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THÔNG TIN CHUNG 

Tên công ty 

Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM 

Tên Tiếng Anh : NAM KIM STEEL JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt : NAKISCO 

Giấy CNĐKDN số : 3700477019  

Vốn điều lệ : 660.343.610.000 VNĐ 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 660.343.610.000 VNĐ 

Trụ sở chính :  Đường N1, cụm sản xuất An Thạnh, P.An Thạnh, TX. Thuận An, Bình Dương 

Số điện thoại : (84-650) 3 748 848 

Số fax : (84-650) 3 748 849 

Website : www.namkimgroup.vn 

Mã cổ phiếu: NKG 
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Công ty Cổ phần Thép Nam Kim được thành lập vào năm 2002 với vốn điều lệ ban đầu là 60 tỷ đồng. Công ty chuyên 

sản xuất và kinh doanh các loại tôn mạ kẽm và tôn kẽm mạ màu được ứng dụng trong các công trình xây dựng, công 

nghiệp, dân dụng, các ngành thủ công mỹ nghệ và trang trí nội thất. Nắm bắt được triển vọng phát triển của ngành thép 

trong tương lai, ngay thời điểm thành lập, Công ty đã tiến hành xây dựng nhà máy sản xuất với diện tích 42.545m2 tại 

An Thạnh - Thuận An - Bình Dương.  

Sản phẩm của Công ty được phân phối rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam và một số nước trong khu vực Đông Nam 

Á. Xác định chiến lược phát triển bền vững của Công ty là luôn nâng cao chất lượng sản phẩm là yếu tố sống còn của 

doanh nghiệp. Nam Kim đã không ngừng cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm để làm cơ sở 

phát triển bền vững, từng bước mở rộng thị phần trong nước và tìm kiếm thị trường xuất khẩu ra nước ngoài. Theo báo 

cáo của Hiệp hội Thép Việt Nam, Nam Kim là một trong 2 đơn vị đầu ngành về thị phần tôn thép mạ toàn quốc. Đây mà 

một nỗ lực rất lớn và khẳng định sự không ngừng lớn mạnh của công ty cổ phần thép Nam Kim trong suốt thời gian qua. 



5 

 
 

 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

 

 

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Công ty cổ phần thép Nam 

Kim được thành lập Đường 

N1, Trụ sở chính  cụm sản 

xuất An Thạnh, thị trấn An 

Thạnh, huyện Thuận An, 

tỉnh Bình Dương. 

Tổng Giám đốc Hồ Minh 

Quang chính thức điều 

hành công ty. Cũng trong 

năm này tổng doanh thu 

đạt mức 1.000 tỷ đồng. 

Khởi công xây dựng nhà 

máy thép Tấm lợp Nam Kim 

tại lô đất số B2.2-B2.3 

đường D3. KCD Đồng An 2, 

Phường Phú Hòa, Thị xã Thủ 

Dầu 1, Tỉnh Bình Dương với 

tổng diện tích trên 66.000 

m2. Tổng vốn đầu tư dự án 

dự kiến gần 1.000 tỷ đồng. 

Ngày 2/12/2010. Công ty Cổ 

phần Thép Kim Nam trở thành 

công ty đại chúng theo quyết 

định số 4011/UBCK-QLPH do 

UBCKNN cấp. 

Ngày 10/01/2010 Sở giao dịch 

chứng khoán Thành phố Hồ 

Chí Minh đã có quyết định số 

05/2011/QĐ-SGDHCM chấp 

nhận đăng kí niêm yết đối với 

23 triệu cổ phiếu của Công ty 

Cổ phần Thép Nam Kim. 

 

2002 

2009 

2010 

2010 
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Ngày 14/01/2011. 23 triệu 

cổ phiếu chính thức giao 

dịch lần đầu tại Công ty cổ 

phần thép Kim Nam tại sở 

giao dịch chứng khoán 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngày 18/02/2011 thực 

hiện theo nghị quyết 

HĐĐCĐ về việc chi trả cổ 

tức bằng cổ phiếu. Vốn 

điều lệ Kim Nam đã tăng 

lên 299 tỷ đồng 

Nhà máy thép Kim Nam 2 

đi vào hoạt động với các 

sản phẩm thép chủ lực: 

tôn lạnh, tôn lạnh mạ 

màu, thép dày mạ kẽm, 

tôn mạ kẽm, tôn kẽm mạ 

màu,ống thép và xà gỗ. 

6/2015 khởi công nhà máy 

thép-Tấm lợp Nam Kim 3 với 

vốn đầu tư 2300 tỷ đồng. 

Địa điểm lô A1, đường D2, 

KCN Đồng An 2, phường Phú 

Lợi, Thủ Dầu 1, Bình Dương. 

12/2015 vốn điều lệ công ty 

tăng lên 500 tỷ đồng. 

Thực hiện thành công đợt phát 

hành riêng lẻ 16 triệu cổ phiếu cho 

đối tác chiến lược Vietnam 

Enterprise Investments Limited 

(“VEIL”) và Unicoh Specialty 

Chemiscails Co.,Ltd nâng mức vốn 

điều lệ của công ty lên 660,34 tỷ 

đồng. 

27/08/2016, tại nhà máy Thép – 

Tấm lợp Nam Kim 03 đã chính thức 

đưa vào vận hành dây chuyền mạ 

công nghệ NOF với công suất thiết 

kế 450.000 tấn/năm và cho ra lò 

cuộn tôn thương phẩm đầu tiên 

thành công. 

2011 

2012 

2015 

2016 
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CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 

TÔN MẠ LẠNH NAM KIM:  

 
Thông số: 

Tiêu chuẩn: JIS G 3321 

Công nghệ: NOF 

Lượng mạ danh nghĩa: AZ50 ~AZ200 

Độ dày tôn nền: 0.25~1 (mm) 

Khổ rộng: 600~1250 (mm) 

“AZ” dùng để chỉ lớp mạ hợp kim nhôm kẽm. 

 
Tính năng vượt trội: 

 Tôn mạ lạnh (tôn mạ hợp kim nhôm kẽm 55%) - NAKI ZINCALUM được sản xuất đặc biệt thích hợp với 

nhiều mục đích sử dụng, có tuổi thọ cao, bền hơn gấp nhiều lần so với các sản phẩm tôn mạ kẽm thông 

thường. 

 Tôn mạ lạnh (tôn mạ hợp kim nhôm kẽm 55%) - NAKI ZINCALUM có khả năng chống ăn mòn cao, tính 

kháng nhiệt tốt, lớp phủ anti-finger giúp cho bề mặt sáng đẹp, chống ố - oxy hóa hiệu quả, giảm các bong 

tróc, trầy xước trong quá trình dập, cán. 

 

http://www.namkimgroup.vn/index.php?lang=vn&mod=san-pham&cid=ton-ma-lanh-br-naki-zincalum-f16
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Thông số: 

Tiêu chuẩn: JIS G 3302 

Công nghệ: NOF 

Lượng mạ danh nghĩa: A8 ~Z20 (*) 

Độ dày tôn nền: 1.5~4 (mm) 

Khổ rộng: 200~500(mm) 

“Z” dùng để chỉ lớp mạ kẽm. 

 

Tính năng vượt trội: 

 Thép dày mạ kẽm (1.5-4.0mm) - NAKI ZINC chống ăn mòn tốt, không cần lớp sơn phủ bảo vệ bề mặt. được 

ứng dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp với các dạng tấm lợp, vật liệu 

xây dựng, nhà thép tiền chế, sản xuất thép ống dày... 

 Thép dày mạ kẽm (1.5-4.0mm) - NAKI ZINC đảm bảo chất lượng, phù hợp nhiều ứng dụng, tính thẩm mỹ 

cao. được ứng dụng trong công nghiệp đóng tàu, công nghiệp chế tạo xe hơi, xe máy, xe đạp, điện công 

nghiệp và gia dụng... 

 

TÔN DÀY MẠ KẼM NAM KIM:  
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TÔN MẠ MÀU NAM KIM:  

 

 
Tôn kẽm mạ màu: 

Thông số: 

Tiêu chuẩn: JIS G 3312  

Công nghệ: Trục sơn đảo chiều 

Độ dày lớp mạ: 10-20/15-30 micron 

Độ dày tôn nền: 0.25~1.0 (mm) 

Khổ rộng: 600~1250 (mm) 

Tính năng vượt trội: 

Tôn kẽm mạ màu NAKI COLOR là sản phẩm chất lượng cao, bền 

đẹp, được sản xuất bằng nguyên liệu tôn mạ kẽm công nghệ 

NOF, kết hợp với thiết bị kéo căng - cán phẳng SPM và kỹ thuật 

trục sơn đảo chiều tiên tiến. 

 

CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 

http://www.namkimgroup.vn/index.php?lang=vn&mod=san-pham&cid=ton-ma-lanh-br-naki-zincalum-f16
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Tôn lạnh mạ màu: 

Thông số:  

Tiêu chuẩn: JIS G 3322  

Công nghệ: Trục sơn đảo chiều 

Độ dày lớp mạ: 10-20/15-30 micron 

Độ dày tôn nền: 0.25~1.2 (mm) 

Khổ rộng: 600~1250 (mm) 

 
Tính năng vượt trội: 

Tôn lạnh mạ màu NAKI COLOR được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến từ nguyên liệu nền 

hợp kim nhôm kẽm công nghệ NOF (công nghệ lò nung không Oxy) có chất lượng cao. Sản phẩm đa 

dạng về màu sắc, có tuổi thọ cao gấp nhiều lần so với sản phẩm tôn mạ kẽm thông thường, khả năng 

chống chịu thời tiết và chống nóng hiệu quả. 
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NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

 

 Bằng khen ông Hồ Minh Quang - Chủ 

tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 

Nam Kim đã có thành tích tốt thực hiện 

bộ luật lao động năm 2012, giai đoạn 

(2013-2015) và đề án phát triển quan 

hệ lao động, giai đoạn 1 (2014-2015). 

 Chứng nhận Công ty cổ phần Thép Nam 

Kim đạt doanh nghiệp mạnh và phát 

triển bền vững 2015 do phòng thương 

mại và công nghiệp Việt Nam, Trung 

tâm văn hóa doanh nhân trao tặng. 
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Tôn vinh khen thưởng Doanh 

Nghiệp thực hiện tốt bộ luật 

lao động (2013-2015) và đề 

án phát triển lao động (2014-

2015) do Ủy ban nhân nhân 

tỉnh Bình Dương trao tặng. 

Chứng nhận Nam Kim 

nằm trong bảng xếp 

hạng 500 doanh 

nghiệp lớn nhất Việt 

Nam. 

Giấy khen Công ty cổ phần 

Nam Kim đã có thành tích 

thực hiện tốt chính sách 

pháp luật thuế 2015 do cục 

trưởng cục thuế tỉnh Bình 

Dương trao tặng. 
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NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

Hiện nay Công ty Cổ phần Thép Nam Kim đang hoạt động trong các lĩnh vực 

chính như sau: 

 Sản xuất các sản phẩm kim loại chưa được phân vào đâu. 

 Chi tiết: Sản phẩm các loại tôn thép: tôn mạ kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm 

kẽm( tôn lạnh), tôn mạ hợp kim nhôm kẽm phủ sơn, tôn mạ kẽm phủ 

sơn. 

 Sản xuất sắt, thép, gan 

 Chi tiết: sản xuất ống thép, thép hộp, thép hình, các sản phẩm từ thép 

cuộn, thép cán nguội, thép mạ kẽm, băng thép đen, băng thép mạ kẽm. 

 Vận tải hàng hóa đường bộ. 

 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử 

dụng hoặc đi thuê. 

 Buôn bán kim loại và quặng kim ( mua bán sắt, thép các loại) 

 Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại ( trừ xử lý và tráng phủ kim 

loại và không gia công tại trụ sở chính) 
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Địa bàn kinh doanh 

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim có địa bàn 

hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu tại 

Tỉnh Bình Dương. Ngay từ những ngày đầu 

thành lập, Nam Kim đã không ngừng cải 

tiến, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng 

sản phẩm, xem đó là nền tảng phát triển 

bền vững nhằm từng bước mở rộng thị 

phân trong nước và xuất khẩu.  

Các sản phẩm của Công ty được tiêu thụ 

trong chính thị trường nội địa, rộng rãi 

trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, 

Nam Kim còn đẩy mạnh xuất khẩu sang 

nhiều quốc trên thế giới tại các Khu vực 

Đông Nam Á, Châu Âu, Châu Phi, Châu 

Úc, Trung Đông … 
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, CƠ CẤU TỔ CHỨC 

TRỤ SỞ CHÍNH 

CHI NHÁNH & CÔNG TY CON 

CTCP THÉP NAM KIM 

NHÀ MÁY THÉP - TẤM LỢP 

NAM KIM 02 

NHÀ MÁY THÉP  - TẤM LỢP 

NAM KIM 03 

Trụ sở chính: 

Địa chỉ: Đường N1, Cụm sản xuất 

An Thạnh, Thuận An, Bình Dương 

Điện thoại: 0650 3 748 848  

Fax: 0650 3 748 868 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 

Công ty con: CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP NAM KIM 

Địa chỉ: Lô C2, 16 đến Lô C2, 20, Đường VL1, KCN Vĩnh Lộc 2, 

Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉng Long An 
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Địa chỉ: Lô B2.2 - B2.3, Đường D3, KCN Đồng An 2, P. Hòa Phú, 

TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương 

Điện thoại: 0650 3515 020 

Fax: 0650 3589 707 

 

Chi Nhánh CTCP 

Thép Nam Kim 

 

Địa chỉ: Tầng 6, Số 72, Trần Đăng Ninh, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 043 200 6392 

Fax: 043 200 6393 

 

Địa chỉ: Km 2045, Quốc lộ 1A, Ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện 

Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long 

 

 

Địa chỉ: Lô B2.2 - B2.3, Đường D3, KCN Đồng An 2, P. Hòa Phú, TX. 

Thủ Dầu Một, Bình Dương 

Vốn đầu tư: 1.000 tỷ đồng 

 

Địa chỉ: Lô A1, Đường D2, KCN Đồng An 2, P. Hòa Phú, TX. Thủ Dầu 

Một, Bình Dương 

Vốn đầu tư: 2.300 tỷ đồng 

Chi nhánh CTCP 

Thép Nam Kim 

Miền Bắc 

 

Chi nhánh CTCP 

Thép Nam Kim 

Miền Tây 

 

Nhà máy Thép 

– Tấm lợp 

Nam Kim 3 

 

Nhà máy Thép 

– Tấm lợp 

Nam Kim 2 
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 

Là một công ty cổ phần, mô hình quản trị của NKG được tổ chức theo Luật Doanh nghiệp 

và Điều lệ Công ty, bao gồm các bộ phận: 

 Đại hội đồng cổ đông 

 Hội đồng quản trị Công ty 

 Ban kiểm soát 

 Ban Giám đốc 

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ 

 

TRỢ LÝ TGĐ 

PHÓ TGĐ  

KINH DOANH 

Kinh doanh 

nội địa 

Kinh doanh 

xuất khẩu 

Kinh doanh 

thương mại 

Hệ thống chi 

nhánh 

PHÓ TGĐ  

SẢN XUẤT-CUNG ỨNG 

Nhà máy Nam 

Kim 1 

Nhà máy Nam 

Kim 2 

Nhà máy Nam 

Kim 3 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Cung tiêu 
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TRỰC 

Ban kiểm soát 

KIỂM SOÁT NỘI BỘ 

Kế toán 

Ban cố vấn và trợ lý HĐQT 

Đầu tư 

Tài chính-tín 

dụng 

Hành chính-

nhân sự 
Marketing Mua hàng IT 

PHÓ TGĐ  

TÀI CHÍNH 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

 

Trở thành 1 trong 2 đơn vị dẫn đầu ngành tôn thép mạ Việt Nam. 

 Chia sẽ cộng đồng 

 Chung tay vì môi trường 

 Trách nhiệm xã hội 

 

 

 

TẦM NHÌN 

 

SỨ MỆNH 

 

GIÁ TRỊ 

CỐT 

LÕI 

 

 Nỗ lực không ngừng là phương châm phấn đấu để phát triển. 

 

Thái độ làm việc chuyên nghiệp là văn hoá đặc trưng của Nam Kim 

 

INNOVATION  

ĐỔI MỚI 

 Đạo đức là cốt lõi của mọi hành động, là cam kết cho giá trị bền vững của Nam Kim. 

 

 Kiến thức là chìa khoá của Nam Kim trong sứ mệnh phục vụ cho lợi ích con người. 

 

ATTITUDE 

THÁI ĐỘ 

MEET THE 

TRUST  

 ĐÁP ỨNG 

NIỀM TIN 

 Đáp ứng niềm tin của Quý khách hàng chính là thước đo thành công. 

 

 Đổi mới là tiến trình thiết yếu để đạt được sự đáp ứng tốt nhất và phát triển tối ưu. 

 

NON-STOP 

ATTEMP 

NỖ LỰC KHÔNG 

NGỪNG 

MORALITY  

ĐẠO ĐỨC 

KNOWLEDGE 

 KIẾN THỨC 
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Mục tiêu chủ yếu của Công ty 

Với phương châm “Cam kết chất lượng” đem đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất cùng với 

chính sách chăm sóc chu đáo và giá cả cạnh tranh nhất. Công ty Cổ phần Thép Nam Kim sẽ tiếp tục đẩy 

mạnh sự tăng trưởng, giữ vững vị trí là 1 trong 2 đơn vị dẫn đầu ngành về thị phần tôn thép mạ toàn 

quốc. Đây là mục tiêu và kết quả cần đạt được để khẳng định sự chuyển biến lớn mạnh của Nam Kim 

trong thời gian tới.  

Bên cạnh đó, Công ty sẽ có những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao tiềm lực tài chính, năng lực cạnh 

tranh, đổi mới năng lực quản lý, mô hình kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm theo chuẩn quốc tế 

để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong giai đoạn hội nhập. Đảm bảo hoạt động của công 

ty thép Nam Kim tăng trưởng ổn định, an toàn, hiệu quả, song song đó thực hiện tốt trách nhiệm xã hội 

đối với cộng đồng. 

Định hướng phát triển trung và dài hạn 

Dựa vào chiến lược phát triển ngành cốt lõi, Công ty Cổ 

phần Thép Nam Kim tập trung xây dựng một doanh nghiệp 

thép hiện đại với các dây chuyền sản xuất được nhập khẩu 

từ các nước tiên tiến; 

Các sản phẩm của Nam Kim được sản xuất bằng công 

nghệ hiện đại, do Tập đoàn Posco (Hàn Quốc) và các tập 

đoàn ngành thép lớn trên thế giới chuyển giao lắp đặt, với 

nguồn nguyên liệu có chất lượng hàng đầu được nhập 

khẩu từ các nước tiên tiến; 

Bên cạnh đó, Nam Kim tiếp tục đầu tư mới 100% các dây 

chuyền gia công xử lý thép cuộn, với công nghệ tiên tiến 

nhất của Cộng hòa Liên bang Đức. Đây là một hoạt động 

chiến lược kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng 

đa dạng của thị trường nước ngoài; 

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim chú trọng phát triển hoạt 

động kinh doanh và tăng trưởng bền vững. Lấy khách 

hàng làm trọng tâm, liên tục cải tiến sản phẩm và mở rộng 

kênh phân phối, nâng cao chất lượng phục vụ với mục tiêu 

trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực 

tôn thép mạ. Tiếp tục mở rộng thị trường các nước có yêu 

cầu tiêu chuẩn kỹ thuật cao, đặc biệt một số nước như: Đức, 

Italia, Nga, Mỹ, Úc… Mở rộng quan hệ đại lý tiếp tục đưa các 

sản phẩm mới nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu thị trường; 

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim chú trọng phát triển nguồn 

nhân lực, xem đây là nên tảng cơ bản quyết định sự thành 

công của Công ty. Tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng, đào 

tạo và bồi dưỡng, đặt ra lộ trình phát triển nhân sự chất lượng 

cao, đảm bảo thu hút nguồn nhân lực. Áp dụng cơ chế trả 

lương phù hợp nhằm tạo động lực tạo ra giá trị thặng dư trong 

lao động, nhằm khuyến khích người lao động tập trung cống 

hiến cho sự phát triển của Công ty; 

Nâng cao năng lực tài chính thông qua kết quả kinh doanh đạt 

hiệu quả, tăng cường quy mô vốn chủ sở hữu đảm bảo tương 

xứng với quy mô hoạt động. nam Kim tái cấu trúc, hoàn thiện 

chuẩn hóa mô hình tổ chức. Tái cơ cấu bộ máy quản lý thông 

qua việc chuyên biệt hóa các bộ phận: Khối kinh doanh, khối 

sản xuất, khối quản trị rủi ro… Nhằm quản lý tập trung xuyên 

suốt các lĩnh vực hoạt động kinh doanh và quản trị điều hành 

từ Hội sở chính đến các chi nhánh, phù hợp với thông lệ các 

công ty quản trị hàng đầu thế giới. 
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CÁC RỦI RO 

Rủi ro về kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2016 của Việt Nam đạt 6,21% chưa đạt kế 

hoạch đề ra nhưng nhìn chung được đánh giá là tốt trong bối cảnh kinh tế 

còn gặp nhiều khó khăn. Ngành xây dựng và công nghiệp tiếp tục có sự 

tăng trưởng với mức 7,57%, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng 9% đạt 

mức 15,8 tỷ USD, thị trường bất động sản ấm trở lại sau nhiều năm đóng 

băng nên nhu cầu thép có sự gia tăng. Đây chính là điều kiện thuận lợi để 

Nam Kim tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. 

Có thể thấy, sự ổn định của nền kinh tế xã hội là một trong những yếu tố 

quan trọng để các doanh nghiệp nói chung và NKG nói riêng phát triển 

bền vững. Dự đoán tốc động tăng trưởng GDP 2017 sẽ khoảng 6.7% tuy 

không lớn hơn nhiều so với năm nay nhưng với việc môi trường kinh doanh 

tại Việt Nam ngày một hoàn thiện mà minh chứng là mốc kỉ lục 110.000 

doanh nghiệp được thành lập trong năm 2016 sẽ là một nền tảng tốt để 

kinh tế Việt Nam có bước phát triển ổn định trong tương lai. (Nguồn: Dữ 

liệu được tổng hợp từ website Tổng cục Thống kê gso.gov.vn) 
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Rủi ro pháp luật 

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim là doanh nghiệp luôn có 

sự quan tâm đến văn bản pháp luật hiện hành như: Luật 

doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật hàng hải, Luật 

đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường và các luật khác. Trong 

những năm gần đây, các văn bản luật nền tảng cùng với 

các quy định về kế toán, thuế, chứng khoán đã có sự 

thay đổi, điều này tạo ra những thách thức trong công 

tác cập nhật và triển khai thực hiện các nghiệp vụ có liên 

quan tại Công ty.  

Năm 2016 là năm Chính phủ đã áp dụng các biện pháp 

phòng vệ thương mại (tự vệ đối với phôi thép, thép dài, 

tôn màu, chống bán phá giá đối với tôn mạ) để bảo vệ 

ngành thép trong nước. Các biện pháp này có tích cực 

đối với ngành thép nói chung và NKG nói riêng. 

Với những thuận lợi đan xen thách thức khi các quy định 

thay đổi, Công ty luôn cố gắng, chú ý nghiên cứu đánh 

giá tác động của các quy định này đến hoạt động của 

mình từ đó có kế hoạch cập nhật, học hỏi và triển khai 

áp dụng đối với các nghiệp vụ có liên quan, góp phần 

hạn chế tối thiểu tác động tiêu cực của rủi ro pháp luật.   

Rủi ro cạnh tranh 

Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA), 

kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình 

Dương (TPP) và hình thành Cộng đồng ASEAN sẽ mở 

ra cơ hội và không gian phát triển rộng lớn hơn, nhưng 

thách thức cũng lớn hơn. Tiến trình này sẽ thu hút 

mạnh các nhà đầu tư ngoại tham gia vào nền kinh tế, 

tạo nên sự đa dạng trong cả cung và cầu, song song 

đó là sự cạnh tranh mạnh mẽ do hội nhập mang lại, 

nhất là cạnh tranh ngày càng gay gắt ngay cả trên thị 

trường trong nước. 

Thị trường Việt Nam vốn là một thị trường lớn với tổng 

lượng tiêu thụ hằng năm luôn ở mức cao, trong đó chủ 

yếu là thép từ thị trường Trung Quốc. Để đối phó với 

vấn đề này, công ty không những phải nâng cao chất 

lượng sản phẩm của chính mình mà còn phải xây dựng 

chính sách bán hàng, giá thành hợp lý để cạnh tranh 

với các doanh nghiệp khác cả trong và ngoài nước. 
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Rủi ro nguyên vật liệu 

Đánh giá về ngành công nghiệp, xây dựng và bất động sản trong nước 

cho thấy những lĩnh vực này có nhiều triển vọng tích cực trong thời 

gian tới do vậy dự báo về nhu cầu tiêu thụ thép trong nước sẽ tăng 

cao. Sản xuất thép trong nước phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên 

liệu nhập khẩu (~70% thép vụn, 40-50% phôi thép phải nhập khẩu) 

nên giá thép trong nước cũng chịu tác động mạnh từ biến động giá 

thép thế giới. Mặc khác, khi nguồn cung cấp nguyên liệu không ổn 

định sẽ khiến cho việc dự báo giá cả, nhu cầu sản xuất bán hàng của 

Rủi ro tỷ giá hối đoái 

Thép Nam Kim chủ yếu sử dụng nguyên liệu đầu vào là thép nhập khẩu từ nước ngoài. Vì vậy biến động tỷ giá 

là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trong năm qua, ngân 

hàng nhà nước đã đưa ra chế độ tỷ giá mới (tỷ giá trung tâm) nhằm ổn định tỷ giá hoái đoái, giúp các doanh 

nghiệp tránh được các rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu. Kết quả cho thấy thị trường ngoại hối năm 2016 

diễn ra khá ổn định, trong thời gian tới với việc giám sát tỷ giá theo cơ chế mới, Ngân hàng Nhà nước sẽ cố 

gắng để tỷ giá duy trì được tình trạng ổn định, bên cạnh đó cũng chuẩn bị các phương án để ứng phó trong 

trường hợp có những biến động. Vậy nên để hạn chế tối thiểu rủi ro về tỷ giá bên cạnh việc xây dựng chính 

sách nhập khẩu nguyên liệu, dự trữ hàng tồn kho hợp lý, công ty còn phải chủ động cân đối lượng ngoại tệ ra 

vào một cách đúng đắn, linh hoạt. 

 

công ty trở nên khó khăn. Điều này ít nhiều ảnh 

hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của công ty. Do 

vậy thép Nam Kim luôn có những biện pháp, những 

chiến lược phù hợp để bám sát thị trường, phản 

ứng kịp thời đối với những biến động về nguyên vật 

liệu để quá trình sản xuất được diễn ra liên tục, 

kiểm soát tốt chi phí, đảm bảo doanh thu và lợi 

nhuận đúng như kế hoạch đã đề ra. 

 

CÁC RỦI RO 
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Rủi ro khác 

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn chịu một số rủi ro mang tính bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, 

chiến tranh, dịch bệnh… Những rủi ro này ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra thì có thể tác động mạnh mẽ đến 

hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của Công ty. 
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 TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 
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 Ban Điều hành Công ty 

 Hội đồng quản trị 

 Ban Kiểm soát 

 Những thay đổi trong Ban Điều hành 

 Tình hình nhân sự và Chính sách đối với người lao động 

 



27 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

 

  

 BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 

Thành viên Ban Điều hành của Công ty như sau: 

Thành viên Ban Điều hành Chức Vụ 

Ông Phạm Mạnh Hùng Tổng Giám Đốc 

Ông Nguyễn Vinh An Phó Tổng Giám Đốc 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên Phó Tổng Giám Đốc 

Ông Nguyễn Quốc Phong Phó Tổng Giám Đốc 

Ông Quảng Trọng Lăng Phó Tổng Giám Đốc 

Bà Trần Ngọc Diệu Kế toán trưởng 

 

ÔNG PHẠM MẠNH HÙNG  

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc 

Trình độ chuyên môn: Quản trị Kinh Doanh 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 655.796 cổ phần - tỷ lệ 0,99% 

Quá trình công tác: 

1987 – 2004: Trưởng phòng KH-KD công ty VTTH - Bình Định 

2004 – 2007: Trưởng phòng KHTH sở kế hoạch Bình Định 

2007 – 2011: Giám đốc KH và Phó Tổng Giám Đốc - CTCP Tập đoàn Hoa Sen 

2011 – 2013: Phó Tổng Giám Đốc CTCP Thép Nam Kim 

2013 – nay: Tổng Giám Đốc CTCP Thép Nam Kim. 

ÔNG NGUYỄN VINH AN 

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc  

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 230.952 cổ phần – tỷ lệ 0,35% 

Quá trình công tác: 

04/2003 - 11/2003: Công tác tại Công ty xây lắp điện 2 

2003 – 2007: Công tác tại Công ty SunSteel 

2007 – 2011: Công tác tại Công ty cổ phần Hoa Sen 

2011 – nay: Công tác tại Công ty cổ phần Thép Nam Kim 



28 
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

 

BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN  

Phó Tổng Giám đốc 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 140.760 cổ phần - tỷ lệ 0,21% 

Quá trình công tác: 

2002 – 2011: Công ty Cổ phần Hoa Sen 

2011 – nay: Công ty Cổ phần Thép Nam kim 

ÔNG NGUYỄN QUỐC PHONG  

Phó Tổng Giám Đốc 

Trình độ chuyên môn: Kinh tế thương mại 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 159.600 cổ phần – tỷ lệ 0,24%  

Quá trình công tác: 

03/2001 - 11/2006:  Công tác tại Công ty xây dựng Hùng Vương 

04/2007 - 06/2010:  Công tác tại Công ty Cổ phần Hoa Sen 

03/2012 – nay:  Công tác tại Công ty Cổ phần thép Nam Kim 

ÔNG QUẢNG TRỌNG LĂNG 

Phó Tổng Giám Đốc 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 157.320 cổ phần – tỷ lệ 0,24%  

Quá trình công tác: 

11/2011 – 12/2013:  Công tác tại Công ty Cổ phần Thép Nam Kim 

02/12/2013 – nay:  Giữ chức Phó Tổng Giám Đốc Kế Hoạch và Cung Ứng 

BÀ TRẦN NGỌC DIỆU - kế toán trưởng 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 236.819 cổ phần – tỷ lệ 0,36%  

Quá trình công tác: 

Đến ngày 19/11/2011: Phòng KSNB Công ty Cổ phần Thép Nam Kim 

Đến ngày 30/11/2013: Thành viên BKS Công ty Cổ phần Thép Nam Kim 

12/2013 - nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thép Nam Kim 
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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty như sau: 

Thành viên Hội đồng quản trị Chức Vụ 

Ông Hồ Minh Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị  

Ông Phạm Mạnh Hùng Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc 

Bà Trần Uyển Nhàn Thành viên HĐQT  

Ông Lương Thanh Bình Thành viên HĐQT  

Ông Nguyễn Vinh An Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc 

 

ÔNG HỒ MINH QUANG  

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Trình độ chuyên môn: Quản trị Kinh Doanh 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 8.960.022 cổ phần - tỷ lệ 13,57% 

Quá trình công tác: 

1998 – 2007: Giám Đốc Công ty TNHH Thái Sơn 

2007 – 2009: Giám Đốc Công ty TNHH Minh Phát 

Từ 10/2009: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Thép Nam Kim 

2010 – 2011: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Thép Nam Kim 

09/2011 – nay: Chủ tịch Công ty Cổ phần Thép Nam Kim 

(*) Sơ yếu lý lịch của Ông Phạm Mạnh Hùng và Ông Nguyễn Vinh An vui lòng xem tại 

mục Sơ yếu lý lịch của Ban Điều hành Công ty 
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ÔNG LƯƠNG THANH BÌNH  

Thành viên Hội đồng quản trị  

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 229.003 cổ phần - tỷ lệ 0,35% 

Quá trình công tác: 

Thời gian  

1993 – 2003: Công tác tại đại lý hàng hải VN VOSA 

2003 – 2014: Công tác tại Công ty TNHH Ánh Hào Quang 

2014 – nay: Thành Viên HĐQT Công ty Cổ Phần Thép Nam Kim 

BÀ TRẦN UYỂN NHÀN  

Thành viên HĐQT  

Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 7.890.760 cổ phần - tỷ lệ 11,95% 

Quá trình công tác: 

Thời gian  

2000 – 2010: Giám đốc Công ty TNHH Nghiệp Quyền 

2010 – nay:  Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thép 

Trường Giang. Thành viên Hội đồng quản trị HĐQT Công ty Cổ Phần 

Thép Nam Kim 
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BAN KIỂM SOÁT 

Thành viên Ban Kiểm soát của công ty như sau: 

Thành viên Ban Kiểm soát Chức Vụ 

Bà Phan Thị Vân Anh Trưởng Ban Kiểm Soát 

Ông Trương Thế Thiện Thành viên Ban Kiểm Soát 

Bà Võ Thị Vui Thành viên Ban Kiểm Soát 

 

BÀ PHAN THỊ VÂN ANH – Trưởng Ban Kiểm soát 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân cao đẳng toán – tin 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 3.201 cổ phần – tỷ lệ 0,005% 

Quá trình công tác: 

2002 – 2003: Công tác tại Công ty giày da Pouyen - Bình Chánh 

2003 – 2004: Công tác tại Công ty Giày da Hùng Huy - Bình Chánh 

2004 – nay: Công tác tại Công ty Cổ Phần Thép Nam Kim 

04/2014 – nay: Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Thép Nam Kim 
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ÔNG TRƯƠNG THẾ THIỆN – Thành viên Ban Kiểm soát 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 

Quá trình công tác: 

11/2010-6/2012: Nhân viên dự án chi nhành công ty Cổ Phần Thép Nam Kim 

6/2012-12/2013: Trưởng phòng KCS-Hóa nhiệm chi nhành công ty Cổ Phần 

Thép Nam Kim. 

12/2013-nay:    Phó Giám Đốc sản xuất chi nhành công ty Cổ Phần Thép 

Nam Kim. 

4/2015-nay:  Thành viên Kiểm soát công ty Cổ Phần Thép Nam Kim 

BÀ VÕ THỊ VUI – Thành viên Ban Kiểm soát 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 

Quá trình công tác: 

12/2017 – 02/2010: Làm việc tại Công ty TNHH CNA Chemical – Bình Dương  

03/2010 – nay: Làm việc tại Công ty cổ phần Thép Nam Kim 

 

Những thay đổi trong Ban Điều hành  

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐQT ngày 22/08/2016, theo đó Hội 

đồng quản trị đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Hữu Hạnh vì lý do 

đảm nhận công tác mới trong Công ty và bổ nhiệm ông Nguyễn Vinh An hiện là Thành viên Hội đồng quản trị sẽ 

kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thay thế ông Nguyễn Hữu Hạnh. 
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CHÍNH SÁCH LƯƠNG VÀ THƯỞNG 

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH VỚI NGƯỜI 

LAO ĐỘNG 

Chế độ làm việc 

 Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày, 6 

ngày/tuần, chế độ nghỉ theo quy định của luật lao động. Đối với 

cán bộ công nhân trực tiếp sản xuất, Công ty đang tổ chức sản 

xuất theo ca, đảm bảo tiến độ sản xuất, tuân thủ theo quy định 

của pháp luật. 

 Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc, nhà xưởng khang trang, 

nhà ăn sạch sẽ, thoáng mát. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, 

Công ty đang trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, 

vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động được tuân thủ 

nghiêm ngặt. 

 

 Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu 

hút người lao động có năng lực vào làm việc cho Công 

ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Tùy theo từng vị trí cụ thể mà Công ty đề ra 

những tiêu chuẩn bắt buộc riêng, song tất cả các chức 

danh đều phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như: Có 

trình độ chuyên môn, có ý thức phát triển nghề nghiệp 

và có tính kỷ luật cao. 

 Chính sách nhân tài: Công ty có chính sách lương, 

thưởng đặc biệt đối với các nhân viên giỏi và giàu kinh 

nghiệm trong các lĩnh vực liên quan, một mặt để tạo 

sự gắn bó lâu dài, thu hút nhân lực giỏi từ nhiều nguồn 

khác nhau về làm việc cho Công ty. Ngoài ra hàng năm, 

Công ty còn cử CBCNV đi đào tạo để nâng cao tay nghề, 

trình độ kiến thức và nghiệp vụ. 

 

Chính sách lương và thưởng 

 Chính sách lương: Công ty xây dựng chính sách lương 

theo cơ sở thang bảng lương của Nhà nước và các đơn 

vị cùng ngành, hệ suất năng suất của từng cá nhân và 

dựa trên tình hình kinh doanh của Công ty. Hiện tại, mức 

lương bình quân của Công ty hiện tại là: 8.357.773 

đồng/người/tháng. 

 Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên sự 

gia tăng hiệu quả đóng góp, ngoài các quyền lợi được 

quy định bởi Luật Lao động, CBCNV trong Công ty còn 

được hưởng một số quyền lợi khác như được ưu tiên 

mua cổ phiếu của Công ty, mức độ ưu đãi tùy thuộc vào 

mức độ đóng góp của bản thân người lao động cho Công 

ty và do ĐHĐCĐ quy định. 

 Bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế được Công ty trích nộp đúng theo quy 

định của pháp luật. 

 

Chính sách tuyển dụng, đào tạo 
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Tình hình nhân sự của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim 

Tổng số lao động năm 2016 là 1.092 người 

STT Tính chất phân loại Năm 2015 Năm 2016 Tỷ trọng 2016 

A Theo trình độ 699 1.092 100,00% 

1 Trình độ đại học, trên đại học 130 211 19,32% 

2 Trình độ cao đẳng, Trung cấp 123 387 35,44% 

3 Khác 394 494 45,24% 

B Theo giới tính 781 1.092 100,00% 

1 Nữ 62 81 7,42% 

2 Nam 719 1011 92,58% 

 

 

 

THU NHẬP BÌNH QUÂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG QUA CÁC NĂM (ĐỒNG/THÁNG/NGƯỜI) 

STT Năm 
Mức lương bình quân 

(triệu đồng/người/tháng) 

1 2014 6.782.019 

2 2015 8.788.675 

3 2016 8.357.773 

4 Dự kiến 2017 8.875.473 

 

19,32%

35,44%

45,24%

Cơ cấu lao động theo trình độ

Trình độ đại học, trên đại học

Trình độ cao đẳng, Trung cấp

Khác

2016

7,42%

92,58%

Cơ cấu lao động theo giới tính

Nữ Nam

2016
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 Tình hình hoạt động kinh doanh  

 Tình hình hoạt động đầu tư 

 Tình hình tài chính 

 Cơ cấu cổ đông và thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 
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 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM  
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Chỉ tiêu ĐVT TH 2015 KH 2016 TH 2016 
%TH/KH 

2016 
%TH 

2016/2015 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 5.750 7.900 8.936 113,11% 155,41% 

Vốn điều lệ Tỷ đồng 438,9 660,3 660,3 100% 150,44% 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 126 325 517 159,08% 410,32% 

LNST/DTT % 2,19% 4,11% 5,79% - - 

LNST/VĐL % 28,71% 49,22% 78,30% - - 

 

Kết thúc năm tài chính 2016 lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt mức 517,8 

tỷ đồng, vượt mức 59,08% so với kế hoạch và tăng mạnh đến 310,32% so 

với năm trước. Mặc dù vẫn còn gặp phải những khó khăn trong quá trình hoạt 

động do sự biến động của giá nguyên liệu thép cán nóng, thị trường xuất 

khẩu phải đối mặt với các biện pháp chống bán phá giá, phòng vệ thương 

mại từ các quốc gia trong khu vực nhưng với chỉ chỉ đạo của Hội đồng quản 

trị và sự điều hành nhất quán của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong các công 

tác từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đến tài chính Nam Kim cũng đã gặt hái 

được những kết quả tích cực trong quá trình hoạt động. 

 

Trong năm, Công ty cũng đã đưa vào vận hành dây chuyên mạ NOF, 02 chảo mạ có thể cho ra 02 loại sản phẩm 

là Tôn kẽm và Tôn lạnh tại Nhà máy Nam Kim 3. Tổng công suất của dây chuyền là 300.000 tấn/năm, đây là dự 

án mà NKG đã tập trung triển khai trong suốt thời gian qua. Dự án Nam Kim 3 được xem như vị trí chiến lược 

để phát triển kinh tế của Nam Kim nhờ vào lợi thế về hạ tầng cơ sở, hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại kết 

hợp với nguồn nhân lực dồi dào, ngoài ra toàn thể Nhà máy cũng đang là điểm nhấn nổi bật trên bức tranh toàn 

cảnh Khu công nghiệp Đông An 2. 

 

126

325

517

Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)

TH 2015 KH 2016 TH 2016
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Loại doanh thu ĐVT 

Năm 2015 Năm 2016 

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

Doanh thu nội địa Triệu đồng 3.034.487 52,72% 5.004.627 55,97% 

Doanh thu xuất khẩu Triệu đồng 2.705.642 47,00% 3.869.039 43,27% 

Doanh thu cung cấp dịch vụ Triệu đồng 16.031 0,28% 67.949 0,76% 

Tổng cộng Triệu đồng 5.756.160 100% 8.941.615 100% 

 

Doanh thu nội địa đang chiếm tỷ trọng lớn hơn trong cơ cấu tổng doanh 

thu, năm 2016 khoản mục này đạt mức 5,00 tỷ đồng chiếm 55,97% 

tổng doanh thu điều này phản ánh đúng với xu hướng thị trường khi 

nhu cầu về tôn mạ nội địa đang tăng mạnh. Hoạt động xuất khẩu cũng 

giữ vai trò không kém phần quan trọng khi đã chiếm đến 43,32% tổng 

doanh thu trong năm qua, đạt mức 3,87 tỷ đồng.  

Cơ cấu 

doanh thu 

Hiện nay, sản phẩm của Nam Kim đã có mặt tại thị trường các nước Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Thái Lan, 

Myanmar, Philippine….thông qua những chuyến công tác để trực tiếp đưa sản phẩm sang nước ngoài, sản phẩm của 

Nam Kim còn được xuất khẩu thông qua các văn phòng đại diện tại Việt Nam của các công ty nước ngoài và công ty 

đa quốc gia (mua tại Việt Nam và tự xuất). Uy tín càng được khẳng định khi bạn hàng quốc tế tìm đến và trực tiếp 

mua hàng tại Nam Kim. Trong năm qua Công ty đã có được nhiều thuần lợi tại các quốc gia này bởi thuế chống bán 

phá giá được áp dụng đã làm giảm đáng kể áp lực cạnh tranh của sản phẩm của Trung Quốc. 

Trong thời gian tới với việc nâng cao công suất sản xuất nhờ vào việc đưa vào hoạt động thêm nhiều dây chuyền 

mới, Ban lãnh đạo công ty hy vọng sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả tích cực hơn nữa, qua đó tạo được việc 

làm ổn định cho người lao động và mang lại nhiều lợi ích kinh tế hơn nữa cho cổ đông Công ty. 

 

Doanh thu nội địa Doanh thu xuất khẩu 

Doanh cung cấp dịch vụ 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

Dự án Nhà máy Nam Kim 3 

Dự án Nhà máy Thép – Tấm lợp Nam Kim 3 được đầu 

tư với công nghệ hiện đại nhất Châu Âu nhằm sản xuất 

ra các dòng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe 

nhất của các thị trường khó tính Như Mỹ, Nga, Tây 

Âu,… Tiến độ xây dựng nhà máy Nam Kim 03 xét về 

tổng thể đã và đang theo đúng tiến độ, cụ thể: 

 Tháng 09.2016 đã đưa vào vận hành 01 dây 

chuyền mạ NOF khổ 1250mm, 02 chảo mạ có thể 

cho ra 02 loại sản phẩm là Tôn kẽm và Tôn lạnh. 

Tổng công suất của dây chuyền là 300,000 

tấn/năm; 

 T03.2017 đã đưa vào hoạt động thêm 01 dây 

chuyền tẩy rỉ (PO) khổ 1450mm có công suất 

600,000 tấn/năm Và 01 dây chuyền cán nguội khổ 

1450mm có công suất cán 400,000 tấn/năm; 

 Dự kiến thời gian tới sẽ đưa các dây chuyền còn lại đi vào vận hành: 01 Dây chuyền mạ NOF công suất 150,000 

tấn/năm và 01 DC Mạ màu công suất 120,000 tấn/năm dự kiến đi vào hoạt động khoảng T06.2017; T09.2017 

sẽ đưa thêm 01 dây chuyền Cán nguội công suất 200,000 tấn/năm vào hoạt động; T12.2017 dự kiến sẽ đưa 

dây chuyền Mạ NOF (Sản phẩm Kẽm, Lạnh) công suất 350,000 tấn đi vào hoạt động theo đúng tiến độ.  

Dự án nằm ở vị trí chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh Bình Dương với hệ thống giao thông thuận lợi, cơ sở hạ 

tầng đồng bộ, hiện đại cùng với nguồn nhân lực dồi dào, nhiều năm kinh nghiệm của CBCNV công ty. Kết hợp hệ 

thống dây chuyền hiện đại, khép kín là một lợi thế cạnh tranh lớn về chất lượng sản phẩm cũng như chi phí sản 

xuất được tiết giảm tối đa tiêu hao nhiên liệu, hạ giá thành sản phẩm. Hiện công ty đang đẩy nhanh tiến độ hoàn 

thành, dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2017. 
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Dự án Nhà máy Ống thép Nam Kim tại Long An 

Dự án Nhà Máy Ống Thép Nam Kim được khởi công 

xây dựng từ T04.2016 trên diện tích 32,000 m2 với vốn 

đầu tư khoảng 60 tỷ đồng. Khi hoàn thành Nhà máy 

vận hành 09 máy sản xuất thép hộp với tổng công suất 

180,000 tấn/năm. Dự kiến hoàn thành và cho ra sản 

phẩm vào Quý 2 năm 2017. 

 

 

Dự án đầu tư Công ty cổ phần Nam Kim Corea 

CTCP Nam Kim Corea dự kiến thành lập vào Quý 2 

năm 2017. CTCP Thép Nam Kim Corea có vốn điều 

lệ: 160.000.000.000 đồng với tỷ lệ góp vốn như sau:  

 CTCP Thép Nam Kim: 25% VĐL  

 Unicoh Specialty Chemicals: 45% VĐL 

 Ông Hồ Minh Quang Chủ tịch HĐQT Công ty CP 

Thép Nam Kim: 30% VĐL 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Đơn vị tính: Đồng 

Chỉ tiêu Thực hiện 2015 Thực hiện 2016 
% tăng 

giảm 

Tổng tài sản 3.572.387.629.243 6.390.221.995.979 78,88% 

Doanh thu thuần 5.750.758.321.518 8.926.246.665.867 55,22% 

Lợi nhuận gộp về cung cấp dịch vụ 446.531.264.728 1.011.970.069.964 126,63% 

Lợi nhuận khác 350.927.862 348.453.097 -0,71% 

Lợi nhuận trước thuế 156.418.557.585 607.765.121.634 288,55% 

Lợi nhuận sau thuế 126.060.765.192 517.769.618.974 310,73% 

 

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,86 1,05 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,35 0,35 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 82,09% 75,11% 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 458,40% 301,79% 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 5,12 5,06 

Vòng quay tổng tài sản Vòng 1,77 1,80 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 2,19% 5,79% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 22,00% 46,71% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 3,87% 10,45% 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 2,71% 6,80% 
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Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2016 có sự gia 

tăng so với năm trước từ 0,86 lần lên 1,05 lần, 

nguyên nhân dẫn đến sự biến động này do tài 

sản ngắn hạn đã tăng lên với với tỷ lệ lớn hơn so 

với nợ ngắn hạn. Cụ thể tài sản ngắn hạn đã tăng 

67,05%, chủ yếu do hàng tồn kho mà trong đó 

phần lớn là nguyên liêu vật liệu dùng trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh trong năm có sự gia 

tăng. Trong khi đó, do trong năm Nam Kim có 

vay thêm nợ ngắn hạn nên đã làm khoản mục 

này tăng thêm 36,80%. Riêng hệ số thanh toán 

nhanh không có sự thay đổi so với năm 2015. 

 

0,86

1,05

0,35 0,35

Năm 2015 Năm 2016

KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Hệ số thanh toán ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh

82,09% 75,11%

458,40%

301,79%

Năm 2015 Năm 2016

CƠ CẤU VỐN

Hệ số nợ/Tổng tài sản Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu

Hệ số nợ trên tổng tài sản có sự sụt giảm so với năm 

trước từ 82,09% xuống còn 75,11%, chủ yếu do 

tổng tài sản có tỷ lệ gia tăng lớn hơn tỷ lệ tăng lên 

của nợ phải trả. Bên cạnh đó, tỷ lệ gia tăng của vốn 

chủ sỡ hữu cũng lớn hơn khi so với tỷ lệ gia tăng của 

nợ phả trả do trong năm công ty đã thực hiện các 

hình thức phát hành theo phương án đã trình đại 

hội. Điều này làm hệ số nợ trên vốn chủ sỡ hữu sụt 

giảm từ 458,40% xuống còn 301,79%. Như vậy, tuy 

nợ phải trả tiếp tục có sự gia tăng nhưng nhờ vào 

sự tăng lên với tỷ lệ lớn của tổng tài sản và vốn chủ 

sở hữu, cơ cấu vốn của Công ty đã dịch chuyển theo 

hướng giảm đi được áp lực tài chính. 
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tổng tài sản, điều này đã làm vòng quay tổng tài sản tăng từ 1,77 lần lên 1,8 lần. Như vậy, các hệ số phản ánh 

khả năng hoạt động của Nam Kim không có sự biến động lớn so với năm trước, nhưng vẫn có sự chuyển biến 

tích cực khi doanh thu mang lại từ tổng tài sản đã tăng và giá vốn hàng bán của một đơn vị hàng tồn kho đã 

giảm hơn năm trước. 

 

2,19%
5,79%

22,00%

46,71%

3,87%

10,45%

2,71%
6,80%

Năm 2015 Năm 2016

KHẢ NĂNG SINH LỜI

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần

5,12 5,06

1,77 1,8

Năm 2015 Năm 2016

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay tổng tài sản

Vòng quay hàng tồn kho giảm nhẹ so 

với năm trước từ mức 5,12 lần xuống 

còn 5,06 lần, trong năm giá vốn hàng 

bán cũng đã tăng với tỷ lệ gần bằng 

với sự gia tăng của hàng tồn kho. 

Trong khi đó sự gia tăng của cả tài 

sản ngắn hạn và tài sản dài hạn đã 

làm tổng tài sản tăng thêm đáng kể, 

mặc dù doanh thu thuần cũng có sự 

gia tăng nhưng tỷ lệ vẫn nhỏ so với 

Các hệ số khả năng sinh lời của công ty đã có sự gia tăng đáng kể so với năm trước, nguyên nhân chủ yếu do lợi 

nhuận sau thuế và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đã tăng lên với tỷ lệ rất lớn so với năm trước, trong khi đó 

mặt dù cũng có sự gia tăng nhưng tỷ lệ tăng thêm của doanh thu thuần, vốn chủ sở hữu và tổng tài sản đều nhỏ 

hơn tỷ lệ tăng thêm lợi nhuận sau thuế và lợi nhuân từ hoạt động kinh doanh. Công ty cổ phần Thép Nam Kim đã 

có một năm hoạt động thành công với các chỉ số sinh lời đều có sự tăng trưởng.  
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Cổ phần 

Cổ phần phổ thông: 66.034.361 cổ phần 

Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần 

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 66.034.361 cổ phần 

Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần 

Mệnh giá: 10.000 VNĐ 

Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần 

 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA 

CHỦ SỞ HỮU 

Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 31/12/2016 

STT Loại cổ đông 
Số lượng 

cổ đông 

Số lượng cổ 

phiếu 

Tỷ lệ sở 

hữu (%) 

I Cổ đông trong nước 1.401 48.012.363 72,71% 

 Cổ đông tổ chức 23 14.543.243 22,02% 

 Cổ đông cá nhân 1378 33.469.120 50,69% 

II Cổ đông nước ngoài 38 18.021.998 27,29% 

 Cổ đông tổ chức 14 17.975.251 27,22% 

 Cổ đông cá nhân 24 46.747 0,07% 

III Cổ đông Nhà nước - - - 

Tổng cộng 1.439 66.034.362 100% 

 

Cơ cấu 

cổ đông  

Cổ đông trong nước 

Cổ đông nước ngoài 
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Danh sách cổ đông lớn 

STT Tên cổ đông 
Số lượng 

cổ phiếu 

Tỷ lệ sở hữu 

(%) 

1 HỒ MINH QUANG 8.960.022 13,57% 

2 TRẦN UYỂN NHÀN 7.890.760 11,95% 

3 CÔNG TY TNHH TMDV ĐẦU TƯ P&Q 12.312.000 18,64% 

4 UNICOH SPECIALTY CHEMICALS CO.,LTD 6.000.000 9,09% 

5 VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LIMITED 10.000.000 15,14% 

Tổng Cộng 45.162.782 68,39% 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2016, Công ty đã phát hành thành công thêm 

6.144.441 cổ phiếu bằng hình thức phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, và phát hành riêng lẻ cho 02 đối 

tác chiến lược là Unicoh Specialty Chemicals Co.,Ltd và Vietnam Enterprise Investments Limited lần lược 6.000.000 

cổ phiếu và 10.000.000 cổ phiếu, nâng mức vốn điều lệ hiện nay của Công ty từ 438.899.200.000 đồng lên 

660.343.610.000 đồng. 

Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Không có 

Các chứng khoán khác 

Không có 
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BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 Đánh giá kết quả kinh doanh 

 Thị phần Công ty 

 Tình hình tài chính 

 Kế hoạch phát triển trong tương lai  

 Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán viên 
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 

KINH DOANH 

Chỉ tiêu ĐVT TH 2015 KH 2016 TH 2016 
%TH/KH 

2016 

%TH 

2016/2015 

Sản lượng tiêu thụ Ngàn tấn 420 525 540 102,86% 128,57% 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 5.750 7.900 8.936 113,11% 155,41% 

Vốn điều lệ Tỷ đồng 438,9 660,3 660,3 100% 150,44% 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 126 325 517 159,08% 410,32% 

LNST/DTT % 2,19% 4,11% 5,79% - - 

LNST/VĐL % 28,71% 49,22% 78,30% - - 

 

LỢI NHUẬN SAU THUẾ SO 

VỚI NĂM TRƯỚC 

TĂNG TRƯỞNG 2016 SO VỚI 2015 

SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ 

DOANH THU THUẦN 

VỐN ĐIỀU LỆ 

+310,32% 

2016 

2015 

Vị thế của Công ty 

Theo Công bố của Công ty CP báo cáo đánh giá Việt Nam (VNR500), năm 2016 Nam Kim đứng vị trí thứ 169 trong bảng 

xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam tăng 5 bậc so với năm 2015, đứng thứ 61 trong bảng xếp hạng 500 

doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Như vậy, vị thế của Nam Kim trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ngày 

càng tăng cao. 

50,44% 

55,41% 

28,57% 
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Năm 2016 Nam Kim đạt được kết quả kinh doanh 

như sau: Sản lượng đạt 540,000 tấn, tăng 129% so 

với năm 2015, hoàn thành và vượt 3% so với kế 

hoạch đặt ra; Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ đạt 8,936 tỷ đồng tăng 55% so với năm 2015 và 

tăng 13% so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận sau thuế 

đạt 517 tỷ đồng, tăng đến 410% so với năm 2015 

và tăng 59% so với kế hoạch đặt ra. 

Năm 2016, Thị trường giá thép biến động tăng giá 

mạnh cùng với sự lãnh đạo và áp dụng các chính 

sách, các giải pháp phù hợp và đồng bộ: Chính sách 

nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm sản xuất, 

tăng tỷ lệ hàng chính phẩm, giảm thiểu tiêu hao 

nguyên vật liệu, chi phí vận hành máy móc thiết bị, 

hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo sản xuất ổn định, 

an toàn; Nâng cao tỷ trọng sản xuất, tiêu thụ các 

mặt hàng có biên lợi nhuận cao; Tăng trưởng và phát 

triển khách hàng mới các phân khúc bán hàng, mở 

rộng tăng trưởng thị phần, sử dụng chính sách linh 

hoạt giá bán, các chính sách quản lý công nợ phù 

hợp, chính sách lương kinh doanh. Thực hiện quản 

lý tồn kho hiệu quả tất cả các công đoạn sản xuất; 

Rà soát quản lý, tiết kiệm các khoản chi phí (tài 

chính, bán hàng, quản lý) đã giúp công ty đạt được 

những kết quả khả quan. 
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THỊ PHẦN CÔNG TY 

4%

6,90%

12%
13,50% 14,10%

15,20%

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

THỊ PHẦN TÔN MẠ CỦA NAM KIM QUA CÁC NĂM 
TẠI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA

Theo thống kê của Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) thị phần tôn mạ Nam Kim liên tục tăng trưởng nhanh và ổn định qua 

các năm, từ ở vị trí thứ 8 năm 2011(4%) lên vị trí thứ 5 năm 2012 (6,9%), lên vị trí thứ 2 năm 2013 (12%). Từ đó đến 

nay (2013 – 2016) Công ty luôn giữ vững vị trí này và luôn tăng trưởng thị phần qua các năm (năm 2014 – 13,5%; năm 

2015 - 14,1%; năm 2016 – 15,2%). 

Mặt hàng ống thép mạ kẽm được Công ty đầu tư và cho ra sản phẩm vào năm 2012, với quy trình sản xuất kép kín, 

nguyên liệu mạ kẽm được sản xuất theo công nghệ NOF chất lượng cao, đến nay Thương hiệu ống thép mạ kẽm Nam 

Kim được đánh giá cao trên thị trường, được người tiêu dùng bình chọn là TOP 10 sản phẩm vàng Thương hiệu Việt, 

thị phần tăng trưởng nhanh qua các năm (năm 2012 bằng 0,25%; năm 2013 bằng 3,47%; năm 2014 bằng 4,10%; năm 

2015 bằng 5,10%; năm 2016 bằng 5,14%). 

 

0,25%

3,47%

4,10%

5,10% 5,14%

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

THỊ PHẦN ỐNG THÉP CỦA NAM KIM QUA CÁC NĂM 
TẠI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA
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ĐVT: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Tỷ lệ 2016/2015 

Tài sản 3.572.387.629.243 6.390.221.995.979 178,88% 

   Tài sản ngắn hạn 1.830.247.912.323 3.074.821.310.675 168,00% 

   Tài sản dài hạn 1.742.139.716.920 3.315.400.685.304 190,31% 

Nguồn vốn 3.572.387.629.243 6.390.221.995.979 178,88% 

   Nợ ngắn hạn 2.119.367.701.945 2.948.433.701.279 139,12% 

   Nợ dài hạn 813.261.300.718 1.861.341.872.102 228,87% 

   Vốn chủ sở hữu 639.758.626.580 1.580.446.422.598 247,04% 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Tài sản ngắn hạn năm qua đã tăng mạnh 

68% đạt mức 3.074,8 tỷ đồng, chủ yếu do 

nguyên liệu và vật liệu dùng trong quá 

trình sản xuất có sự gia tăng đáng kể. Bên 

cạnh đó tài sản dài hạn cũng đã tăng đến 

90,31%, đạt mức 3.315,4 tỷ đồng so với 

năm trước, nguyên nhân chủ yếu do trong 

năm công ty tiếp tục triển khai xây dựng 

và hoàn thành một dây chuyền tại Nhà 

máy Nam Kim 03 làm chi phí xây dựng cơ 

bản dỡ dang và nguyên giá tài sản cố định 

gia tăng đáng kể so với cùng kỳ. Như vậy, 

nhờ vào sự gia tăng của cả tài sản ngắn 

hạn và tài sản dài hạn, tổng tài sản công 

ty đã tăng đến 78,88% so vơi năm trước, 

đạt mức 6.390,2 tỷ đồng.   

 

4.809 Tỷ Đồng 

TỔNG NỢ 

6.390 Tỷ Đồng 

TỔNG TÀI SẢN 

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn 

CƠ CẤU TÀI SẢN 

2015 

2016 
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Nợ ngắn hạn           Nợ dài hạn 

CƠ CẤU NỢ PHẢI TRẢ 

2015 

2016 

Nợ ngắn hạn đã tăng 39,12% so với năm trước, đạt mức 

2.948,4 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản vay nợ bằng đồng 

Việt Nam và Đô la Mỹ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam trong năm đã có sự gia tăng đáng kể. Nợ dài hạn 

cũng có diễn biến tương tự, khi đã tăng mạnh đến 128,87% 

so với năm 2015, đạt mức 1.861,3 tỷ đồng. Nguyên nhân 

dẫn đến sự gia tăng mạnh ở khoản mục này do trong năm 

Nam Kim đã phát hành 370 tỷ đồng trái phiếu bổ sung vốn 

lưu động và cơ cấu các khoản nợ của công ty, bên cạnh đó 

các khoản nợ vay dài hạn bằng đồng Việt Nam mà đặc biệt 

là khoản vay dài hạn từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam cũng đã gia tăng đáng kể so với năm trước. 

Vốn chủ sở hữu năm 2016 có sự chuyển 

biến rất tích cực khi đã tăng đến 247,04%, 

đạt mức 1.580,4 tỷ đồng. Các nguyên nhân 

chủ yếu dẫn đến sự thay đổi này là sự gia 

tăng đáng kể từ lợi nhuận sau thuế chưa 

phân phối, bên cạnh đó việc phát hành cổ 

phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu 

và phát hành riêng lẻ cho hai đối tác chiến 

lược vừa qua cũng đã làm vốn đầu tư chủ 

sở hữu tăng lên từ đó góp phần tác động 

vào sự thay đổi của vốn chủ sở hữu. 
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Tổ chức triển khai, thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 của HĐQT: 

 Doanh thu : 12.000 – 14.000 tỷ đồng 

 Sản lượng : 800.000 tấn 

 Lợi nhuận sau thuế : 600 tỷ đồng 

 Tiếp tục đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng trưởng thị trường mới, khách hàng mới. 

Các biên pháp thực hiện kế hoạch cụ thể: 

 Kiện toàn toàn bộ Quy trình, quy chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao 

chất lượng sản phẩm, cải thiện thời gian cung ứng hàng hóa nhằm đáp ứng một cách nhanh chóng tới 

khách hàng bằng cách Xây dựng, áp dụng nhiều giải pháp, chính sách đồng bộ: Quy định giao hàng nội 

địa, giao hàng xuất khẩu nhằm giảm tối đa thời gian giao hàng, tiếp tục áp dụng và hoàn thiện chính sách 

về lương kinh doanh áp dụng cho khối sản xuất, cung ứng, khối gián tiếp; tiếp tục hoàn thiện bộ máy kinh 

doanh, chính sách kinh doanh, lương kinh doanh. 

 Thường xuyên rà soát toàn bộ tồn kho hàng chậm luân chuyển, phân loại đề xuất các phương án xử 

lý để đạt hiệu quả cao nhất. 

 Xây dựng, kiện toàn hệ thống sản xuất theo các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, nâng cao chất lượng 

sản phẩm, tiết giảm tối đa các chi phí tiêu hao nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, hạ giá thành sản 

phẩm, đảm bảo sản xuất an toàn và liên tục. 

 Tập trung các nguồn lực tài chính để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nam kim 3. 

 Phát huy tối đa các lợi thế của hoạt động kinh doanh hiện tại, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện dự án Nam kim 3 và các dự án đang triển khai. 

 Chủ động, tích cực tìm kiếm các thị trường mới, phát huy tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển 

kinh doanh, mang lại lợi nhuận và xây dựng đầu tư nâng tầm thương hiệu cho công ty. 

 Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, bộ máy công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 

hoàn thiện các quy định, quy chế phù hợp với pháp luật hiện hành. 

 Triển khai dự án ERP. 

 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 
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Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính 

Kế toán và Kiểm toán Phía Nam đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính năm 

2016 của CTCP Thép Nam Kim, vì vậy Ban Tổng Giám đốc không có ý kiến giải trình thêm. 

 

GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM  

ĐỐC VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN 
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BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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 Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty 

 Đánh giá các mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

 Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị 
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Có thể nói kinh tế Việt Nam năm 2016 vẫn 

duy trì được sự ổn định, các chính sách vĩ mô 

và tái cơ cấu của chính phủ tiếp tục phát huy 

hiệu quả, lạm phát được kiềm chế, tăng 

trưởng tín dụng khả quan. Đánh giá về ngành 

công nghiệp, xây dựng và bất động sản trong 

nước cho thấy những năm gần đây những lĩnh 

vực này đã và đang có nhiều triển vọng tích 

cực điều này làm hoạt động kinh doanh của 

Nam Kim có được những thuận lợi nhất định. 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT 

HOẠT ĐỘNG CUẢ CÔNG TY 

Dù vậy, trong năm vẫn còn những khó khăn Công ty 

phải đối mặt:  

 Áp lực cạnh tranh lớn với thép nhập khẩu Trung 

Quốc (Tôn mạ màu, Thép mạ lạnh, kẽm); Sự đầu 

tư của các doanh nghiệp cùng ngành (cả doanh 

nghiệp nước ngoài và Việt Nam);  

 Diễn biến giá thép biến động mạnh, xu hướng giảm 

- giá nguyên liệu Thép cán nóng (HRC) đã có sự 

chững lại đây là sự cảnh báo đến Công ty trong 

việc đề ra các chính sách quản lý rủi ro nguyên vật 

liệu qua đó tiết kiệm được chi phí đầu vào.   

 Thị trường xuất khẩu đối mặt với các biện pháp 

chống bán phá giá, phòng vệ thương mại từ các 

quốc gia trong khu vực. 

Năm qua, HĐQT đã thực hiện các giải pháp: Nâng cao 

hiệu quả của các kênh bán hàng bằng việc mở rộng tìm 

kiếm thị trường mới, khách hàng mới; Tăng tỷ trọng 

những mặt hàng có biên lợi nhuận tốt dựa trên quy trình 

sản xuất khép kín của Nam Kim; Thường xuyên nắm bắt 

nhu cầu, thị hiếu của từng thị trường, theo dõi sản lượng, 

giá bán, lợi nhuận, tồn kho, quy cách của từng mặt hàng 

của mỗi thị trường để có kế hoạch sản xuất, điều chuyển 

hàng hóa và đưa ra các giải pháp phù hợp, kịp thời; Áp 

dụng các chính sách lương kinh doanh, lương sản lượng 

cho các bộ phận Sản xuất và kinh doanh nhằm thúc đẩy 

động lực sản xuất, bán hàng, nâng cao năng suất và lợi 

nhuận cho công ty; Ngoài ra HĐQT cũng thường xuyên 

chú trọng đến việc bảo dưỡng máy móc thiết bị , thực 

hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường. 

 



60 60 

 BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 

ngày 25/06/2016 thông qua, HĐQT đã tiến hành triển khai thực hiện thông qua 

đường hướng chỉ đạo tới Ban Tổng Giám đốc. Trong năm 2016, Công ty đã đạt 

được kết quả như sau: 

 

 Dự kiến thời gian tới sẽ đưa các dây chuyền còn lại đi vào vận hành: 01 Dây chuyền mạ NOF công suất 150,000 

tấn/năm và 01 DC Mạ màu công suất 120,000 tấn/năm dự kiến đi vào hoạt động khoảng Tháng 06.2017; Tháng 

09.2017 sẽ đưa thêm 01 dây chuyền Cán nguội công suất 200,000 tấn/năm; Tháng 12.2017 dự kiến sẽ đưa dây 

chuyền Mạ NOF (Sản phẩm Kẽm, Lạnh) công suất 350,000 tấn đi vào hoạt động theo đúng tiến độ. 

HĐQT luôn bám sát diễn biến thị trường, tình hình thực tế của Công ty để kịp thời đề ra các chủ trương, nghị quyết, 

quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ.  

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT và trên cơ sở vì lợi ích 

của các cổ đông và vì sự phát triển chung của Công ty.  

HĐQT cùng với Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ quản lý, chuyên môn kỹ thuật cao, 

gắn bó, đoàn kết để thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết ĐHĐCĐ. 

 

STT Chỉ tiêu 
Kế hoạch năm 

2016 

Thực hiện 

năm 2016 
Tỷ lệ 

1 Sản lượng (tấn) 500.000 – 600.000  540.000 103% 

2 Doanh thu (tỷ đồng) 7.800 – 8.000  8.936 113% 

3 Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 300 – 350  517 159% 

 

Hoàn thành đúng tiến độ dự án đầu tư nhà máy Nam Kim 03: 

 Tháng 09.2016 đã đưa vào vận hành 01 dây chuyền mạ NOF khổ 1250mm, 

02 chảo mạ có thể cho ra 02 loại sản phẩm là Tôn kẽm và Tôn lạnh. Tổng 

công suất của dây chuyền là 300,000 tấn/năm;  

 Tháng 03.2017 đã đưa vào hoạt động thêm 01 dây chuyền tẩy rỉ (PO) khổ 1450mm có công suất 

600,000 tấn/năm Và 01 dây chuyền cán nguội khổ 1450mm có công suất cán 400,000 tấn/năm. 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT 

ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

Trong năm qua, HĐQT đã thường xuyên giám sát hoạt 

động của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo mọi hoạt 

động của công ty được triển khai đúng nội dung các nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Ban Tổng Giám 

đốc đã nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu mà 

HĐQT giao cho. HĐQT đánh giá cao những nỗ lực và 

quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành 

công ty. Kết quả sản xuất kinh doanh trong 2016 đã nói 

lên những thành công của công ty và HĐQT cùng ban điều 

hành đang hướng đến sự phát triển tốt hơn trong những 

năm sắp tới. 
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CÁC KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ 

Với phương châm “Cam kết chất lượng” - đem 

đến cho Quý khách hàng những sản phẩm tốt 

nhất cùng với chính sách chăm sóc chu đáo nhất 

và giá cả cạnh tranh nhất, Công ty Cổ phần Thép 

Nam Kim tiếp tục mục tiêu giữ vững vị trí là 1 

trong 2 đơn vị dẫn đầu ngành về thị phần tôn 

thép mạ toàn quốc. 

Với mục tiêu đó, HĐQT luôn có những kế hoạch, những chiến lược phù hợp cho từng 

giai đoạn để hướng công ty đến những thành công trong tương lại đặc biệt là thị 

trường xuất khẩu. 

Trong năm tới, HĐQT sẽ có những chỉ đạo cũng như giám sát Ban Tổng giám đốc 

theo sát tiến độ thực hiện Dự án nhà máy Nam Kim 3 và đầu tư bổ sung thêm các 

dây chuyền ống thép nhằm đáp ứng kịp thời sản lượng cho các đơn vị hàng xuất khẩu 

và nội địa để nâng cao tính cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành. 

Một số chỉ tiêu hoạt động năm 2017: 

 Doanh thu : 12.000 – 14.000 tỷ đồng 

 Sản lượng : 800.000 tấn 

 Lợi nhuận sau thuế : 600 tỷ đồng 

 Đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng trưởng thị trường mới, khách hàng mới. 

Tăng cường cải thiện chất lượng sản phẩm, tiếp tục nghiên cứu và đưa ra thị trường các sản phẩm mới, mẫu mã 

mới bắt mắt với khách hàng ,tiết kiện tối đa chi phí hoạt động, nhằm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu 

quả của việc sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu.đảm bảo mục tiêu nâng cao doanh thu và lợi nhuận hoàn thành chỉ tiêu 

kế hoạch SXKD năm 2017 và các năm tiếp theo, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.  
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG  

CTCP Thép Nam Kim 

 



THÔNG ĐIỆP  

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

 

 

BA 



Phát triển bền vững là mục tiêu song hành cùng công việc kinh doanh của công ty. Phát triển 

bền vững không chỉ là mục tiêu mà còn là văn hoá của công ty. Mỗi cá nhân trong Nam Kim là 

một nét văn hoá vừa mang nét chung, vừa thể hiện nét riêng văn hoá ấy. Hay nói cách khác, 

ở Nam Kim luôn xem việc phát triển bền vững là kim chỉ nam xuyên suốt trong mọi hoạt động 

sản xuất kinh doanh. 

Kính gửi Quý cổ đông, khách hàng, cùng các đối tác ! 

Với mục tiêu hoạt động là trở thành một trong những doanh nghiệp thép hàng đầu Việt Nam, 

Thép Nam Kim luôn đặt ra cho mình định hướng phát triển mang tính ổn định bền vững không 

chỉ cho sự phát triển của công ty mà còn cho sự phát triển của môi trường, cộng đồng, xã hội. 

Với tinh thân đó các hoạt động sản xuất kinh doanh của Nam Kim luôn tuân thủ các nguyên 

tắc sau: 

Tuân thủ các qui định về pháp luật, qui tắc chuẩn mực đạo đức và quản trị công ty theo đường 

hướng lâu dài, bên vững. 

Cung cấp môi trường làm việc năng động, an toàn, đảm bảo sức khỏe và chính sách phúc lợi 

cho người lao động 

Xây dựng công ty theo phương hướng ”Con người - Giá trị văn hóa cốt lõi”. 

Hạn chế những tác động của của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ảnh hưởng đến 

môi trường. 

Chung tay phát triển cộng đồng xã hội. Nâng cao tầm ảnh hưởng của vị thế công ty đến sự 

phát triển chung của toàn xã hội. 

 

 



 

SỬ DỤNG 

NGUỒN VỐN 

CÓ HIỆU 

QUẢ 

CÔNG TY CAM KẾT NÂNG CAO HIỆU QUẢ VÀ TỐI ĐA HÓA CÁC KHOẢN LỢI NHUẬN, TẠO 

CÔNG ĂN VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP ỔN ĐỊNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, TĂNG LỢI TỨC CHO 

CÁC CỔ ĐÔNG, LÀM TRÒN NGHĨA VỤ TRONG VIỆC ĐÓNG GÓP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, 

ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC VÀ SỰ PHỒN VINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI, KHÔNG NGỪNG 

PHÁT TRIỂN CÔNG TY NGÀY CÀNG LỚN MẠNH. 

Những năm qua, công ty luôn hoàn thành tốt các nghĩa vụ của một doanh nghiệp đối với công tác 

đóng góp ngân sách Nhà nước, thực hiện nộp thuế đầy đủ và đúng hạn, đảm bảo việc làm, thu nhập 

ổn định cho người lao động, giữ vững và gia tăng lợi ích cổ đông qua đó góp phần vào quá trình thúc 

đẩy kinh tế Việt Nam và tỉnh Bình Dương ngày một phát triển.   

Tiêu chí Giá trị mang lại trong năm 2016 

Kết quả hoạt đông Doanh thu thuần: 8.942,62 tỷ đồng; LNST: 517,77 tỷ đồng 

Cổ đông 
Trong thời gian tới, NKG sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 tỷ lệ 15% tiền 

mặt; tạm ứng cổ tức 2016 tỷ lệ 35% cổ phiếu. Phát hành ESOP 2016. 

Nộp ngân sách Tổng khoản nộp ngân sách bằng 2.142,07 tỷ đồng 

Người lao động Mức lương bình quân 2016 là 8.357.773 đồng/người/tháng 

 

 

GIÁ TRỊ KINH TẾ 



 

 

 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP MICROSOFT 

DYNAMICS AX ERP ĐỂ NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH 

Ngày 14 tháng 02 năm 2017 – Công ty 

TNHH Votiva Việt Nam, Công ty CP Thép 

Nam Kim và Microsoft Việt Nam đồng tổ 

chức sự kiện “Khởi động dự án triển khai 

phần mềm Hoạch định nguồn lực doanh 

nghiệp ERP Microsoft Dynamics AX” tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trải qua 6 tháng phân tích, kiểm nghiệm, đánh giá 

đặc thù & thách thức của ngành với sự tham gia 

của các giải pháp ERP lớn trên thế giới  và các 

công ty tư vấn triển khai có tên tuổi thông qua các 

tiêu chuẩn của International norm ISO/IEC 25010. 

Thép Nam Kim đã lựa chọn Votiva là đối tác tư vấn 

và triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp 

Microsoft Dynamics AX. Các chức năng tổng thể 

và đặc thù của Dynamics AX cho ngành sản xuất 

sẽ hỗ trợ Thép Nam Kim chuẩn hóa tất cả các quy 

trình kinh doanh và chức năng bao gồm Quản lý 

Tài chính kế toán, Bán hàng, Chuỗi cung ứng, Sản xuất, Vận tải, 

Nhân sự, Quản lý bảo dưỡng bảo trì tài sản thiết bị, Hệ thống 

báo cáo quản trị, Quản lý hàng tồn bằng thiết bị di động và Tích 

hợp với các hệ thống khác như Trạm cân. Việc triển khai dự kiến 

hoàn thành trong vòng 10 tháng và toàn bộ 250 nhân viên thuộc 

4 nhà máy sẽ cùng làm việc trên một hệ thống tập trung. 

“Với mục tiêu đẩy mạnh, nâng cao và 

phát triển hệ thống công nghệ thông tin 

của Thép Nam Kim nhằm chuẩn hóa để 

dễ dàng mở rộng trong tương lai. Chúng 

tôi quyết định lựa chọn giải pháp 

Microsoft Dynamics AX để đáp ứng mục 

tiêu của chúng tôi”, Ông Phạm Mạnh 

Hùng, Tổng giám đốc Thép Nam Kim. 



VĂN HÓA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM 

 

Một doanh nghiệp phát triển bền vững sẽ nhắm đến 2 

đối tượng: Con người và Môi trường. Hai yếu tố này luôn 

song hành cùng nhau và con người được xem là đòn 

bẩy, là nền tảng. Trên con đường phát triển của mình, 

Nam Kim đã xác định lấy con người làm trọng tâm. 

Nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng nhân lực là giá trị 

cốt lõi cho sự phát triển bền vững. Mỗi cá nhân trong 

Nam Kim là một viên gạch kết hợp với nhau, góp phần 

xây dựng vững chắc ngôi nhà chung. Đó là phương châm 

mà Ban lãnh đạo công ty luôn nổ lực để có những viên 

gạch chất lượng nhất. Ngôi nhà chung đó là một môi 

trường làm việc lấy mục tiêu an toàn trên hết, ở đó nhân 

viên công ty làm việc trong môi trường an toàn, các 

thành viên thân thiện gắn kết với nhau. 

Văn hóa Nam Kim được xây dựng trên nền tảng kết hợp 

giữa truyền thống và hiện đại, truyền thống thể hiện qua 

tính nhân văn, tương thân tương ái hỗ trợ lẫn nhau giữa 

các phòng ban, giữa các cá nhân trong công việc, ban 

lãnh đạo quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần 

của nhân viên. Nét hiện đại thể hiện qua quy trình làm 

việc dựa trên phân quyền phân cấp quản trị tiên tiến. 

Để đề cao giá trị con người, công ty thường xuyên mở các khoá 

đào tạo, huấn luyện để liên tục cải tiến chất lượng và phát huy 

tiềm năng sẵn có ở mỗi cá nhân. Việc đề cao giá trị của nhân 

viên làm cho mỗi nhân viên cảm thấy mình có vai trò quan 

trọng trong công ty, trung thành và muốn gắn bó lâu dài với 

công ty. Từ đó thể hiện tinh thần trách nhiệm cao hơn với công 

việc của mình. 

Văn hoá công ty còn thể hiện trong cách ứng xử, quan hệ công 

việc giữa các cá nhân. Tinh thần hợp tác xây dựng để công việc 

tiến hành thuận lợi hơn. Ngoài ra còn kế đến nề nếp đi làm 

đúng giờ, tác phong ăn mặc lịch sự, sử dụng tiết kiệm những 

văn phòng phẩm, vật dụng trong công ty… 

Không chỉ dừng lại ở môi trường làm việc, những hoạt động 

phong trào, vui chơi, dã ngoại, tiệc tất niên… vẫn được tổ chức 

định kỳ để gắn kết những thành viên ở các phòng/ban trong 

công ty xích gần nhau hơn, từ đó hiểu và làm việc tốt hơn. 

Văn hoá công ty hiện nay được xem là chỉ số nhận dạng giữa 

các công ty với nhau và là yếu tố quyết định cho sự tồn tại lâu 

dài của công ty. Do đó, Nam Kim vẫn đang trên đường học hỏi 

và xây dựng một nền văn hoá vững mạnh, giữ gìn các giá trị 

cốt lõi đảm bảo để phát triển và tồn tại lâu dài. 



Sơ nét về hoạt động Công đoàn/Hoạt động văn hóa thể 

thao của Thép Nam Kim 

Nam Kim đã thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở hoạt động từ năm 

2010 cho đến nay, công tác hoạt động của Công đoàn Công ty đạt 

hiệu quả, hàng năm vẫn tiến hành bình chọn đoàn viên lao động 

xuất sắc để tặng giấy khen và một phần thưởng có giá trị; 

Tham gia các hoạt động hội thao do Công đoàn thị xã Thuận An tổ 

chức, phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Bình Dương 

trong phong trào xây dựng doanh nghiệp vững mạnh tiêu biểu, và 

đang trong quá trình bàn phương án xây dựng lực lượng tổ công 

nhân tiêu biểu nhằm theo sát mọi diễn biến, tâm tư nguyện vọng 

của công nhân lao động trong Công ty. 

Năm 2016 Công ty Cổ phần Thép Nam Kim đã kết hợp với Công 

đoàn cơ sở triển khai giải bóng đá Nam Cup Nam Kim năm 2016 

cho toàn bộ CBCNV, phát động, tham gia phong trào ngày hội công 

nhân  do Liên đoàn lao động Thị xã Thuận An thực hiện. 



 

 

  

TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG 

Thời gian Ốm Tai nạn lao động Bệnh nghề nghiệp 

Quý 
Tháng 

(1) 
Số người 

(2) 

Tỷ lệ 
% 
(3) 

Số 
ngày 
(4) 

Tỷ lệ 
% 
(5) 

Số 
người 
(6) 

Tỷ lệ 
% 
(7) 

Số 
ngày 
(8) 

Tỷ lệ 
% 
(9) 

Số 
người 
(10) 

Tỷ lệ 
% 

(11) 

Số 
ngày 
(12) 

Tỷ lệ % 
(13) 

Q.I 

1 21 1,7 46 3,8 3 0,3 3 0,2 0 0 0 0 

2 56 4,6 97 8,0 1 0,1 0 0 0 0 0 0 

3 45 3,7 113 9.4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Q.II 

4 0 0 0 0 5 0,6 5 0,4 0 0 0 0 

5 44 3,6 194 16,1 3 0,3 3 0,2 0 0 0 0 

6 120 10 258 21,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Q.III 

7 61 5,0 99 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 86 7,1 171 14,2 2 0,2 2 0,1 0 0 0 0 

9 37 3,0 76 6,3 4 0,5 0 0 0 0 0 0 

Q.IV 

10 41 3,4 58 4,8 2 0,2 0 0 0 0 0 0 

11 20 1,6 52 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 8 0,6 37 3,0 1 0,1 5 0 0 0 0 0 

Tổng 
Cộng 

 539 10% 1201 99,5% 20 2,3% 18 0,9% 0 0 0 0 

 

Thống kê tỷ lệ chấn thương, bệnh nghề nghiệp, ngày nghỉ ốm, sự vắng mặt và số trường hợp tử vong có liên quan đến làm việc 

theo từng khu vực. 

 

Ghi chú: 

- Cột 3 tỷ lệ % so với tổng số cán bộ công nhân viên. 

- Cột 7 tỷ lệ % so với tổng số cán bộ công nhân viên trực tiếp sản xuất. 

- Cột 5, 9, 13 tỷ lệ % so với tổng số ngày nghỉ ốm/nghỉ do tai nạn lao động. 

- Cột 11 tỷ lệ % so với tổng số công nhân tiếp xúc với các yếu tố độc hại nghề nghiệp. 

 



Năm 2016, Công ty đã có sự tổ chức các chương trình giáo dục, đào tạo, tư vấn, phòng ngừa và kiểm soát rủi ro để hỗ 

trợ lực lượng lao động, gia đình của họ hoặc các thành viên trong cộng đồng ứng phó với các bệnh nguy hiểm.  

Các vấn đề về sức khỏe và an toàn lao động được đề cập trong thỏa thuận chính thức với công đoàn: hằng năm Công 

ty tiến hành khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể Cán bộ Công nhân viên và mở lớp đào tạo về an toàn lao động cho 

Công nhân tham gia hoạt động sản xuất trực tiếp tại nhà xưởng. 

Hoạt động đào tạo người lao động:  

 Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm tình trên 01 nhân viên 48h/người/năm 

 Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát 

triển sự nghiệp: Lãnh đạo Công ty tạo ra môi trường học tập trung Doanh nghiệp bằng cách: 

 Xây dựng kế hoạch, nội dung đào tạo cụ thể cho từng đối tượng. 

 Dành kinh phí cho các hoạt động đào tạo. 

 Khuyến khích mọi người tham gia các hoạt động đào tạo 

 Tổ chức các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài 

 Theo dõi, đánh giá, ghi nhận kết quả đào tạo của người lao động 

 Các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài hiện có: 

 

STT Tên khóa đào tạo Đối tượng tham dự Tổ chức đào tạo 

1 Huấn luyện sơ cấp cứu ban đầu Tất cả nhân viên 
Trung tâm y tế, sức khỏe, môi trường tỉnh 

Bình Dương 

2 
Huấn luyện sử dụng  phương tiện PCCC 

và ứng phó tình trạng khẩn cấp 

Nhân viên văn phòng + 

Sản xuất 

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 

2 tỉnh Bình Dương 

3 
Đào tạo An toàn lao động chung cho 

toàn Nhà máy  
CBCNV Khối Sản xuất 

Công ty cổ phần huấn luyện kỹ thuật an 

toàn khu vực 2 

4 
Đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO 9001 

& ISO 14001 

Nhân viên Văn phòng + 

Sản xuất 
Viện quản lý tri thức về công nghệ 

 



 

 



”Môi trường xanh sạch, nền tảng của sự phát triển bền vững” 

Ngày nay sự phát triển của một doanh nghiệp luôn đi kèm với những 

trách nhiệm chung với môi trường. Trong bối cảnh tình hình khí hậu Thế 

Giới ngày càng xấu đi, môi trường sống ở Việt Nam ngày một ô nhiễm 

qua các năm. Công ty cổ phần Nam Kim luôn đi đầu trong việc ý thức 

các vấn đề về môi trường Vì môi trường là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp 

và mạnh mẽ đến sự phát triển bền vững của xã hội. Trong những năm 

qua công ty luôn hướng đến các vấn đề về môi trường như sau: 

 Giảm thiểu tối đa lượng khí thải, tiêu thụ năng lượng từ các nhà 

máy sản xuất của công ty. 

 Hành động với môi trường xung quanh để cải thiện và nâng cao 

chất lượng môi trường sống. 

 Ưu tiên lựa chọn những công nghệ thân thiện với môi trường. 

 

MÔI TRƯỜNG VÀ 

NĂNG LƯỢNG 

 



HÀNH ĐỘNG 

Hiểu rõ tầm quan trọng đó, là một doanh nghiệp sản xuất 

và kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, Nam Kim xác 

định rõ quá trình vận hành sản xuất ảnh hưởng đến môi 

trường như thế nào. Do đó, để giảm thiểu tác động đến 

môi trường, Nam Kim quyết định chọn giải pháp tập trung 

đầu tư công nghệ tiên tiến vào hoạt động sản xuất. Toàn 

bộ hệ thống máy móc và thiết bị công ty đều đạt tiêu 

chuẩn châu Âu về chất lượng an toàn và các chỉ tiêu về 

tiếng ồn, độ rung, chất thải… Không chỉ chọn giải pháp 

máy móc, song song đó phải kết hợp với yếu tố con 

người. Cụ thể bằng việc liên tục xây dựng và cải tiến đội 

ngũ nhân sự để nâng cao trình độ chuyên môn; thường 

xuyên mở các khoá đào tạo để mỗi con người của Nam 

Kim thấm nhuần các cam kết chung. Đặc biệt là cam kết 

về môi trường, phấn đấu xây dựng một môi trường sản 

xuất và làm việc xanh - sạch nhằm giảm thiểu tối đa các 

loại chất thải ra môi trường xung quanh. 

Bên cạnh đó, Nam Kim cam kết các kế hoạch sản xuất của công ty đều được lên kế hoạch một cách chu đáo, tiêu hao năng lượng 

một cách hợp lý để tránh gây lãng phí. Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về việc xử lý chất thải tại doanh nghiệp; sử 

dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn lực không có khả năng tái tạo trong sản xuất để vừa tiết giảm được chi phí sản xuất vừa 

khai thác có trách nhiệm với các nguồn lực tự nhiên. 



Tình hình tiêu thụ năng lượng tại Công ty Cổ phần Thép Nam Kim 2016: 

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, NKG có phát sinh sử dụng các loại năng 

lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp cụ thể như sau: 

STT Danh mục ĐVT Tổng lượng tiêu thụ 

NAM KIM 1 

1 N2 Tấn 347.390  

2 NH3 Tấn 144.970   

3 Điện sử dụng Kw 11,911,224  

4 CNG Sm3 2,039,666  

NAM KIM 2 

1 N2 Tấn 1,044,735  

2 NH3 Tấn 706,026  

3 Điện sử dụng Kw 82,703,700  

4 CNG Sm3 8,995,311  

 



NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM ĐƯỢC THÔNG QUA CÁC SÁNG KIẾN SỬ DỤNG 

NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ. NHỮNG SÁNG KIẾN DẦN ĐƯA VÀO THỰC HIỆN 

TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, CÁC NHÀ MÁY VÀ CÁC CHI NHÁNH TRONG NĂM 2017: 

 Thay thế đèn chiếu sáng nhà xưởng: hiện tại sử dụng bóng đèn cao áp dần dần thay thế 

sang loại đèn LED (Cho cả Trụ sở và Chi nhánh). 

 Quạt giải nhiệt máy nén khí được thay thế làm mát bằng nước. 

 Thay dần các thiết bị cũ, tổn hao năng lượng bằng hệ thống biến tần. 

 

 

THÔNG KÊ VIỆC TIÊU THỤ NƯỚC NĂM QUA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM 

 Nguồn cấp nước chính cho hoạt động sản xuất của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim: 

Nước Thủy cục do Xí nghiệp cấp thoát nước Thuận An cung cấp và nguồn nước ngầm 

được khai thác tại Công ty. 

 Nguồn nước cấp cho các hoạt động tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Thép Nam Kim là 

nước cấp từ Xí nghiệp cấp nước Khu Liên hợp 1 – thuộc Công ty Cổ phần nước và môi 

trường Bình Dương. 

 

 



 

 

Lượng nước sử dụng hàng tháng năm 2016 (Đơn vị m3): 

Danh mục 

Tháng 

T.01 T.02 T.03 T.04 T.05 T.06 T.07 T.08 T.09 T.10 T.11 T.12 Tổng cộng 

NAM KIM 1 1.915 1.224 1.449 1.496 1.358 1.608 1.846 2.109 2.497 2.552 2.127 2.220 22.401 

NAM KIM 2 8.730 8.698 9.210 9.327 9.360 8.791 3.994 4.533 6.270 5.053 3.614 3.731 81.311 

 

Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Hiện tại nước thải từ các hoạt 

động sản xuất của Công ty và các Chi nhánh không được tái sử dụng, sau khi qua hệ thống 

xử lý nước thải tại Công ty (Nước thải đạt loại A) được thải vào hệ thống Suối Cát (Nam 

Kim 1) và  tại Chi Nhánh sau khi qua hệ thống xử lý nước tại Công ty (Nước thải đạt loại 

B) thải vào hệ thống xử lý chung của Khu Công nghiệp Đồng An 2. 



 TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI 
 

Đối với cộng đồng: 

Nam Kim xác định việc chia sẻ lợi ích, lợi nhuận đạt 

được với cộng đồng xã hội là một trách nhiệm mà bản 

thân doanh nghiệp phải thực hiện. Đó cũng là cách để 

thể hiện sự tri ân với cộng đồng. Cụ thể, Nam Kim luôn 

sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền địa phương và 

các tổ chức xã hội có những hành động thiết thực hỗ 

trợ, tạo điều kiện cho các gia đình, các cá nhân có cơ 

hội vươn lên trong cuộc sống.Trong nhiều năm qua, 

Công ty Thép Nam Kim cùng với các doanh nghiệp 

khác thường xuyên tổ chức các chương trình hoạt động 

tình nguyện, an sinh xã hội nhằm phát triển môi trường 

sống, chung tay giúp đỡ những người gặp khó khăn. 

Nâng cao hơn nữa hình ảnh của công ty trong lòng 

người tiêu dùng, cộng đồng và xã hội Cụ thể trong năm 

2016 công ty đã hoàn thành và trao tăng “Nhà nhân 

ái” cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. 

Tổ chức thành công chương trình “Xuân với trẻ em khó 

khăn lần IX Bình Dương năm 2016”. Trao tặng nhà tình 

nghĩa và quà cho con liệt sĩ. 

 

Luôn đồng hành cùng hạnh phúc Cộng đồng 

Với doanh thu tăng trưởng mạnh trong năm 2016, 

những nỗ lực, kinh nghiệm cùng khả năng của 

toàn bộ cán bộ, công nhân viên của công ty là 

một yếu tố quyết định hàng đầu. điều đó chính là 

nhờ những chính sách phúc lợi, cùng chế độ chăm 

sóc sức khỏe tốt của công ty đối với người lao 

động. công ty luôn nỗ lực để tạo một môi trường 

làm việc năng động, lành mạnh, an toàn và 

chuyên nghiệp. Mức lương trung bình hiện nay tại 

Công ty trong năm qua là 8.357.773 đồng/người/ 

tháng, Nam Kim sẽ phấn đấu để chỉ tiêu này tiếp 

tục có sự tăng trưởng trong thời gian tới. 
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   QUẢN TRỊ CÔNG TY  

 Hoạt động của Hội đồng quản trị 

 Hoạt động của Ban kiểm soát 

 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 
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Hội đồng quản trị vẫn đảm bảo các cuộc họp 

thường kỳ trong năm 2016, từng thành viên 

đều nắm bắt tốt tình hình hoạt động kinh 

doanh của Công ty để cùng nhau đưa ra 

những quyết định kịp thời chỉ đạo thực hiện 

kế hoạch, cũng như khắc phục các vấn đề 

khó khăn gặp phải. Luôn tập trung vào mục 

tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao 

phó, Hội đồng quản trị đã có sự giám sát 

chặc chẽ đối với hoạt động điều hành của 

Ban Tổng Giám đốc. Năm qua, các cuộc họp 

của Hội đồng quản trị tập trung vào những 

nội dung sau: 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

Không. 

Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã có 07 cuộc họp với sự tham dự của đầy đủ các thành viên 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

1 Ông Hồ Minh Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị  10 100% 

2 Ông Phạm Mạnh Hùng 
Thành viên HĐQT kiêm 

Tổng Giám Đốc 
10 100% 

 Ông Nguyễn Vinh An 
Thành viên HĐQT kiêm 

Phó Tổng Giám Đốc  
10 100% 

3 Bà Trần Uyển Nhàn Thành viên HĐQT  10 100% 

4 Ông Lương Thanh Bình Thành viên HĐQT  10 100% 

 

 Xây dựng phương án kinh doanh, chủ động ứng phó kịp thời với 

các diễn biến của thị trường, tập trung phát triển thành công mũi 

nhọn của công ty là tôn và thép; 

 Tiếp tục hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị, tăng cường thực 

hiện công tác kiểm tra qui trình sản xuất để giảm chi phí; 

 Đẩy mạnh xuất khẩu, tiếp tục chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu 

truyền thống, và mở rộng thị phần sang thị trường giàu tiềm 

năng. Tùy tình hình thị trường linh hoạt, điều tiết sản lượng cung 

ứng giữa thị trường trong nước và xuất khẩu nhằm đảm bảo hoàn 

thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh; 

 Ban Tổng giám đốc đã theo sát tình hình và diễn biến chung của 

thị trường có những giải pháp cụ thể để thích ứng điều kiện xuất 

khẩu của từng thị trường. Nâng cao chất lượng, nâng cao vị thế 

trên thị trường trong và ngoài nước; 

 Ban Tổng giám đốc đã theo sát tiến độ thực hiện Dự án nhà máy 

Nam Kim 3 và đầu tư bổ sung thêm các dây chuyền ống thép 

nhằm đáp ứng kịp thời sản lượng cho các đơn vị hàng xuất khẩu 

và nội địa để nâng cao tính cạnh tranh. 
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Các nghị quyết và quyết định trong năm 2016 của Hội đồng quản trị 

STT Số Quyết định 
Ngày phát 

hành 
Nội dung 

1 01/2016/QĐ-HĐQT 21/03/2016 Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn 
vốn chủ sở hữu 

2 02/2016/QĐ-HĐQT 04/04/2016 Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 

3 03/2016/QĐ-HĐQT 01/06/2016 Thông qua các nội dung Đại hội thường niền 2016 

4 04/2016/QĐ-HĐQT 01/08/2016 
Thông qua việc chào bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược và mua lại 
Công ty Thép. 

5 05/2016/QĐ-HĐQT 02/08/2016 Điều chỉnh lại nội dung nghị quyết 04/2016/QĐ-HĐQT 

6 07/2016/QĐ-HĐQT 15/09/2016 
Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và 
đăng kí lại Giấy CNĐKDN , sửa đổi điều lệ, đăng kí lưu kí 

7 08/2016/QĐ-HĐQT 19/09/2016 
Thông qua việc triển khai thực hiện phương án đầu tư mua lại công ty 

Thép, đăng kí lại giấy CNĐKDN 

8 10/2016/QĐ-HĐQT 17/10/2016 Thông qua chào bán cổ phiếu cho Đối tác chiến lược 

9 12/2016/QĐ-HĐQT 09/11/2016 Mua lại cổ phần góp vốn và góp vốn vào CTCP Ống Thép Nam Kim 

10 13/2016/QĐ-HĐQT 15/11/2016 Thông qua việc đăng kí bổ sung, niêm yết bổ sung, tăng vốn điều lệ 

 

 

Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ về quản trị công ty 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ 

quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Ông Phan Trình – Trợ lý Tổng Giám đốc – 

Người thực hiện công bố thông tin đã được cấp chứng chỉ đào tạo quản trị công ty theo chương trình của Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước. 
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HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

STT Thành viên BKS Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ tham 

dự họp 

1 Bà Phan Thị Vân Anh Trưởng Ban 02/02 100% 

2 Ông Trương Thế Thiện Thành viên 02/02 100% 

3 Bà Võ Thị Vui Thành viên 02/02 100% 

 

Năm vừa qua, Ban Kiểm soát đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám 

đốc và toàn thể nhân viên Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông. Có sự tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đóng góp nhiều ý kiến tích 

cực vào các quyết định bảo đảm việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị theo tinh 

thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của doanh nghiệp. 

 

Hoạt động trong năm 2016 của Ban Kiểm soát: 

 Tham gia các buổi họp của Ban Lãnh đạo Nam Kim 

về kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quí và báo cáo 

tình hình thực hiện kết quả kinh doanh. 

 Giám sát tiến độ thực hiện dự án nhà máy Nam Kim 

3 và dây chuyền ống thép bổ sung tại nhà máy Nam 

Kim 1. 

 Xem xết báo cáo tài chính, báo cáo tiến độ thực hiện 

kế hoạch sản xuất kinh daonh trong năm 2016. 

 Xem xét các báo cáo và thư quản lý của tổ chức 

kiểm toán. 
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Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

STT Người thực hiện 
Quan hệ với người 

nội bộ 

Cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ 

Cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ Lý do 

thay đổi 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 

Số 

lượng 
Tỷ lệ 

1 Phạm Mạnh Hùng – 
TV HĐQT kiêm TGĐ 

 

605.796 0,92% 655.796 0,99% 
Mua cổ 
phiếu 

2 Phạm Thanh Trà 

Con ruột của Ông 

Phạm Mạnh Hùng - 

TV HĐQT kiêm TGĐ 

34.200 0,07% - 0% 
Bán cổ 
phiếu 

 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ 

STT 
Tên tổ chức/ 

Cá nhân 

Mối quan hệ 

với Công ty 

Thời 

điểm 
Nghị quyết 

Số lượng cổ 

phiếu năm giữ 
sau khi giao dịch 

Tỷ lệ 

1 
Unicoh Specialty 
Chemicals Co.,Ltd 

Cổ đông lớn 11/2016 
Nghị quyết số 
02/2016/NQ/ĐHĐCĐ 

ngày 07/09/2016 

6.000.000 9,09% 

2 
Vietnam Enterprise 
Investments Limited 

Cổ đông lớn 11/2016 

Nghị quyết số 

03/2016/NQ/ĐHĐCĐ 

ngày 07/09/2016 

10.000.000 15,14% 

Việc thực hiện quy định về quản trị công ty 

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim luôn tuân thủ và thực hiện đúng pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và các quy chế 

quản trị nội bộ. 
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Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2017 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHẠM MẠNH HÙNG 
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