định ):     8,63 ha 

- Đất Tân Hiệp – TX Tân Uyên (Nhà máy gạch):     4,35 ha 

- Đất Minh Hoà + Định An – H. Dầu Tiếng (khai thác cát):     1,10 ha 

- Đất tại Thuận Giao – TX Thuận An ( Vp công ty + nhà hàng):     1,75 ha 

- Đất tại Lái Thiêu – TX Thuận An (khu biệt thự):     2,67 ha 

- Đất KCN Đất Cuốc – H. Bắc Tân Uyên: 235,89 ha 

- Đất ở Phước Hoà – H. Phú Giáo (mỏ sét)     9,58 ha 

Tại tỉnh Bình Phước   14,87 ha 

- Đất tại xã Minh Long, H. Chơn Thành (mỏ cao lanh) 14,87 ha 

  



Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 
 

25 

 

 
 

Tình hình tài chính  

STT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 % 2015 /2014 

1 Tổng giá trị tài sản                 780.138                  838.995  107,54% 

2 Doanh thu thuần                 624.008                  737.740  118,23% 

3 
Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh 

                119.631                  163.406  136,59% 

4 Lợi nhuận khác                     5.678                        -644 -11,34% 

5 Lợi nhuận trước thuế                 125.310                  162.762  129,89% 

6 Lợi nhuận sau thuế                   96.760                  125.308  129,50% 

7 Tỷ lệ cổ tức 30% 30% (*) - 

(*) Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2015, với nhiều thuận lợi cũng như khó khăn mà KSB đã phải đối mặt, cùng với chính sách quản lý, 

đánh giá tình hình đúng đắn, những biện pháp kịp thời của Ban điều hành đã tạo nên một kết quả khả 

quan cho Công ty. Tổng Doanh thu năm 2015 đạt hơn 737 tỉ tăng 18,23% so với năm 2014. Tuy nhiên 

giá vốn hàng bán luôn chiếm hơn 60% doanh thu và tăng 17,22% so với năm 2014 nên đã khiến lợi 

nhuận chỉ đạt ở mức 125 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 

17% doanh thu thuần. Kết quả năm 2015 có được khả quan như vậy là do những thuận lợi chung của 

sự phát triển kinh tế, của ngành và việc quản lý điều hành hiệu quả của Ban điều hành và đóng góp của 

toàn thể nhân viên Công ty.  
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Các chỉ tiêu tài chính 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2014 Năm 2015 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 
Lần 2,73 2,68 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

Lần 2,24 2,28 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản  Lần 0,38 0,38 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 0,60 0,60 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

+ Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân  
Vòng 8,46 9,41 

Vòng quay tổng tài sản 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 
Vòng 0,85 0,91 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần  % 15,51% 16,99% 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 
bình quân 

% 20,52% 24,82% 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 
bình quân 

% 13,16% 15,48% 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần  

% 19,17% 22,15% 
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Cổ phần 
 

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

Tổng số cổ phần: 

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 23.400.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 23.400.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu 
 

Cơ cấu cổ đông (đến ngày chốt danh sách ngày 29/03/2016) 

Diễn giải Số lượng cổ đông Số cổ phiếu Tỷ lệ (%) 

Cổ đông nhà nước 0 0 0,00% 

Cổ đông trong nước                      1.048          19.169.924  81,92% 

 Cá nhân                        1.021  16.784.254 71,73% 

 Trong đó – CBCNV Công ty 102 406.117 1,74% 

 Tổ chức 27 2.385.670 10,20% 

Cổ đông nước ngoài 43           4.230.076  18,08% 

 Cá nhân 31 645.682 2,76% 

 Tổ chức 12 3.584.394 15,32% 

Tổng số                        1.091  23.400.000 100% 
 

Danh sách các cổ đông lớn của Công ty 

Tên cổ đông Số cổ phiếu Tỷ lệ (%) Giá trị (đồng) 

Công ty CP Căn Nhà Mơ Ước  1.226.000   5,24%  12.260.000.000  

Pyn Elite Fund (Non-Ucits) 1.300.000 5,56% 13.000.000.000 

Cổ đông khác 20.874.000 89,20% 208.740.000.000 

 Tổng cộng 23.400.000 100% 234.000.000.000 

  

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 
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- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 

- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông 

- Mã chứng khoán: KSB 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.400.000 cổ phiếu 

- Mục đích phát hành: Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 

- Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở 

hữu: Ngày 22/06/2015 

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày 18/06/2015 

- Ngày giao dịch cổ phiếu phát hành: Tháng 07/2015 

 

  

THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU 
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TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 

- Cùng với chính quyền địa phương ở các địa bàn nơi có tổ chức sản xuât́ kinh doanh thống nhất 

chính sách hỗ trợ cho người dân để được sự đồng tình ủng hộ như: tạo việc làm, đền bù thiệt 

hại hoa màu, chăm sóc sức khoẻ, ngày tết, lễ… 

- Đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng ở các địa phương để tạo sự đồng thuận ở các cấp chính quyền 

như: đường xá, cầu cống, trường học, điện, nước,… bằng tiền và vật liệu xây dựng. 

- Thực hiện nghĩa vụ xã hội bằng tiền năm 2015: 5.570.000.000 đ 

Trong đó: 

 Quỹ vì người nghèo của Tỉnh (UBMTTQ Tỉnh): 2.620.000.000 đ 

 Nuôi dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ trẻ mồ côi, khuyêt́ tật, chất độc màu da 

cam, học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ các hộ dân địa phương xung quanh các mỏ 

khoáng sản, …: 2.950.000.000 đ 
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BÁO CÁO  
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính 

Những cải tiến trong cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

Kế hoạch phát triển năm 2016 
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STT 
Ngành SXKD/ Cơ 

cấu sản phẩm 

Kế hoạch 

2015 
Thực hiện 2015 Thực hiện 2014 

So sánh % 

KH 
2015 

TH 
2014 

1 
Ngành KT, chế 
biến khoáng sản  

584.600.000.000 646.496.291.600 558.664.307.874 111% 116% 

1.1 Đá xây dựng 537.500.000.000 609.451.409.675 531.117.893.931 113% 115% 

1.2 Cao lanh 26.500.000.000 22.878.949.846 14.341.859.560 86% 160% 

1.3 Sét gạch ngói 800.000.000 - - - - 

1.4 Cát xây dựng 19.800.000.000 14.165.932.079 13.204.554.383 72% 107% 

2 Ngành SX.VLXD 53.100.000.000 63.419.718.685 43.085.737.807 119% 147% 

2.1 Gạch ngói Tuynel 29.100.000.000 36.237.164.151 27.930.829.100 125% 130% 

2.2 Cống bê tông 24.000.000.000 27.182.554.534 15.154.908.707 113% 179% 

3 
Ngành SX nước 
tinh khiết, dịch vụ 

15.300.000.000 13.721.240.271 8.656.102.422 90% 159% 

3.1 
Nước tinh khiết 
đóng chai 

4.300.000.000 4.993.387.694 4.399.475.185 116% 113% 

3.2 Dịch vụ  11.000.000.000 8.727.852.577 4.256.627.237 79% 205% 

4 Bất động sản 16.000.000.000 14.102.507.744 13.602.249.835 88% 104% 

4.1 Khu CN Đất Cuốc 16.000.000.000 14.102.507.744 13.602.249.835 88% 104% 

 

- Phân bổ tiền 
chuyển nhượng cơ 
sở hạ tầng hàng 
năm 

6.000.000.000 4.646.816.787 5.289.279.451 77% 88% 

 
- Phí quản lý duy 
tu cơ sở hạ tầng 
và thuê đất 

4.000.000.000 3.890.104.066 3.221.452.787 97% 120% 

 
- Phí xửa lý nước 
thài 

4.000.000.000 4.065.534.512 3.476.269.600 102% 117% 

 - Dịch vụ khác 2.000.000.000 1.787.363.137 1.615.247.997 89% 111% 

5 
Các hoạt động 
khác 

6.000.000.000 9.120.811.957 13.364.247.823 152% 68% 

5.1 
Doanh thu tài 
chính 

1.000.000.000 4.856.892.831 1.713.475.575 486% 283% 

5.2 
Các hoạt động KD 
khác 

5.000.000.000 4.263.919.126 11.650.772.248 85% 37% 

 Tổng doanh thu 675.000.000.000 746.860.570.257 637.372.645.761 111% 117% 

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 
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Năm 2015, các chỉ tiêu cơ bản về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách đều đạt và vượt kế 

hoạch, tăng cao so với năm 2014 là do: 

- Nhờ lợi thế cạnh tranh và diễn biến tích cực của nền kinh tế, cũng như khu vực Đông Nam Bộ. 

- Hội Đồng Quản Trị luôn thống nhất thực hiện tốt Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông tạo điều kiện 

thuận lợi cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ của mình. 

- Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan quản lý Nhà nước địa phương và Trung Ương, đã hoàn 

thành cơ bản mục tiêu chiến lược về khoáng sản, bất động sản đảm bảo tạo sự ổn định trước mắt 

và lâu dài. 

- Sự đoàn kết, phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân lao động, sự năng động, linh hoạt của Ban 

điều hành và bộ máy quản lý; sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên và 

các đoàn thể, tổ chức quần chúng. 

- Được sự cộng tác của khách hàng truyền thống, các đối tác hợp tác kinh doanh. 

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều tồn tại:  

- Thị trường tiêu thụ còn bị động , nhiều chỉ tiêu bán ra chưa đạt kế hoạch như : cát, cao lanh, dịch 

vụ. 

- Tiến độ thực hiện đầu tư từ khâu chuẩn bị đầu tư đến đầu tư theo qui định pháp luật còn chậm, 

chất lượng tư vấn thiết kế, lập dự toán, giám sát còn có sai sót, làm mất thời gian điều chỉnh. 

- Chưa có giải pháp kỹ thuật để hợp lý hóa các công đoạn sản xuất, để tận thu tất cả tài nguyên 

khoáng sản và những sản phẩm phụ đi kèm. 

- Trong lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng và công trình giao thông chưa đáp ứng với nhu 

cầu công việc từ đội ngũ kỹ thuật đến lực lượng thi công nên chưa thực hiện được các công trình 

lớn, chủ yếu là xây dựng nội bộ và các công trình nhỏ lẻ. 

- Chưa hoàn tất các dự án về mỏ như : mỏ đá Phước Vĩnh mở rộng xuống sâu, cấp mới mỏ đá Tam 

Lập. 

Kết quả thực hiện năm 2015 là căn bản so với mục tiêu kế hoạch năm 2015, làm cơ sở xây dựng kế 

hoạch năm 2016, và là tiền đề để phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án và mở rộng sản 

xuất trong tương lai về qui mô cũng như hiệu quả.  
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Tình hình tài sản 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 
TH 2015/ 
TH 2014 

Tỷ trọng năm 
2014 

Tỷ trọng năm 
2015 

Tài sản ngắn hạn 303.472 315.696 104,03% 70,55% 64,30% 

Tài sản dài hạn 476.666 523.298 109,78% 61,10% 62,37% 

Tổng tài sản 780.138 838.995 107,54% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tổng tài sản của Công ty năm 2015 đat 839 tỉ, đạt 107,54% so với cùng kỳ năm 2014. Tài sản ngắn hạn  

và tài sản dài hạn lần lượt tăng 4,03% và 9,78% so với năm 2015. Ngoài ra, chỉ tiêu khoản phải thu ngắn 

hạn và hàng tồn kho đều giảm so với năm trước.  

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 Tỷ lệ 2015 so với 2014 

Vòng quay khoản phải thu vòng 5,66 7,24 127,92% 

Vòng quay khoản phải thu năm 2015 là 7,24 vòng tương đương khoản 50 ngày là khá ngắn so với các 

doanh nghiệp trong ngành, cho thấy sự hiệu quả trong việc thu hồi vốn của Công ty đảm bảo cho các 

hoạt động cần đến vốn lưu động.  
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Chi tiết hàng tồn kho sản phẩm đến 31/12/2015 

STT Loại sản phẩm ĐVT Năm 2015 Năm 2014 

1 Đá hộc m3 - 224.382 

2 Đá chế biến m3 40.390 93.431 

3 Cao lanh nguyên khai m3 123.022 80.436 

4 Cao lanh chế biến tấn 1.634 296 

5 Cát xây dựng m3 31.817 40.443 

6 Gạch Tuynel viên 446.253 1.116.924 

7 Gạch block  viên 53.355 49.544 

8 Cống bê tông các loại mét 33.094 30.553 

9 Nước tinh khiết  lít 23.527 8.878 

10 Khu công nghiệp ha 55.1 68,00 

 

Tài sản dài hạn vẫn duy trì so với năm 2014, không biến động nhiều, chủ yếu là tài sản cố định và chi 

phí xây dựng cơ bản dở dang. Chi tiết về tài sản cố định như sau:  

Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Khấu hao Giá trị còn lại 
GTCL/ Nguyên 

giá 

Nhà cửa, vật kiến trúc 142.590.067.805  49.869.141.177  92.720.926.628  65,03% 

Máy móc thiết bị 152.370.029.815  94.990.512.069  57.379.517.746  37,66% 

Phương tiện vận tải 
truyền dẫn 

49.851.272.270  40.762.162.257  9.089.110.013  18,23% 

Thiết bị, dụng cụ quản lý  2.343.256.755   1.701.643.986   641.612.769  27,38% 

TSCĐ khác - - - - 

Tổng cộng 347.154.626.645  187.323.459.489  159.831.167.156  46,04% 
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Tình hình nợ phải trả 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 
TH 2015/ 
TH 2014 

Tỷ trọng 
năm 2014 

Tỷ trọng năm 
2015 

Nợ ngắn hạn 111.017 118.003 106,29% 37,76% 37,40% 

Nợ dài hạn 183.027 197.517 107,92% 62,24% 62,60% 

Tổng nợ phải trả 294.044 315.519 107,30% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tổng nợ năm 2015 hơn 315 tỉ trong đó: Nợ dài hạn luôn chiếm hơn 60% trong cơ cấu nợ phải trả của 

Công ty. Khoản nợ dài hạn này đến từ Doanh thu chưa thực hiện, thể hiện các khoản tiền thuê và phí 

quản lý nhận trước từ việc cho thuê đất tại Khu công nghiệp Đất Cuốc với thời hạn thuê từ 41 năm đến 

48 năm. Nợ ngắn hạn cũng được Công ty chú trọng, khai thác hiệu quả đòn bẩy tài chính đảm bảo cho 

các hoạt động cần đến vốn lưu động nhưng cũng chú trọng giảm thiểu rủi ro từ hoạt động vay nợ này. 
 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 Tỷ lệ 2015 so 2014 

Vòng quay khoản phải trả vòng 10,33 10,36 100,29% 

 

Vòng quay khoản phải trả khoảng 10 vòng tương đương 35 ngày là không nhiều cho các hoạt động 

thanh toán những khoản phải trả đồng thời cho thấy năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu người mua của 

Công ty.  
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Quản lý điều hành  

- Quản trị doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế và biến động của từng thời 

điểm, quản ly ́chặt chẽ các hoạt động kinh tế và đầu tư đảm bảo hiệu quả, tiết 

kiệm, không lãng phí, hạn chế tối đa thất thoát, bảo vệ lợi ích công ty. 

- Duy trì thường xuyên và có kiểm tra đánh giá hàng năm về quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn ISO: 9001 – 2008. 

- Công tác quản lý an toàn lao động, chất lượng sản phẩm và xử lý môi trường 

thực hiện tương đối tích cực, trách nhiệm. Xử lý tốt mối quan hệ với ngưởi dân 

và chính quyền địa phương. 

- Áp dụng công nghệ thông tin phần mềm kế toán từ Công ty đến các đơn vị trực 

thuộc, đáp ứng được yêu cầu quản lý và báo cáo kịp thời đúng thời gian quy 

định. 

- Điều chỉnh các định mức tiêu hao kịp thời theo thực tế tại từng thời điểm. 

Chấp hành pháp luật 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan đến tất cả cać hoạt động 

của công ty. Quá trình kiểm tra, thanh tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà 

nước đánh giá tương đối tốt. 

- Công tác kiểm tra quyết toán thuế năm 2013 – 2014 đã kết luận không phải truy 

thu và xuất toán, được đánh giá tốt. 

- Đầu tư cać dự ań thực hiện đúng quy điṇh, công khai, minh bạch từ khâu chuẩn 

bi ̣đầu tư, triển khai thực hiện, giaḿ sat́, nghiệm thu, quyết toań và kiểm toań 

dự ań hoàn thành. 

  

NHỮNG CẢI TIẾN TRONG NĂM 
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Chỉ tiêu sản lượng sản xuất 

Chỉ tiêu Đơn vị 
Thực hiện 

năm 2015 

Kế hoạch 

năm 2016 

Ngành KTCB khoáng sản      

* Khai thác chế biến đá      

    - Khai thác đá m3 3.334.395  3.700.000 

         + Mỏ đá TĐH m3 2.057.004  2.200.000 

         + Mỏ Phước Vĩnh m3 677.262  700.000 

         + Mỏ Tân Mỹ m3 600.129  800.000 

   - Chế biến đá m3 3.322.332 3.349.200 

         + Mỏ đá TĐH m3 2.115.586 2.100.000 

         + Mỏ Phước Vĩnh m3 677.029 683.200 

         + Mỏ Tân Mỹ m3 529.717 566.000 

* Khai thác chế biến cao lanh     

    - Khai thác: m3 91.800  35.000 

         + Mỏ Tân Thành, Tân Lập m3 53.204  35.000 

         + Mỏ Minh Long m3 38.596   

    - Chế biến tấn 30.879  33.500 

       Chế biến lọc tấn 14.928 14.500 

         + Mỏ Tân Thành, Tân Lập tấn 7.272 7.000 

         + Mỏ Minh Long tấn 7.656 7.500 

       Chế biến nghiền (bột) tấn 15.951 19.000 

         + Mỏ Tân Thành, Tân Lập tấn 6.810 6.500 

         + Mỏ Minh Long tấn 9.141 12.500 

* Khai thác cát lòng hồ Dầu Tiếng m3 102.998 110.000 

* Khai thác sét gạch ngói  m3  61.598 50.000 

Ngành sản xuất VLXD     

* Gạch xây dựng viên 40.909.733  40.100.000 

           + Gạch Tuynel viên 40.757.313  40.000.000 

           + Gạch Block viên 152.420  100.000 

* Bê tông đúc sẳn M 54.200  50.000 

           + Ly tâm, thủ công M 24.095  22.000 

           + Rung lõi M 30.105  28.000 

Khu công nghiệp Đất Cuốc:     

(Chuẩn bị đầu tư và thi công vào năm 2017) 

Sản xuất khác và dịch vụ     

* Nước tinh khiết lít 4.605.047  5.000.000 

* Vận tải hàng hóa nội bộ và thành phẩm tiêu thụ tấn/km 4.163.246  4.000.000 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 
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Sản lượng tiêu thụ (bán ra)  

Chỉ tiêu Đơn vị 
Thực hiện 

năm 2015 

Kế hoạch 

năm 2016 

Khai thác CB khoáng sản      

     - Đá xây dựng m3 3.746.055 3.700.000 

         + Đá hộc m3 374.044 350.800 

         + Đá chế biến các loại m3 3.375.373 3.349.200 

     - Cao lanh    

         + Cao lanh nguyên khai m3 9.084 20.000 

         + Cao lanh bột tấn 15.683 19.000 

         + Cao lanh tinh tấn 13.859 14.500 

    - Cát lòng hồ Dầu Tiếng m3 111.624 110.000 

    - Sét gạch ngói m3 0 10.000 

Vật liệu xây dựng    

    - Gạch xây dựng viên   

         + Gạch Tuynel viên 41.427.984 40.000.000 

         + Gạch Block viên 148.609 100.000 

    - Bê tông đúc sẵn M 51.659 50.000 

Khu CN Đất Cuốc ha   

    - Diện tích cho thuê ha 12.9 20 

Sản xuất khác và dịch vụ    

    - Nước tinh khiết lít 4.590.398 5.000.000 

    - Dịch vụ hội nghị, tiệc cưới  và dịch vụ khác VNĐ 8.727.852.577 10.000.000.000 
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Chỉ tiêu giá trị  

   Các chỉ tiêu về giá trị và tài chính Thực hiện 2015 Kế hoạch 2016 

Doanh thu hoạt động SXKD 737.739.758.300 838.000.000.000 

Khai thác và chế biến khoáng sản 646.496.291.600 731.000.000.000 

        - Đá xây dựng 609.451.409.675 690.000.000.000 

        - Cao lanh 22.878.949.846 24.000.000.000 

        - Sét gạch ngói - 1.000.000.000 

        - Cát 14.165.932.079 16.000.000.000 

Sản xuất VLXD 63.419.718.685 71.000.000.000 

        - Gạch xây dựng 36.237.164.151 40.000.000.000 

        - Cống bê tông 27.182.554.534 31.000.000.000 

Nước tinh khiết 4.993.387.694 6.000.000.000 

Dịch vụ, hội nghị tiêc cưới, dịch vụ khác 8.727.852.577 10.000.000.000 

Kinh doanh bất động sản KCN Đất Cuốc và dịch vụ đi kèm 14.102.507.744 20.000.000.000 

Doanh thu tài chính và thu nhập khác 9.120.811.957 12.000.000.000 

TỔNG CỘNG 746.860.570.257 850.000.000.000 

Nộp Ngân sách 153.120.849.914 210.000.000.000 

         - Thuế GTGT  32.239.836.250 35.000.000.000 

         - Thuế TNDN 31.543.749.422 36.000.000.000 

         - Thuế tài nguyên 30.950.885.743 31.000.000.000 

         - Phí bảo vệ môi trường 8.410.067.960 9.000.000.000 

         - Các khoản thuế khác 5.588.501.367 6.000.000.000 

         - Tiền cấp quyền KTKS 44.387.808.405 43.000.000.000 

         - Tiền sử dụng đất Bình Đức Tiến - 50.000.000.000 

Lợi nhuận     

         - Lợi nhuận trước thuế 162.761.834.155 180.000.000.000 

         - Thuế TNDN (Năm 2015: 22%; 2016 : 20%) 36.848.204.428 36.000.000.000 

         - CP thuế TNDN hoãn lại 605.708.189 - 

         - Lợi nhuận sau thuế 125.307.921.538 144.000.000.000 

(Trừ: Lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ chưa thực hiện) 3.597.832.457 - 

Lợi nhuận còn lại được phân phối 121.710.089.081 144.000.000.000 

         - Cổ tức (25%) 38.500.000.000 58.500.000.000 

         - Quỹ đầu tư phát triển (10%) 12.171.008.908 14.400.000.000 

         - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) 18.256.513.362 14.400.000.000 

         - Quỹ điều hành của HĐQT + BKS 2.000.000.000 2.000.000.000 

         - Lợi nhuận chưa phân phối 30.782.566.811 54.700.000.000 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/cp) 4.421 5.538 
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Đầu tư các dự án và các hoạt động đầu tư mở rộng, phục vụ SXKD năm 2016 

Các dự án và mỏ khoáng sản năm 2016 

Mục tiêu xuyên suốt mang tính chiến lược là khai thác chế biến khoáng sản, là chủ lực, là trọng yếu, là 

điều kiện tăng tích lũy, hỗ trợ, mở rộng các lĩnh vực kinh doanh khác. 

Tận dụng triệt để các loại tài nguyên khoáng sản và sản phẩm phụ để nâng cao giá trị gia tăng của hoạt 

động khai thác mỏ bằng cách thay thế, đầu tư mới các thiết bị chất lượng cao. 

Hoàn thành các thủ tục pháp luật đối với các mỏ để ổn định lâu dài. 

- Bảo đảm hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản như chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và không hạn 
chế nếu có cơ hội. 

- Giấy phép khai thác phấn đấu hoàn thành năm 2016: 

 Mỏ đá Phước Vĩnh: Mở rộng, xuống sâu, trữ lượng 18.000.000 m3 và tăng thời gian khai thác. 

 Hoàn thành thủ tục xin cấp phép thăm dò, lập dự án xin cấp phép mỏ đá Tam Lập- huyện Phú 

Giáo trong năm 2016, diện tích 16 ha, trữ lượng: 13.000.000 m3. 

Tìm kiếm các mỏ khoáng sản mới trên địa bàn Đông Nam Bộ, các tỉnh Tây nguyên và miền Trung, kể cả 

mua lại quyền khai thác để phát triển sản xuất kinh doanh. 

Tiếp tục thực hiện đền bù năm 2016 đối với các mỏ đã được cấp phép: 

STT Tên mỏ 
Diện tích theo 

giấy phép 
Diện tích đã 

đền bù 

Dự kiến đền bù năm 2016 

Diện tích Số tiền 

1 Mỏ sét gạch ngói Bố Lá 11,71 8,09 3,09 8.000.000.000 

2 Mỏ Tân Mỹ 40,90 31,50 10,5 21.000.000.000 

3 Mỏ Minh Long 64,00 13,92 - - 

 Cộng 116,61 53,51 13.59 29.000.000.000 

 

Đầu tư thiết bị để nâng công suất các mỏ khoáng sản: 

- Mỏ đá Phước Vĩnh: 01 tổ hợp nghiền sàng đá công suất 350 tấn/h: 14.000.000.000 đ 

- Mỏ đá Tân Mỹ: 01 tổ hợp nghiền sàng đá công suất 350 tấn/h: 14.000.000.000 đ 

- Mỏ cao lanh Minh Long: 01 hệ thống ép lọc cao lanh 19.000.000.000 đ 

(công suất 10.000 tấn/năm). 

Các dự án đầu tư hoạt động kinh doanh: 

Dự án nhà ở cao cấp Bình đức Tiến: 

- Diện tích sử dụng đất: 2,65ha  100% 

 Đất làm cở sở hạ tầng: 1,00ha  37,7%  

 Đất xây dựng nhà ở cao cấp: 1,65ha  62,3% 

- Hình thức sử dụng đất: nộp tiền sử dụng đất một lần theo định giá của UBND tỉnh Bình Dương, địa 

bàn thị xã Thuận An. 

- Số lượng nhà ở cao cấp: 68 căn 

 Nhà đơn lập (300-500 m2):  12 căn 

 Nhà song lập (200 m2): 56 căn 
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Các phương án kinh doanh 

STT Nội dung 
Phương án 1: 

Bán đất nền 

Phướng án 2: 

Bán nhà xây thô 

Phương án 3: 

Chuyển nhượng dự án 

1 Doanh thu 140.000.000.000 319.000.000.000 120.000.000.000 

2 Chi phí 84.000.000.000 257.000.000.000 83.000.000.000 

3 Hiệu quả 56.000.000.000 62.000.000.000 37.000.000.000 

4 Ưu điểm 

Giá bán thấp, vốn ít, 
khách hàng tự quản lý 
xây dựng, nội thất tự 
chọn. 

Sử dụng vật liệu xây 
dựng của công ty, 
khách hàng có thể 
trang trí theo ý thích. 

Không phải chịu rủi ro bán 
hàng, nhanh chóng thu 
hồi vốn. 

5 Nhược điểm 

Phải giám sát khách 
hàng xây theo đúng 
thiết kế trong qui 
hoạch, thời gian thu 
hồi vốn kéo dài, phải 
làm thủ tục chuyển 
đổi dự án từ xây dựng 
biệt thự sang phân lô 
bán nền. 

Rủi ro trong bán 
hàng cao (bán 
chậm), vốn và lợi 
nhuận thu về chậm, 
khách hàng tự trang 
trí luôn bên ngoài 
nên mỹ quan tổng 
thể khu không đồng 
nhất. 

Lợi nhuận ít hơn so với 
việc huy động vốn từ tiền 
ứng trước của khách hàng 
để bán nhà trong tương 
lai, phải quản lý kỹ để đơn 
vị nhận chuyển nhượng 
đầu tư theo đúng tiến độ 
giấy phép, nếu không bị 
phạt liên đới. 

6 
Lựa chọn 
phương án 
kinh doanh 

  
Trình Đại hội đồng cổ 
đông chọn phương án 3 

 

Dự án mở rộng khu công nghiệp Đất Cuốc giai đoạn 1 (H. Bắc Tân Uyên Bình dương)  

- Tổng diện tích đất mở rộng giai đoạt I là: 136,48 ha 

 Diện tích đã đền bù và có là: 27,82 ha 

 Diện tích đền bù tiếp là: 108,66 ha 

- Tổng mức đầu tư mở rộng theo khái toán là:  787.958.000.000 đ 

 Chi phí đền bù(136,48 ha): 284.967.000.000đ 

 Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng: 409.166.000.000 đ 

 Chi phí tư vấn, QLDA, khác, dự phòng: 93.825.000.000 đ 

- Thời gian thực hiện dự án là 50 năm. 

- Nguồn vốn đầu tư: dùng nguồn vốn tự có và thu từ bán cơ sở hạ tầngKCN còn lại. 

- Nhu cầu vốn bằng tiền mặt để đền bù giải phóng mặt bằng năm 2016 là: 227.000.000.000 đ. 

- Thi công xây dựng hạ tầng diện tích mở rộng đầu năm 2017. 

- Hiệu quả tài chính:  

 Doanh thu: 1.864.732.000.000 đ 

 Chi phí: 1.398.209.000.000 đ  

 Lợi nhuận sau thuế: 466.523.000.000 đ 

 Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu: 25% 

 Tỷ suất lợi nhuận/vốn đầu tư: 59% 
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BÁO CÁO CỦA  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty 

Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc 

Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị 
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Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 

 

 

  

- Tổng Doanh thu: 746 tỷ 

- Lợi nhuận trước thuế: 162 tỷ 

- Lợi nhuận sau thuế: 125 tỷ 

- Lãi CB trên cổ phiếu 4.421 đ/CP 

CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả báo cáo 

của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản 

xuất kinh doanh năm 2015. Các chỉ tiêu cơ bản về 

sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp thuế, việc làm 

và thu nhập của người lao động, quyền lợi của cổ 

đông, đầu tư phát triển sản xuất, xử lý môi trường, 

thực hiện nghĩa vụ xã hội… đều được báo cáo đầy 

đủ và phản ánh đúng tình hình thực tế của Công ty. 

Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 

là đáng kể, là tích cực, là cơ bản khẳng định sự ổn 

định và phát triển đúng định hướng. 

Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Duy trì ổn định các mỏ hiện có và chuẩn bị cơ bản các điều kiện cần và đủ để mở rộng xuống sâu, 

tăng thời hạn khai thác các mỏ: mỏ đá Tân Đông Hiệp, mỏ đá Tân Mỹ. 

- Đã hoàn thiện cấp mới mỏ sét gạch ngói Bố Lá và được chấp thuận chủ trương mở rộng xuống sâu, 

tăng thời hạn khai thác mỏ đá Phước Vĩnh; ghi nhận qui hoạch, xin thăm dò, lập dự án, xin cấp 

phép mỏ đá Tam Lập – Phú Giáo được tiến hành trong năm 2016.  

- Các dự án hoàn thành năm 2015 bước đầu đều phát huy hiệu quả: Hệ thống lắng lọc cao lanh Minh 

Long, Trung tâm hội nghị tiệc cưới Thanh Bình KSB. 

- Quyết định đầu tư bổ sung thiết bị máy móc, hạ tầng kỹ thuật và những trang bị cần thiết và bắt 

buộc khác phục vụ cho sản xuất kinh doanh, xử lý môi trường, phòng chống cháy nổ và các hoạt 

động khác. 

- Hoàn thành công việc chuẩn bị dự án đầu tư khu biệt thự Bình Đức Tiến để triển khai xây dựng từ 

đầu năm 2016. Chuẩn bị xong dự án đầu tư mở rộng Khu công nghiệp Đất Cuốc - huyện Bắc Tân 

Uyên giai đoạn I và đang thực hiện giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng năm 2017. 
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Đánh giá tình hình Quản trị Công ty 

- Tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, dưới là các xí nghiệp đơn vị trực thuộc 

theo ngành nghề kinh doanh và địa bàn hoạt động phù hợp với thực tế năm 2015. 

- Kiểm soát được quy trình kỹ thuật, quy phạm sản xuất, hệ thống định mức, hệ thống kiểm soát 

nội bộ. Phát hiện, ngăn chặn, hạn chế tối đa thất thoát, lãng phí bảo vệ lợi ích của công ty. 

- Duy trì, cải tiến, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001–2008 bằng kiểm 

tra, giám sát, đánh giá thường xuyên, định kỳ. 

- Bảo đảm việc làm và thu nhập cho cán bộ công nhân lao động, xử lý quan hệ lao động theo quy 

định pháp luật. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật đối với công ty niêm yết : báo cáo tài chính, công bố 

thông tin đúng thời gian qui định, rõ ràng, minh bạch cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao 

Dịch chứng khoán TP.HCM, website của công ty  và các cổ đông. 

- Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền và cổ phiếu đúng qui định pháp luật và kịp thời. Mọi quan tâm, 

tìm hiểu của cổ đông đều được đáp ứng.  

  

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Trong năm 2015, Ban Tổng giám đốc đã làm tốt vai trò của mình trong việc điều 

hành mọi hoạt động Công ty; kết quả đạt được trong năm là rất khả quan và 

đáng khích lệ khi cả doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với năm trước và vượt 

kế hoạch đã đề ra; từ đó đảm bảo được chính sách lương, thưởng cho các bộ 

công nhân viên cũng như cổ tức và quyền lợi cho cổ đông. Ngoài ra, Ban Tổng 

Giám đốc đã thực hiện nghiêm ngặt các quy định Pháp luật đối với Công ty niêm 

yết về công bố thông tin, báo cáo tài chính và các vấn đề khác theo quy định 

cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.  

Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc cũng đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản 

trị, chỉ đạo triển khai, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và 

Hội đồng quản trị đề ra. Công tác báo cáo được thực hiện chính xác và kịp thời, 

giúp cho Hội đồng quản trị có thể nắm bắt kịp thời tình hình Công ty nhằm xây 

dựng những chiến lược phù hợp và hiệu quả. 
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KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG  

- Đẩy mạnh các giải pháp về thị trường, tiêu thụ hết sản phẩm, hàng hóa dịch vụ như kế hoạch 

năm 2016 bằng các giải pháp phù hợp từng thời điểm, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp. 

- Tổ chức lại các đơn vị đầu mối phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh thời điểm này theo 

phương châm gọn, nhẹ, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành hàng hóa, dịch vụ, tăng hiệu quả kinh 

doanh. 

- Triển khai thực hiện các dự án đầu tư, các hoạt động đầu tư năm 2016 được Đại Hội Động 

Cổ Đông  và Hội Đồng Quản Trị phê duyệt đúng tiến độ, chất lượng và các qui định pháp luật 

về xây dựng cơ bản. 

- Quản lý và sử dụng tốt nguồn vốn chủ sở hữu, bảo đảm cho sản xuất kinh doanh và đầu tư, 

bảo toàn và phát triển vốn. 
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Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

Lý do không 
tham dự 

1 Trần Đình Hải Chủ tịch HĐQT 04 100%  

2 Hoàng Văn Lộc Thành viên HĐQT 04 100%  

3 Nguyễn Thị Lương Thanh Thành viên HĐQT 04 100%  

4 Trân Thiện Thể Thành viên HĐQT 04 100%  

5 Trương Hữu Quyến Thành viên HĐQT 03 75% Công tác 
 

Sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị 

Ông Trần Đình Hải 

Chủ tịch HĐQT 

Năm sinh: 1956 

Nơi sinh: Vũ Hợp, Vũ Thư, Thái 
Bình 

Trình độ: Cử nhân Luật 

Tỷ lệ CP đang nắm giữ: 0,2% 
 

  

Ông Hoàng Văn Lộc 

Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1956 

Nơi sinh: Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

Trình độ: Kỹ sư Địa chất công 
trình 

Tỷ lệ CP đang nắm giữ: 0,11% 

 

Ông Trần Thiện Thể 

Thành viên HĐQT 

Năm sinh:1963 

Nơi sinh: Tân Lập Phú, Huyện 
Bình Long, Tỉnh Bình Phước  

Trình độ: Cử nhân Tài chính 
kế toán 

Tỷ lệ CP đang nắm giữ: 0,06% 

Ông Trương Hữu Quyền 

Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1963 

Nơi sinh: Long Bình, Đồng Nai  

Trình độ: 6/12 

Tỷ lệ CP đang nắm giữ: 1,82% 

  Bà Nguyễn Thị Lương Thanh 

Thành viên HĐQT  

Năm sinh: 1978 

Nơi sinh: Hà Nội 

Trình độ chuyên môn: Cử 
nhân Tài chính – Tín dụng 

Tỷ lệ CP đang nắm giữ: 0% 

  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

Không có 

Hoạt động của Hội đồng quản trị 

- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. 

- Giám sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra. 

- Hoàn tất việc phát hành tăng vốn Công ty lên 234 tỷ đồng trong năm 2015. 

- Thực hiện các công việc theo đúng chức trách và nhiệjm vụ của Hội đồng quản trị. 

Trong năm Hội đồng quản trị đã ban hành 03 Nghị quyết: 

- Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐQT ngày 30/6/2015 về việc xử lý cổ phần lẻ trong đợt phát hành 

thêm 5.400.000 cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. 

- Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐQT ngày 15/7/2015 về việc điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động 

công ty, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký, niêm yết và giao dịch cổ 

phiếu phát hành thêm. 

- Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐQT ngày 30/10/2015 thông qua thực hiện SXKD, đầu tư 9 tháng 

2015 và tạm chia cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015 là 15% vốn điều lệ (thực hiện trong tháng 

1/2016). 

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập 

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tuy không tham gia điều hành Công ty nhưng vẫn giữ chức năng 

giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và tình hình của Công ty. Năm 2015, Thành viên Hội đồng 

quản trị độc lập đã thực hiện việc giám sát đúng và đầy đủ, yêu cầu xem xét các báo cáo, đánh giá 

những vấn đề phát sinh, tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị; thông qua đó, việc giám sát 

vẫn được thường xuyên, liên tục một cách khách quan. 

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị 

Không có 

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Trần Đình Hải Chủ tịch HĐQT 

3 Trần Thiện Thể Thành viên HĐQT 
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Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 

STT Họ và tên Chức vụ Số lượng CP Tỷ lệ 

1 Chu Thế Hoàng Trưởng Ban Kiểm soát  0 0% 

2 Phạm Thanh Tùng Thành viên BKS 15.307 0,07% 

3 Mai Văn Lịch Thành viên BKS 1.043 0,005% 
 

Sơ yếu lý lịch Ban kiểm soát 

Ông Chu Thế Hoàng 

Trưởng BKS 

Năm sinh: 1981 

Nơi sinh: Hải Phòng 

Trình độ: Kỹ sư Xây dựng 

Tỷ lệ CP đang nắm giữ: 0 

Ông Phạm Thanh Tùng 

Thành viên HĐQT 

Năm sinh:1969 

Nơi sinh: Biên Hòa, Đồng Nai  

Trình độ: Kỹ sư Điện công nghiệp 

Tỷ lệ CP đang nắm giữ: 0,07% 

Ông Mai Văn Lịch 

Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1964 

Nơi sinh: Nam Định  

Trình độ: Cử nhân Tài chính kế toán 

Tỷ lệ CP đang nắm giữ: 0,005% 
 

Hoạt động của Ban kiểm soát 

- Ban kiểm soát có 1 trưởng ban và 2 thành viên, các thành viên đã thực hiện các nhiệm vụ theo Quy 

chế hoạt động của Ban Kiểm soát; 

- Trong năm Ban kiểm soát đã phối hợp và làm việc trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc Công ty để nắm 

bắt tình hình hoạt động Công ty, góp phần đóng góp ý kiến để giải quyết các khó khăn phát sinh 

trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; 

- Ban Kiểm soát đã theo sát tình hình hoạt động, định hướng phát triển của Công ty, tình hình thực 

hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niêm năm 2015; 

- Xem xét các báo cáo về công tác quản lý, điều hành, báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch kinh 

doanh hàng quý năm 2015 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty; 

- Ban kiểm soát nhận các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Báo cáo tình hình nhiệm 

vụ, kế hoạch và các biện pháp thực hiện; đồng thời xem xét chỉ đạo và triển khai hoạt động của Hội 

đồng quản trị cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc điều hành. 

 

  

BAN KIỂM SOÁT 
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Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát 

Trong năm 2015, thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 2.000.000.000 đ 

Lương, thưởng và các khoản thu nhập khác của Ban Tổng Giám đốc  

 Năm 2014 Năm 2015 

Lương, thưởng và các khoản 
phúc lợi khác 

2.835.454.000 3.209.568.000 

 

 

Giao dịch của người nội bộ 

Không có 
 

Giao dịch khác 

Không có 
 

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty 

Việc quản trị Công ty luôn được đảm bảo theo đúng pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ và các tiêu 

chí nhằm đảm bảo được hoạt động của Công ty một cách suôn sẻ nhất, theo đuổi các mục tiêu vì lợi 

ích của công ty và của các cổ đông, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hoạt động của 

công ty một cách hiệu quả, từ đó khuyến khích công ty sử dụng các nguồn lực một cách tốt nhất. Ngoài 

ra, Công ty luôn tăng cường kiến thức quản trị cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc 

thông qua việc cử các cán bộ đi đào tạo theo thông báo của UBCKNN, các cơ quan liên quan và các lớp 

học quản trị công ty. Từ đó, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn, 

giảm chi phí vốn cũng như tạo dựng lòng tin đối với cổ đông, nhà đầu tư. 

 

 

 

LƯƠNG, THƯỞNG VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 
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