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 Thông tin khái quát 

 Quá trình hình thành và phát tri；n 

 Ngành ngh・ ộậ đ＾a bàn kinh doanh 

 Mô hình qu¢n tr＾, Ơぞ Ơóu tが chだc 

 Đ＾ốh hぢげng phát tri；n 

 Các rぞi ro 
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 THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

Tên công ty 

Tên Ti，ng Anh 

Tên vi，t tắt 

GióỜ CNĐKDN sえ 

 

Vえố đi・u l゜ 

Trぜ sざ chính 

 

Sえ đi゜n thoÑi 

Sえ fax 

Website 

Mã cが phi，u 

 

CÔNG TY Cか PHúN THÉP NAM KIM 

NAM KIM STEEL JOINT STOCK COMPANY 

NAKISCO 

3700477019 đăốg ký thay đổi lần thứ 23 

ốgày 14 tháốg 11 ốăỐ 2017 

1.300.000.000.000 VND 

Đường N1, Cぜm s¢n xuót An Thạốh, Phường 

An Thạnh, Thị Xã Thuận An, Tỉốh Bìốh Dươốg.  

(0274) 3 748 848 

(0274) 3 748 868 

www.namkimgroup.vn  

NKG 

 

 

http://www.namkimgroup.vn/
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2002 2009 2010 2011 

Công ty Cổ phần Thép 

NaỐ KiỐ được thành 

lập ngày 23/12/2002, 

Trぜ sở chíốh đặt tại 

Đường N1, Cぜm s¢n 

xuót An Thạnh, Thuận 

An, Tỉnh Bìốh Dươốg. 

Tổốg GiáỐ đえc Hồ 

Minh Quang chính 

thức điều hành công 

ty. Cũốg troốg ốăỐ 

này, tổng doanh thu 

côốg ty đạt trên 

1.000 tỷ đồng. 

Ngày 11/03/2010, Công 

ty Cổ phần Thép Nam 

Kim tổ chức Lễ khởi 

công xây dựng Nhà máy 

Thép Nam Kim 2 tại Lô 

B2.2-B2.3, Đường D3, 

KCN Đồng An 2, 

Phường Hòa Phú, Thị xã 

Thぞ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dươốg, Việt Nam. Dự 

án có tổng vえố đầu tư 

hơố 1.000 tỷ đồng. 

Công ty Cổ phần 

Thép Nam Kim chính 

thức được niêm yết 

trên sàn chứng 

khoán vào ngày 

14/01/2011 với mã 

cổ phiếu NKG. 

Công ty Cổ phầố Thép NaỐ KiỐ được chính thức thành lập vào ngày 23/12/2002, do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Tỉốh Bìốh Dươốg cóp gióy chứng nhận. Trぜ sở chíốh đặt tại Đường N1, Cぜm s¢n xuót An Thạnh, 

Thị xã Thuận An, Tỉốh Bìốh Dươốg với diệố tích hơố 43.000Ố2. 

Tr¢i qua 10 ốăỐ xây dựng và phát triểố, đếố ốay thươốg hiệu Tôố NaỐ KiỐ đã đến với các hộ gia 

đìốh, các côốg trìốh xây dựng cao tầốg, các phâố xưởốg… trêố khắp mọi miềố đót ốước. Công ty Cổ 

phầố Thép NaỐ KiỐ đã ỏọt vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhót Việt NaỐ VNR 500 và được đáốh giá ỏà 

một troốg 2 đơố vị đầu ngành về thị phần tôn thép mạ toàn quえc (Theo sえ liệu báo cáo cぞa Hiệp Hội 

Thép Việt Nam). 

Với phươốg châỐ “CaỐ kết chót ỏượốg” - đeỐ đến cho Quý khách hàng những s¢n phẩm tえt nhót cùng 

với chíốh sách chăỐ sóc chu đáo ốhót và giá c¢ cạnh tranh nhót, Công ty Cổ phần Thép Nam Kim luôn 

tiố tưởng vào sự hợp tác và song hành cùng những thành công cぞa Quý khách hàng. 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI：N 
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NAM KIM - CAM K。T CH£T LだすNG 

2012 2015 2016 

Nhà máy Thép Nam Kim 2 

đi vào hoạt động, nâng 

tổng s¢ố ỏượng cぞa Công 

ty Cổ phần Thép Nam Kim 

lên trên 350.000 tóố/ốăỐ, 

với các s¢n phẩm thép 

chぞ lực: tôn lạnh (tôn mạ 

hợp kim nhôm kẽm), tôn 

lạnh mạ màu, thép dày 

mạ kẽm, tôn mạ kẽm, tôn 

kẽm mạ màu, えng thép và 

xà gồ. 

06/2015 khởi công nhà 

máy thép – tóm lợp Nam 

Kim 03 với vえố đầu tư 

2.300 tỷ đồốg. Địa điểm 

ỏô A1, Đường D2, KCN 

Đồốg Aố 2, Phường Phú 

Lợi, Thぞ Dầu 1, Bình 

Dươốg. Tháốg 12/2015 

vえố điều lệ côốg ty tăốg 

lên 500 tỷ đồng. 

Thực hiệố thàốh côốg đợt 

phát hành riêng lẻ 16 triệu 

cổ phiếu cho đえi tác chiến 

ỏược Vietnam Enterprise 

IốvestỐeốts LiỐited (“VEIL”) 

và Unicoh Specialty 

Chemiscails Co.,Ltd nâng 

mức vえố điều lệ cぞa công ty 

lên 660,34 tỷ đồng. Ngày 

27/08/2016, tại nhà máy 

Thép – Tóm lợp Nam Kim 03 

đã chíốh thức đưa vào vận 

hành dây chuyền mạ công 

nghệ NOF với công suót thiết 

kế 450.000 tóố/ốăỐ và cho 

ra lò cuộố tôố thươốg phẩm 

đầu tiên thành công. 

2017 

Vえố điều lệ Công ty nâng 

ỏêố đạt 1.300 tỷ đồng. Tiếp 

tぜc đầu tư các ốhà Ốáy để 

nâng công suót hoạt động: 

Nhà máy Nam Kim Corea, 

tọa lạc Khu công nghiệp 

VSIP II mở rộng, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dươốg, với công suót 

80.000 tóố/ốăỐ. 

Nhà máy Tôn Nam Kim 

Phú Mỹ giai đoạn 1 với 

tổng vえố đầu tư ỏà 2.200 tỷ 

đồng, tọa lạc tại Khu công 

nghiệp Mỹ Xuân B1-Đại 

Dươốg, huyện Tân Thành, 

tỉnh Bà Rịa Vũốg Tàu. 
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Bằng khen ông Hồ Minh Quang - Chぞ 

tịch Hội đồng qu¢n trị Công ty Cổ phần 

NaỐ KiỐ đã có thàốh tích tえt thực hiện 

bộ luật ỏao độốg ốăỐ 2012, giai đoạn 

(2013-2015) và đề án phát triển quan 

hệ ỏao động, giai đoạn 1 (2014-2015) 

do Chぞ tịch そy ban nhân nhân tỉnh 

Bìốh Dươốg trao tặng ngày 

06/07/2016. 

Chứng nhận Công ty Cổ phần Thép 

NaỐ KiỐ đạt doanh nghiệp mạnh và 

phát triển bền vững 2015 do Phòng 

Thươốg Ốại và Công nghiệp Việt Nam, 

Truốg tâỐ văố hóa doaốh nhân trao 

tặng ngày 09/10/2015. 

 GIñI THださNG – THÀNH TÍCH 
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2017 

Gióy khen Công ty Cổ phần Nam 

KiỐ đã có thàốh tích thực hiện tえt 

chính sách pháp luật thuế 2015 do 

cぜc trưởng cぜc thuế tỉnh Bình 

Dươốg trao tặng ngày 02/03/2016. 

Tôố viốh kheố thưởng Doanh 

Nghiệp thực hiện tえt bộ luật lao 

độốg ốăỐ 2012, giai đoạn 2013-

2015 và đề án phát triểố ỏao động 

2014-2015 do そy ban nhân nhân 

tỉốh Bìốh Dương trao tặng ngày 

06/07/2016. 

Gióy khen Công ty Cổ phầố NaỐ KiỐ đã có 

thành tích thực hiện tえt chính sách pháp luật 

thuế 2015 do cぜc trưởng cぜc thuế tỉnh Bình 

Dươốg trao tặng ngày 02/03/2016. 

Doanh nhân tiêu biểu xuót sắc top 100 ốăỐ 

2016 do Chぞ tịch そy ban nhân nhân tỉnh 

Bìốh Dươốg trao tặng ngày 13/10/2016. 

Tổốg GiáỐ đえc - Phạm Mạốh Hùốg được 

viốh daốh 50 Nhà ỏãốh đạo Doanh nghiệp 

xuót sắc nhót ốăỐ 2015; 
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 NGÀNH NGH． VÀ Đ¨A BÀN KINH DOANH 

Hiện nay Công ty Cổ phầố Thép NaỐ KiỐ đaốg hoạt độốg troốg các ỏĩốh vực 

chíốh ốhư sau: 

 S¢n xuót các s¢n phẩm kim loại.  

o Chi tiết: S¢n phẩm các loại tôn thép: tôn mạ kẽm, tôn mạ 

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

phぞ sơố, tôố Ốạ kẽm phぞ sơố. 

 S¢n xuót sắt, thép, gan. 

o Chi tiết: s¢n xuót えng thép, thép hộp, thép hình, các s¢n 

phẩm từ thép cuộn, thép cán nguội, thép mạ kẽỐ, băốg thép 

đeố, băốg thép Ốạ kẽm. 

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

 Gia côốg cơ khí, xử lý và tráng phぞ kim loại ( trừ xử lý và tráng phぞ 

kim loại và không gia công tại trぜ sở chính). 
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NGÀNH NGH． VÀ 

Đ¨A BÀN KINH 

DOANH 
Công ty Cổ phầố Thép NaỐ KiỐ có địa bàn hoạt động s¢n 

xuót kinh doanh chぞ yếu tại Tỉốh Bìốh Dươốg. Ngay từ 

nhữốg ốgày đầu thành lập, NaỐ KiỐ đã khôốg ốgừng c¢i 

tiếố, đa dạng hóa và nâng cao chót ỏượng s¢n phẩm, xem 

đó ỏà ốền t¢ng phát triển bền vững nhằm từốg bước mở 

rộng thị phâố troốg ốước và xuót khẩu.  

Các s¢n phẩm cぞa Công ty được tiêu thぜ trong chính thị 

trường nội địa, rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ngoài 

ra, NaỐ KiỐ còố đẩy mạnh xuót khẩu sang nhiều quえc trên 

thế giới tại các Khu vực Đôốg NaỐ Á, Châu Âu, Châu Phi, 

Châu Úc, Truốg Đôốg … 
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TÔN MÇ LÇNH NAKI 
ZICALUM 

 

Thông sえ: 

 Tiêu chuẩn: JIS G 3321 

 Công nghệ: NOF 

 Lượng mạ daốh ốghĩa: AZ50 ẤAZ200 

 Độ dày tôn nền: 0.25~1 (mm) 

 Khổ rộng: 600~1250 (mm) 

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

だỘ đi；Ố ộぢずt trぐi: 

 Tôn mạ lạnh (tôn mạ hợp kim nhôm kẽm 55%) - NAKI ZINCALUM được s¢n xuót đặc biệt thích hợp với 

nhiều mぜc đích sử dぜng, có tuổi thọ cao, bềố hơố góp nhiều lần so với các s¢n phẩm tôn mạ kẽm 

thôốg thường. 

 Tôn mạ lạnh (tôn mạ hợp kim nhôm kẽm 55%) - NAKI ZINCALUM có kh¢ ốăốg chえốg ăố Ốòố cao, tíốh 

kháng nhiệt tえt, lớp phぞ anti-finger giúp cho bề mặt sáốg đẹp, chえng え - oxy hóa hiệu qu¢, gi¢m các 

bong tróc, trầy xước trong quá trình dập, cán. 

 

CÁC SñN PH¿M CHそ Y。U CそA CÔNG TY 
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THÉP DÀY MÇ K　M  

NAKI ZINC 

Thông sえ: 

 Tiêu chuẩn: JIS G 3320 

 Công nghệ: NOF 

 Lượng mạ daốh ốghĩa: Z8 – Z20 

 Độ dày tôn nền: 1.5 ~ 4.0 (mm) 

 Khổ rộng: 200 ~ 500 (mm) 

 “AZ” dùốg để chỉ lớp mạ kẽm. 

だỘ đi；Ố ộぢずt trぐi: 

 Thép dày mạ kẽm (1.5-4.0mm) - NAKI ZINC chえốg ăố Ốòố tえt, không cần lớp sơố phぞ b¢o vệ bề mặt 

 Thép dày mạ kẽm (1.5-4.0mm) - NAKI ZINC đ¢m b¢o chót ỏượng, phù hợp nhiều ứng dぜng, tính thẩm 

mỹ cao 
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TÔN MÇ MÀU NAKI COLOR 

 

Tôn lÑnh mÑ màu 

Thông sえ:  

 Tiêu chuẩn: JIS G 3322  

 Công nghệ: Trぜc sơố đ¢o chiều 

 Độ dày lớp mạ: 10-20/15-30 micron 

 Độ dày tôn nền: 0.25~1.2 (mm) 

 Khổ rộng: 600~1250 (mm) 

だỘ đi；Ố ộぢずt trぐi: 

Tôn lạnh mạ Ốàu NAKI COLOR được s¢n xuót 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 chót ỏượng 

cao. S¢n phẩỐ đa dạng về màu sắc, có tuổi thọ cao góp nhiều 

lần so với s¢n phẩm tôn mạ kẽỐ thôốg thường, kh¢ ốăốg 

chえng chịu thời tiết và chえng nóng hiệu qu¢. 
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  Tôn k、m mÑ màu 

Thông sえ: 

 Tiêu chuẩn: JIS G 3312  

 Công nghệ: Trぜc sơố đ¢o chiều 

 Độ dày lớp mạ: 10-20/15-30 micron 

 Độ dày tôn nền: 0.25~1.0 (mm) 

 Khổ rộng: 600~1250 (mm) 

だỘ đi；Ố ộぢずt trぐi: 

Tôn kẽm mạ màu NAKI COLOR là s¢n phẩm chót ỏượng 

cao, bềố đẹp, được s¢n xuót bằng nguyên liệu tôn mạ 

kẽm công nghệ NOF, kết hợp với thiết bị kéo căốg - cán 

phẳng SPM và kỹ thuật trぜc sơố đ¢o chiều tiên tiến. 
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ĐÇI HくI ĐぉNG Cか ĐÔNG 

HくI ĐぉNG QUñN TR¨ 

TかNG GIÁM ĐぇC 

TRす LÝ TGĐ 

PHÓ TGĐ TRでC 

PHÓ TGĐ  
SñN XU£T – CUNG たNG 

Nhà máy Nam Kim 1 

Nhà máy Nam Kim 2 

Nhà máy 
ぇng Thép Nam Kim 

Cung tiêu 

Nhà máy Nam Kim 3 

PHÓ TGĐ KINH DOANH 

Kinh doanh nぐi đ＾a 

Kinh doanh xuót kh½u 

Kiốh ơỒaốh thぢぞốg ỐÑi 

H゜ thえng chi nhánh 

PHÓ TGĐ TÀI CHÍNH 

K， toán 

Đ¡Ộ tぢ 

Tài chính – Tín dぜng 

 MÔ HÌNH QUñN TR¨ - Cぜ C£U Tか CHたC 

Ban Quan h゜ cが đẾốg 
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Marketing Mua hàng IT Hành chính Nhân sと 

Ban ki；m soát 

Ban cえ vón và trず lý HĐQT 

KI：M SOÁT NくI Bく 

MÔ HÌNH QUñN TR¨ 

Là một công ty cổ phần, mô hình qu¢n trị cぞa NKG được tổ chức theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 

Công ty, bao gồm các bộ phận: 

• Đại hội đồng cổ đôốg; 

• Hội đồng qu¢n trị; 

• Ban kiểm soát; 

• Ban Tổng GiáỐ đえc. 
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 CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN K。T 

TRせ Sさ CHÍNH 

CHI NHÁNH  
CTCP THÉP NAM KIM 

NHÀ MÁY THÉP - T£M 
LすP NAM KIM 02 

NHÀ MÁY THÉP  - T£M 
LすP NAM KIM 03 

Sぜ Đぉ Tか CHたC 

Trぜ sざ chính: 

Địa chỉ: Đường N1, Cぜm s¢n xuót An Thạnh, 

Thuậố Aố, Bìốh Dươốg 

Điện thoại: 0650 3 748 848  

Fax: 0650 3 748 868 

Công ty con:  

Công ty TNHH ぇng Thép Nam Kim 

Địa chỉ: Lô C2, 169 đếố Lô C2, 20, Đường 

VL1, KCN Vĩốh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện 

Bến Lức, tỉnh Long An 
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Chi nhánh CTCP Thép Nam Kim Miền Bắc 

Địa chỉ: Tầng 6, Sえ 72, Trầố Đăốg Niốh, 

Quận Cầu Gióy, Hà Nội 

Điện thoại:  043 200 6392 

Fax: 043 200 6393 

Chi nhánh CTCP Thép Nam Kim Miền Tây 

Địa chỉ: Km 2045, Quえc lộ 1A, £p Phước 

Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh 

Vĩốh Loốg 

Nhà máy thép – tóm lợp Nam Kim 02: 

Địa chỉ: Lô B2.2 - B2.3, Đường D3, KCN 

Đồng An 2, P. Hòa Phú, TX. Thぞ Dầu Một, 

Bìốh Dươốg 

Vえố đầu tư: 1.000 tỷ đồng 

Chi Nhánh CTCP Thép Nam Kim 

Địa chỉ: Lô B2.2 - B2.3, Đường D3, KCN 

Đồng An 2, P. Hòa Phú, TX. Thぞ Dầu 

Một, Bìốh Dươốg 

Điện thoại: 0650 3515 020 

Fax: 0650 3589 707 

Nhà máy thép – tóm lợp Nam Kim 03: 

Địa chỉ: Lô A1, Đườốg D2, KCN Đồng An 2, 

P. Hòa Phú, TX. Thぞ Dầu Một, Bình Dươốg 

Vえố đầu tư: 2.300 tỷ đồng 

Công suót: 680 ngàn tóố/ốăỐ 
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Trở thàốh 1 troốg 2 đơố vị dẫố đầu  

ngành tôn thép mạ Việt Nam. 

 
 
 
 

Chia sẻ cộốg đồng 
Chuốg tay vì Ốôi trường 
Trách nhiệm xã hội 

TúM NHÌN 

Sた M゛NH 
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GIÁ TR¨ CぇT LÕI 

N Non-stop attemp - Nỗ lực không ngừng: Nỗ lực không ngừốg ỏà phươốg châỐ phóố đóu 
để phát triển. 

A Attitude - Thái độ: Thái độ làm việc chuyên nghiệp ỏà văố hoá đặc trưốg cぞa Nam Kim. 

M 
Morality - Đạo đức: Đạo đức là cえt lõi cぞa mọi hàốh động, là cam kết cho giá trị bền 

vững cぞa Nam Kim. 

 

Knowledge - Kiến thức: Kiến thức là chìa khoá cぞa Nam Kim trong sứ mệnh phぜc vぜ cho 
lợi ích coố ốgười. 

Innovation - Đổi Mới: Đổi mới là tiến trình thiết yếu để đạt được sự đáp ứng tえt nhót và 
phát triển tえi ưu. 

 

 Meet the trust - Đáp ứng niềỐ tiố: Đáp ứng niềm tin cぞa Quý khách hàng chính 
ỏà thước đo thàốh côốg. 

K 

I 

M 
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Mぜc tiêu chぞ y，u cぞa Công ty: 

Với phươốg châỐ “CaỐ kết chót ỏượốg” đeỐ đến cho khách hàng những s¢n phẩm tえt 

nhót cùng với chíốh sách chăỐ sóc chu đáo và giá c¢ cạnh tranh nhót. Công ty Cổ phần 

Thép Nam Kim sẽ tiếp tぜc đẩy mạnh sự tăốg trưởng, giữ vững vị trí ỏà 1 troốg 2 đơố vị 

dẫố đầu ngành về thị phần tôn thép mạ toàn quえc. Đây ỏà Ốぜc tiêu và kết qu¢ cầố đạt 

được để khẳốg định sự chuyển biến lớn mạnh cぞa Nam Kim trong thời gian tới.  

Bên cạốh đó, Côốg ty sẽ có những biện pháp cぜ thể nhằm nâng cao tiềm lực tài chính, 

ốăốg ỏực cạnh traốh, đổi mới ốăốg ỏực qu¢n lý, mô hình kinh doanh, nâng cao chót ỏượng 

s¢n phẩm theo chuẩn quえc tế để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cぞa thị trường trong 

giai đoạn hội nhập. Đ¢m b¢o hoạt động cぞa côốg ty thép NaỐ KiỐ tăốg trưởng ổố định, 

an toàn, hiệu qu¢, soốg soốg đó thực hiện tえt trách nhiệm xã hội đえi với cộốg đồng. 

  Đ¨NH HだけNG PHÁT TRI：N 
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Đ＾ốh hぢげng phát tri；n trung và dài hÑn 

 Dựa vào chiếố ỏược phát triển ngành cえt lõi, Công ty Cổ phần Thép Nam Kim tập trung xây dựng một 

doanh nghiệp thép hiệố đại với các dây chuyền s¢n xuót được nhập khẩu từ các ốước tiên tiến; 

 Các s¢n phẩm cぞa NaỐ KiỐ được s¢n xuót bằng công nghệ hiệố đại, do Tập đoàố Posco (Hàố Quえc) 

và các tập đoàố ốgàốh thép ỏớn trên thế giới chuyển giao lắp đặt, với nguồn nguyên liệu có chót 

ỏượốg hàốg đầu được nhập khẩu từ các ốước tiên tiến; 

 Bên cạốh đó, NaỐ KiỐ tiếp tぜc đầu tư Ốới 100% các dây chuyền gia công xử lý thép cuộn, với công 

nghệ tiên tiến nhót cぞa Cộốg hòa Liêố baốg Đức. Đây ỏà Ốột hoạt động chiếố ỏược kinh doanh nhằm 

đáp ứng nhu cầu ốgày càốg đa dạng cぞa thị trườốg ốước ngoài; 

 Công ty Cổ phần Thép Nam Kim chú trọng phát triển hoạt độốg kiốh doaốh và tăốg trưởng bền vững. 

Lóy khách hàng làm trọng tâm, liên tぜc c¢i tiến s¢n phẩm và mở rộng kênh phân phえi, nâng cao chót 

ỏượng phぜc vぜ với mぜc tiêu trở thành doanh nghiệp hàốg đầu Việt NaỐ troốg ỏĩốh vực tôn thép mạ. 

Tiếp tぜc mở rộng thị trườốg các ốước có yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật cao, đặc biệt một sえ ốước ốhư: 

Đức, Italia, Nga, Mỹ, Úc… Mở rộng quan hệ đại lý tiếp tぜc đưa các s¢n phẩm mới nhằỐ đáp ứốg đa 

dạng nhu cầu thị trường; 

 Công ty Cổ phần Thép Nam Kim chú trọng phát triển nguồn nhân lực, xeỐ đây ỏà ốêố t¢ốg cơ b¢n 

quyết định sự thành công cぞa Công ty. Tiếp tぜc đổi mới công tác tuyển dぜốg, đào tạo và bồi dưỡng, 

đặt ra lộ trình phát triển nhân sự chót ỏượốg cao, đ¢m b¢o thu hút nguồn nhân lực. Áp dぜốg cơ chế 

tr¢ ỏươốg phù hợp nhằm tạo động lực tạo ra giá trị thặốg dư troốg ỏao động, nhằm khuyến khích 

ốgười ỏao động tập trung cえng hiến cho sự phát triển cぞa Công ty; 

 Nâng cao ốăốg ỏực tài chính thông qua kết qu¢ kiốh doaốh đạt hiệu qu¢, tăốg cường quy mô vえn chぞ 

sở hữu đ¢m b¢o tươốg xứng với quy mô hoạt động. nam Kim tái cóu trúc, hoàn thiện chuẩn hóa mô 

hình tổ chức. Tái cơ cóu bộ máy qu¢n lý thông qua việc chuyên biệt hóa các bộ phận: Khえi kinh 

doanh, khえi s¢n xuót, khえi qu¢n trị rぞi ro… Nhằm qu¢n lý tập trung xuyên suえt các ỏĩốh vực hoạt động 

kinh doanh và qu¢n trị điều hành từ Hội sở chíốh đến các chi nhánh, phù hợp với thông lệ các công ty 

qu¢n trị hàốg đầu thế giới. 
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RそI RO KINH T。 

Nhữốg ốăỐ gầố đây, kiốh tế Việt Nam có tえc độ phát triển khá tえt. Bước vào ốăỐ 2017, tổng s¢n phẩm trong 

ốước (GDP) ước tíốh tăốg 6.81% so với ốăỐ 2016, Ốức cao nhót trong gầố 10 ốăỐ qua. Ngàốh côốg ốghiệp và 

xây dựốg cũốg có sự tăốg trưởng tえt với mức tăốg 8%.Thị trường bót động s¢n hồi phぜc và sự gia tăốg các dự án 

xây dựốg cơ sở hạ tầng là những yếu tえ chíốh thúc đẩy nhu cầu tiêu thぜ tăốg Ốạnh. Với bえi c¢nh kinh tế vĩ Ốô 

2018 lạc quan, thị trường bót động s¢n và xây dựng dự báo sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới, cơ hội tăốg 

trưởng cho các doanh nghiệp s¢n xuót thép Việt Nam vẫn còn rộng mở. Đây chíốh ỏà điều kiện thuận lợi để Nam 

Kim tiếp tぜc tăốg trưởng trong thời gian tới. Có thể thóy, sự ổố định cぞa nền kinh tế xã hội là một trong những 

yếu tえ quan trọốg để các doanh nghiệp nói chung và NKG nói riêng phát triển bền vững. Dự đoáố tえc độốg tăốg 

trưởng GDP 2018 dự báo sẽ duy trì phát triển ở mức cao với mぜc tiêu là kho¢ng 6,5% - 6.7%. Hơố ốữa, ốăỐ 

2018 Chỉnh phぞ dự kiến thúc đẩy gi¢i ốgâố cho các côốg trìốh đầu tư, ốgoài ra thị trường bót động s¢n, xây dựng 

đô thị dự kiếố ốăỐ sau sẽ phát triển mạốh. Do đó, ốhu cầu về thép sẽ tăốg và ốgàốh ốày sẽ tiếp tぜc phát triển 

mạnh. Dự đoáố tăốg trưởng thép s¢n xuót và thép báố ra ốăỐ 2018 sẽ kho¢ốg trêố 20%. Đây ỏà cơ hội cho sự 

phát triển cぞa các Công ty kinh doanh thép nói chung và Công ty Nam Kim nói riêng.  

 

Trong nhữốg ốăỐ vừa qua với sự phát triển và hội nhập 

kinh tế toàn cầu, các văố b¢n pháp luật có tính nền t¢ng 

cho hoạt động cぞa các thành phần kinh tế đã có ốhiều 

thay đổi lớố ốhư: Luật doanh nghiệp 2014, Luật đầu tư 

2014, Luật chứng khoán, Luật ỏao động và các luật liên 

quan. Nhữốg thay đổi cぞa hàốh ỏaốg pháp ỏý để thu hút 

ốhà đầu tư thì vừa mang lại lợi ích vừa là thách thức 

trước nhữốg thay đổi hiệố ốay cũốg ốhư quá trìốh hoạt 

động cぞa doanh nghiệp. Hiện nay, hệ thえng pháp luật 

tại Việt NaỐ đaốg troốg quá trìốh hoàố thiện, việc chưa 

thえng nhót giữa các văố b¢n luật và thiếu sự hướng dẫn 

rõ ràng là nhữốg khó khăố ỏớn nhót trong việc vận dぜng 

pháp luật vào hoạt động cぞa Công ty. 

Là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty Cổ 

phầố, đaốg ốiêỐ yết tại Sàố HOSE đồng thời đaốg hoạt 

độốg troốg ỏĩốh vực chế tạo các s¢n xuót Thép, do đó 

NKG đều chịu sự chi phえi bởi các bộ luật liên quan. 

RそI RO LUäT PHÁP 

CÁC RそI RO 
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NăỐ 2016 ỏà ốăỐ Chíốh phぞ đã áp dぜng các biện 

pháp phòng vệ thươốg Ốại (tự vệ đえi với phôi thép, 

thép dài, tôn màu, chえốg báố phá giá đえi với tôn mạ) 

để b¢o vệ ốgàốh thép troốg ốước. Các biện pháp này 

có tích cực đえi với ngành thép nói chung và NKG nói 

riêng. Phòng vệ thươốg Ốại đã Ốaốg ỏại những màu 

sắc tươi sáốg cho bức tranh ngành thép nội địa sau 

một giai đoạn chịu sức ép nặng nề từ cơố bão phá 

giá tới từ Trung Quえc. Đえi với các nhà s¢n xuót thép, 

lợi nhuậố ốăỐ 2017 đã c¢i thiệố đáốg kể trong ngắn 

hạố và được kỳ vọng tiếp tぜc tích cực troốg ốăỐ 

2018 nhờ tác dぜng cぞa các chính sách tự vệ thươốg 

mại lên giá bán thép. 

Với những thuận lợi đaố xeố thách thức khi các quy 

địốh thay đổi, Công ty luôn cえ gắng, chú ý nghiên 

cứu đáốh giá tác động cぞa các quy địốh ốày đến hoạt 

động cぞa mình từ đó có kế hoạch cập nhật, học hうi 

và triển khai áp dぜốg đえi với các nghiệp vぜ có liên 

quan, góp phần hạn chế tえi thiểu tác động tiêu cực 

cぞa rぞi ro pháp luật.   

Do đặc trưốg cぞa ngành là công nghệ s¢n xuót Thép 

nên ô nhiễỐ Ốôi trường là một vóố đề mà Công ty 

hết sức quaố tâỐ. Do đó, troốg quá trìốh hoạt động 

s¢n xuót Công ty sẽ gặp ph¢i một sえ rぞi ro về pháp 

luật ốhư Luật b¢o vệ Ốôi trường hay một sえ nghị 

địốh quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

ỏĩốh vực b¢o vệ Ốôi trường khi gây ô nhiễm môi 

trườốg. Do đó, để hạn chế về những rぞi ro pháp luật 

ốày, Côốg ty đã đã khôốg ốgừng tìm hiểu, nhạy bén 

trong công việc, có nhiệm vぜ theo dõi thay đổi những 

quy định và quy trình nội bộ, vừa đ¢m b¢o việc bám 

sát theo chính sách mới cぞa Nhà ốước vừa đ¢m b¢o 

cho hoạt động cぞa Công ty diễn ra suôn sẻ, đúốg 

pháp luật. Đồng thời, Công ty cho nâng cóp và thiết 

kế xây dựng lại các cơ sở s¢n xuót Thép đ¢m b¢o các 

quy định về b¢o vệ Ốôi trườốg và đ¢m b¢o an toàn 

về phòng cháy chữa cháy. 

 

Rぞi ro nguyên vët li゜u 

Ngàốh thép troốg ốước vẫn liên tぜc ph¢i cạnh tranh về 

giá với các s¢n phẩm cùng loại cぞa ốước ngoài tràn vào 

Việt NaỐ. NăỐ 2017, ốgàốh thép Việt Nam dự báo tiếp 

tぜc gặp khó khăố do phぜ thuộc vào nguyên liệu từ các 

ốước và ph¢i cạnh trạnh gay gắt với nhiều s¢n phẩm 

nhập khẩu từ Trung Quえc. Ngành thép vẫố đaốg tiếp tぜc 

đề nghị Chính phぞ, Bộ Côốg Thươốg khởi xướốg điều tra 

và áp dぜng các biện pháp phòng vệ thươốg Ốại để b¢o 

vệ s¢n xuót troốg ốước.  

Đáốh giá về ngành công nghiệp, xây dựng và bót động 

s¢n trong ốước cho thóy nhữốg ỏĩốh vực này có nhiều 

triển vọng tích cực trong thời gian tới do vậy dự báo về 

nhu cầu tiêu thぜ thép troốg ốước sẽ tăốg cao. S¢n xuót 

thép troốg ốước phぜ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu 

nhập khẩu (~70% thép vぜn, 40-50% phôi thép ph¢i 

nhập khẩu) ốêố giá thép troốg ốước cũốg chịu tác động 

mạnh từ biếố động giá thép thế giới. Mặc khác, khi 

nguồn cung cóp nguyên liệu không ổố định sẽ khiến cho 

việc dự báo giá c¢, nhu cầu s¢n xuót bán hàng cぞa công 

ty trở ốêố khó khăố. Điều này ít nhiều ¢nh hưởốg đến 

doanh thu và lợi nhuận cぞa công ty. Do vậy thép Nam 

Kim luôn có những biện pháp, những chiếố ỏược phù hợp 

để bám sát thị trường, ph¢n ứng kịp thời đえi với những 

biếố động về nguyên vật liệu để quá trình s¢n xuót được 

diễn ra liên tぜc, kiểm soát tえt chi phí, đ¢m b¢o doanh 

thu và lợi nhuậố đúốg ốhư kế hoạch đã đề ra. 
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RそI RO CÇNH TRANH 

Việc thực hiện các Hiệp địốh thươốg Ốại tự do (FTA), kết thúc đàỐ pháố Hiệp địốh đえi tác xuyên Thái 

Bìốh Dươốg (TPP) và hìốh thàốh Cộốg đồng ASEAN sẽ mở ra cơ hội và không gian phát triển rộng lớn 

hơố, ốhưốg thách thức cũốg ỏớố hơố. Tiến trình này sẽ thu hút mạốh các ốhà đầu tư ốgoại tham gia 

vào nền kinh tế, tạo nên sự đa dạng trong c¢ cung và cầu, soốg soốg đó ỏà sự cạnh tranh mạnh mẽ 

do hội nhập mang lại, nhót là cạnh tranh ngày càng gay gắt ngay c¢ trên thị trườốg troốg ốước. 

Thị trường Việt Nam vえn là một thị trường lớn với tổốg ỏượng tiêu thぜ hằốg ốăỐ ỏuôố ở mức cao. 

Ngành thép Việt Nam nhìn chung có sức cạnh tranh yếu hơố so với các ốước s¢n xuót lớn trên thế 

giới, đặc biệt là Trung Quえc. Nguyên nhân chぞ yếu là do quy mô nhà máy cぞa Việt Nam quá thóp so 

với Trung Quえc dẫố đến khó cạnh tranh về chi phí. Kết qu¢ là mặc dù các côốg ty troốg ốước s¢n 

xuót nhiều hơố ốhu cầu nội địa ốhưốg Việt Nam vẫn nhập khẩu thép cぞa thế giới. Để đえi phó với vón 

đề này, công ty không những ph¢i nâng cao chót ỏượng s¢n phẩm cぞa chính mình mà còn ph¢i có 

chiếố ỏược mở rộốg ốăốg ỏực s¢n xuót và hệ thえốg báố hàốg để ốâốg cao ốăốg ỏực cạnh tranh với các 

doanh nghiệp khác c¢ trong và ốgoài ốước. 
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RそI RO TỶ GIÁ HぇI ĐOÁI 

 

Nguyên liệu thép đầu vào cぞa Công ty 

chぞ yếu được nhập khẩu từ ốước ngoài, 

vì vậy việc thanh toán các hợp đồng 

nhập khẩu ph¢i bằng ngoại tệ. Ngoài 

ra, troốg ốăỐ xuót khẩu thép cぞa Công 

ty cũốg tăốg vượt bật, do đó, biếố động 

tỷ giá sẽ là một rぞi ro ¢ốh hưởốg đến 

giá nguyên vật liệu nhập khẩu, từ đó 

¢ốh hưởốg đến kết qu¢ hoạt động s¢n 

xuót kinh doanh cぞa Công ty.  

Tuy ốhiêố, troốg ốăỐ 2017, theo sえ 

liệu cập nhật cuえi ốăỐ cぞa Tổng cぜc 

Thえng kê, chỉ sえ giá đo ỏa Mỹ bình quân 

tăốg 1,40% so với ốăỐ 2016, điều này 

đã góp phần tạo ra lợi thế cho sức cạnh 

tranh cぞa hàng xuót khẩu Thép cぞa 

Công ty ra một sえ quえc gia khác. 

 

RそI RO KHÁC 

Những rぞi ro khác ốhư các hiệố tượốg thiêố tai (động 

đót, ỏũ ỏぜt), chiến tranh, dịch bệnh hiểỐ ốghèo…. ỏà 

những rぞi ro bót kh¢ kháng và ít có kh¢ ốăốg x¢y ra. 

Nhưốg khi x¢y ra thì những rぞi ro này có thể tác động 

mạnh mẽ đến hoạt động s¢n xuót, kinh doanh và tiêu 

thぜ s¢n phẩm cぞa Công ty. 

Đây ỏà ốhững rぞi ro không thể loại trừ ốhưốg có thể 

gi¢m thiểu. Do đó, Côốg ty ỏuôố ốắm bắt kịp thời thông 

tiố và đ¢m b¢o thực hiện tえt công tác phòng cháy chữa 

cháy,… cũốg ốhư ỏêố kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch 

hợp lý nhằm gi¢m thiểu tえi đa ốhững rぞi ro ốày đ¢m 

b¢o kết qu¢ hoạt động s¢n xuót kinh doanh cぞa công ty 

được thực hiệố đúốg ốhư kế hoạch. 
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 Hぐiăđおng qu¢n tr＾ 

 Ban ki；m soát 

 Baốăđi・u hành công ty 

 NhてốgăthaỜăđがiătổỒốgăHĐQT, BKS,  BaốăĐi・u hành 

 Tình hình nhân sと ộàă ƠứƠă Ơhíốhă sứƠhă đえi vげi 

ốgぢごiălaỒăđぐng 



29 
 

BÁOăCÁOăTHだこNG NIÊN 2018 

 CぜăC£UăBANăĐI．U HÀNH  

  

ThàốhăộiêốăBaốăĐi・u hành Chだc Vぜ 

Ông Phạm Mạnh Hùng Tổng Giứm Đốc 

Ông Nguyễn Vinh An Phó Tổng Giứm Đốc 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên Phó Tổng Giứm Đốc 

Ông Nguyễn Quốc Phong Phó Tổng Giứm Đốc 

Ông Quảng Trọng Lăng Phó Tổng Giứm Đốc 

Bà Trần Ngọc Diệu Kế toứn trưởng 

 

 

Ông PhÑm MÑnh Hùng - Thành viên Hぐiăđおng qu¢n tr＾ kiêm TがốgăGiứỐăĐえc 

Năm sinh: 1970 

Nơi sinh: Quãng Ngãi 

Trình độ chuyên môn: Quản trị Kinh Doanh 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 1.022.239 cổ phần - tỷ lệ 0,79% 

Qúa 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: Giứm đốc KH và phó Tổng Giứm Đốc - CTCP Tập đoàn Hoa Sen 

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

 2013 – nay:  Tổng Giứm Đốc CTCP Thép Nam Kim 
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Bà Nguy！n Th＾ Ngọc Liên – Phó TがốgăGiứỐăđえc 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 343.504 cổ phần - tỷ lệ 0,26% 

Qúa trình công tác: 

 2002 – 2011: CTCP Hoa Sen 

 2011 – nay: CTCP Thép Nam Kim 

 

 

 

Ông Nguy！n Vinh An – ThàốhăộiêốăHĐQTăkiêỐăPhóăTがốgăGiứỐăĐえc  

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 396.428 cổ phần – tỷ lệ 0,3% 

Qúa 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 CTCP Hoa Sen 

 2011 – nay: Công tác tại CTCP Thép Nam Kim 
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Ông Nguy！n Quえc Phong – Phó TがốgăGiứỐăĐえc 

Trình độ chuyên môn: Kinh tế thương mại 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 289.400 cổ phần – tỷ lệ 0,22% 

Qúa trình công tác: 

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

 4/2007 - 06/2010: Công tác tại CTCP Hoa Sen 

 03/2012 – nay: Công tác tại CTCP thép Nam Kim 

 

 

 

Ông Qu¢ng TrọốgăLĕốgă– Phó TがốgăGiứỐăĐえc 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 285.980 cổ phần – tỷ lệ 0,22% 

Qúa trình công tác: 

 11/2011 – 12/2013: Công tác tại CTCP Thép  Nam Kim 

 02/12/2013 – nay : Giữ chだc Phó Tổng Giứm Đốc Kế Hoạch và Cung たng  
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Bà Tr¡n Ngọc Diệu – k， tỒứốătổぢởng 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 405.226 cổ phần – tỷ lệ 0,31% 

Qúa 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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 CぜăC£U HくIăĐぉNG QUñN TR¨ 

ÔNG Hぉ MINH QUANG – 
CHそ T¨CHăHĐQT 

ÔNG PHÇM MÇNH HÙNG- 
THÀNHăVIÊNăHĐQTăKIÊMă

TかNGăGIÁMăĐぇC 

BÀ TRúN UY：N NHÀN – 
THÀNHăVIÊNăHĐQT 

ÔNGăLだぜNGăTHANHăBÌNHă
– THÀNHăVIÊNăHĐQT 

ÔNG NGUY？N VINH AN – 
THÀNHăVIÊNăHĐQT KIÊM 

PHÓ TかNGăGIÁMăĐぇC 
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Ông Hお Minh Quang – Chぞ t＾ch Hぐiăđおng qu¢n tr＾ 

Năm sinh: 1970 

Nơi sinh: Quãng Ngãi 

Trình độ chuyên môn: Quản trị Kinh Doanh 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 13.440.033 cổ phần - tỷ lệ 10,34% 

Qúa trình công tác: 

 1998 – 2007:  Giứm Đốc Công ty TNHH Thứi Sơn 

 2007 – 2009:  Giứm Đốc Công ty TNHH Minh Phát 

 Từ 10/2009:  Chぞ tịch HĐQT CTCP Thép Nam Kim 

 2010 – 2011:  Chぞ tịch HĐQT kiêm Tổng Giứm Đốc CTCP Thép Nam  Kim  

 09/2011 – nay:  Chぞ tịch CTCP Thép Nam Kim 

 

 

ÔốgăLぢぞốgăThaốhăBìốhă- Thành viên Hぐiăđおng qu¢n tr＾ kiêỐăGiứỐăĐえc  

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 343.504 cổ phần - tỷ lệ 0,26% 

Qúa trình công tác: 

 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 CTCP Thép Nam Kim    

 

 

Bà Tr¡n Uy；n Nhàn – ThàốhăộiêốăHĐQTă 

Năm sinh: 1976 

Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh 

Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh 

Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 11.836.140 cổ phần - tỷ lệ 9,1% 

Qúa trình công tác: 

 2000 – 2010: Giứm đốc Công ty TNHH Nghiệp Quyền 

 2010 – nay:   Chぞ tịch hội đồng thành viên kiêm Giứm đốc Công ty TNHH Thép Trường Giang 

           Thành viên Hội đồng quản trị HĐQT CTCP Thép Nam Kim  
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Thành viên Ban Ki；m soát Chだc Vぜ 

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 

CぜăC£U BAN KI：M SOÁT 

NhてốgăthaỜăđがiătổỒốgăBaốăđi・u hành 

Trong năm vừa qua, không có sự thay đổi trong Ban điều hành Công ty 



36 
 Tか CHたC NHÂN Sで 

  

  

 

 

Bà Phan Th＾ Vân Anh – Tổぢởng Ban Ki；m soát 

Năm sinh: 1981 

Nơi sinh: Quãng Ngãi 

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% 

Qúa 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 CTCP Thép Nam Kim 

 

 

ÔốgăTổぢぞốgăTh， Thiện – Thành viên Ban Ki；m soát 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư 

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

Qúa trình công tác: 

 11/2010-6/2012: Nhân viên dự án chi nhành CTCP Thép Nam Kim  

 6/2012-12/2013: Trưởng phòng KCS-Hóa nhiệm chi nhành CTCP Thép Nam Kim 

 12/2013-nay:   Phó Giứm Đốc sản xuất chi nhành CTCP Thép Nam Kim 

 4/2015- nay:  Thành viên Kiểm soát CTCP Thép Nam Kim 

 

 

Bà Võ Th＾ Vui – Thành viên Ban Ki；m soát 

Năm sinh: 1986 

Nơi sinh: Tây Ninh 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán 

Qúa trình công tác: 

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

 03/2010 – nay: Làm việc tại CTCP Thép Nam Kim 
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THUăNHẬPăBÌNHăQUÂNăCそAăNGだこIăLAOăĐくNGăQUAăCÁCăNĔMă(ĐぉNG/THÁNG/NGだこI) 

STT NĕỐ MだƠălぢぞốgăbìốhăỔỘâố 

(tổiệỘăđおốg/ăthứốgă/ốgぢごi) 

1 2015 8.788.675 

2 2016 8.501.645 

3 2017 9.740.304 

4 Dự kiến 2018 9.740.304 

STT TíốhăƠhótăồhâốălỒÑi NĕỐă2017 Tỷătổọốgă2017 

A ThƯỒătổìốhăđぐ 1201 100,00% 

1 Trình độ đại học, trên đại học 227 18,9% 

2 Trình độ cao đẳng, trung cấp 411 34,22% 

3 Khác 563 46,88% 

B ThƯỒăgiげiătíốh 1201 100,00% 

1 Nam 1106 92,09% 

2 Nữ 95 7,91% 

    TÌNH HÌNH NHÂN Sで 

Tổng số lao động năm 2017 là: 1201 người 

Trong đó: 
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CÁCăCHÍNHăSÁCHăĐぇI VけI  

NGだこIăLAOăĐくNG 
Ch， đぐ làm việc 

 Một trong những nhân tố quan trọng đóng góp vào sự phứt triển bền vững cぞa doanh 

nghiệp là nguồn nhân lực. Nhận thだc được điều này, Công ty luôn chú trọng vào công tức 

xây dựng đội ngũ lao động chất lượng và tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo lợi ích cho 

người lao động như Công ty tổ chだc làm việc 8h/ngày, 6 ngày/tuần, chế độ nghỉ theo 

quy định cぞa luật lao động. Đối với cán bộ công nhân trực tiếp sản xuất, Công ty đang tổ 

chだc sản xuất theo ca, đảm bảo tiến độ sản xuất, tuân thぞ theo quy định cぞa pháp luật. 

 Chế độ làm việc dành cho người lao động được thực hiện đúng theo Luật lao động và cức 

quy định cぞa Phứp luật. Công ty xây dựng một môi trường làm việc thân thiện và bình 

đẳng, góp phần tạo ra lực đẩy gia tăng năng suất. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khang 

trang, giúp cứn bộ công nhân viên có việc làm thoải mứi, tiện nghi để phát huy tối đa tính 

sứng tạo, từ đó nâng cao hiệu suất lao động góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. 

Nhằm hạn chế tối đa những rぞi ro trong quứ trình sản xuất, lực lượng lao động trực tiếp 

được trang bị đầy đぞ cức phương tiện bảo hộ lao động, cức nguyên tắc an toàn lao động 

được tuân thぞ nghiêm ng̣t. 
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Chính sách tuy；n dぜốg,ăđàỒătÑo 

 Nhân sự là nguồn lực quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, họ là yếu tố 

đóng góp rất lớn trong quá trình sản xuất kinh doanh khi Công ty thực 

hiện mục tiêu hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Ý thだc 

được điều đó, Ban lãnh đạo Công ty thường xuyên tổ chだc tuyển dụng với 

mục tiêu tuyển dụng cぞa Công ty là thu hút người lao động có năng lực 

vào làm việc cho Công ty, đứp だng 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 chだc danh đều phải đứp だng các yêu cầu 

cơ bản như: Có trình độ chuyên môn, có ý thだc phát triển nghề nghiệp và 

có tính kỷ luật cao. 

 Đồng thời, Công ty luôn thực hiện cức khóa đào tạo bằng cách tạo cơ hội 

để các CBCNV tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ, đào tạo nội bộ và các 

lớp đạo tạo cứ nhân như đào tạo cấp chだng chỉ nghề cho công nhân, đào 

tạo thi nâng bậc cho công nhân. Ngoài ra, đối với những hội thảo triển 

khai cức văn bản pháp luật mới sẽ được Công ty phân công cán bộ tham 

dự và sẽ phổ biến lại cho khối nghiệp vụ liên quan, đồng thời tổ chだc bắt 

buộc đối với toàn bộ người lao động tham gia sản xuất trực tiếp một số 

khóa huấn luyện như đào tạo huấn luyện an toàn lao động, phòng cháy 

chữa chứy và sơ cấp cだu. Ngoài ra, Công ty có chính sứch lương, thưởng 

đ̣c biệt đối với các nhân viên giỏi và giàu kinh nghiệm trong cức lĩnh vực 

liên quan, một ṃt để tạo sự gắn bó lâu dài, thu hút nhân lực giỏi từ 

nhiều nguồn khác nhau về làm việc cho Công ty. 

 Công tác bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi 

trườ ẫn đượ ự ệ ぞ độ ị đầy đぞ

ế ị ả ộ lao động cho công nhân, thườ ểm tra đả

ảo mứy móc luôn trong điề ện an toàn để ụ ụ ạt độ ả

ấ

CHÍNHăSÁCHăĐぇI VけIăNGだこIăLAOăĐくNG 
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ChíốhăsứƠhălぢぞốgăộàăthぢởng 

 Hoạt động sản xuất kinh doanh cぞa NKG trong những năm qua luôn diễn ra liên tục và ổn 

định, Công ty luôn đảm bảo về các chính sách trả lương cho CBNV đúng thời hạn. Trong 

năm 2017, tính bình quân thì số lượng người lao động cぞa Công ty đạt 1201 người. Thu 

nhập bình quân năm 2017 đạt 9,740 triệu đồng/người, so với 2016, thu nhập bình quân 

đã tăng 14,57%. Việc trả lương được xức định đúng với hiệu quả kinh doanh, trình độ tay 

nghề cũng như tinh thần trách nhiệm cぞa người lao động, đảm bảo sự công bằng, hợp lý 

và tuân thぞ đúng theo Luật lao động. 

 Công ty thực hiện chính sứch lương, thưởng trên cơ sở bảo đảm cho người lao động được 

hưởng đầy đぞ các chế độ theo quy định cぞa pháp luật Nhà nước. Bên cạnh đó, Công ty 

cũng tiến hành trả lương theo kết quả hoạt động kinh doanh nhằm tạo động lực, khuyến 

khích người lao động nâng cao hiệu suất làm việc. Đối với cán bộ quản lý, áp dụng lương, 

thưởng theo kết quả hoàn thành các chỉ tiêu đanh giứ hiệu quả công việc (KPIs). Các 

chính sứch lương, thưởng cぞa Công ty luôn hướng tới đứp だng nhu cầu sinh hoạt, xây 

dựng khoảng cứch lương hợp lý nhằm phứt huy năng lực đóng góp cぞa từng cán bộ. 

Khuyến khích người lao động tăng năng suất và chất lượng sản phẩm bằng cứch thưởng 

định kỳ thông qua hiệu suất công việc, thưởng đột xuất cho những cải tiến học sáng 

kiến giúp nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh. 

 Công ty thực hiện chính sứch lương, thưởng trên cơ sở bảo đảm cho người lao động được 

hưởng đầy đぞ các chế độ theo quy định cぞa Nhà nước. 
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 Tình hình hoÑtăđぐng s¢n xuót kinh doanh 

 Tìốhăhìốhăđ¡Ộătぢ,ătìốhăhìốhăthực hi゜n dự án 

 Tình hình tài chính 

 CぞăƠóu cが đẾốg,ăthaỜăđがi vえốăđ¡ỘătぢăƠぞa chぞ sざ hてu 

NAM KIM - CAM K。T CH£TăLだすNG 
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TÌNH HÌNH HOÇTăĐくNG SñN XU£T  
KINH DOANH 

Nえi tiếp đà phát triển từ ốăỐ 2016, NKG tiếp tぜc ghi nhận tえc độ tăốg trưởng không kém phần ấn 

tượốg troốg ốăỐ 2017. Kết thúc ốăỐ tài chíốh 2017, NKG ghi nhậố doaốh thu đạt 12.619 tỷ đồng 

tăốg tươốg ứng 41,22% so với ốăỐ 2016. 

Tuy nhiên với việc các chi phí tăốg Ốạnh và giá vえố khôốg còố được hưởng lợi từ giá nguyên liệu rẻ 

từ tồố kho ốhư ốăỐ 2016 khiến cho tえc độ tăốg trưởng lợi nhuận có phầố chưa theo kịp đà tăốg 

trưởng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế cぞa NKG đạt 707,5 tỷ đồốg tăốg trưởng khoảng 136,58%. 

Mặc dù là doanh nghiệp được thành lập sau, ốhưốg NKG ốgày càốg cho thấy được tiềỐ ốăốg tăốg 

trưởng cぞa mình và từốg bước chiếỐ ỏĩốh thị phần tôn thép. 

Ch｀ tiêu ĐVT TH 

2016 

KH 

2017 

TH 

2017 

%TH/KH 

2017 

%TH 

2017/2016 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 8.936 12.000 12.619 105,16% 141,22% 

Vえố điều lệ Tỷ đồng 660 1.300 1.300 100,00% 196,97% 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 518 600 707,5 117,92% 136,58% 

LNST/DTT % 5,80% 5,00% 5,61% 112,20% 96,72% 

LNST/VĐL % 78,48% 46,15% 54,46% 118,00% 69,39% 
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LoÑi doanh thu ĐVT 

NĕỐă2016 NĕỐă2017 

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

Doanh thu nội địa Triệu đồng 5.004.627 55,97% 7.105.490 56,23% 

Doanh thu xuất khẩu Triệu đồng 3.869.039 43,27% 5.502.559 43,54% 

Doanh thu cung cấp dịch vぜ Triệu đồng 67.949 0,76% 29.501 0,23% 

Tổng cộng Tri゜Ộăđおng 8.941.615 100% 12.637.549 100% 

CぜăC£U DOANH THU 

Từ biểu đồ có thể thấy cơ cấu các mảng doanh thu không biếố động nhiều so với ốăỐ 2016, doaốh thu ốội 

địa đaốg chiếm tỷ trọng lớn nhất troốg cơ cấu tổốg doaốh thu. NăỐ 2017 khoản mぜc ốày đạt mức 7.105 tỷ 

đồng chiếm 56,23% tổốg doaốh thu điều này phảố áốh đúng với xu hướng thị trường khi nhu cầu về tôn 

mạ nội địa đaốg tăốg Ốạnh. Bên cạnh việc tăốg côốg suất để đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa, công ty 

cũốg đẩy mạnh hoạt động tiếp thị để tăốg doaốh sえ bán hàng.  

NăỐ 2017, Côốg ty đã đẩy mạnh mở rộng thị trường, thị phần xuất khẩu sản phẩỐ hàốg hóa đếố các ốước 

đã ổố định giúp cho doanh thu xuất khẩu tăốg hơố 42%, giá trị xuất khẩu cũốg chiếm tỷ trọng khá cao 

43,54% troốg cơ cấu doanh thu cぞa NKG ốăỐ 2017. Nhờ việc Mỹ đaốg đẩy mạnh áp thuế chえng bán phá 

giá lên các mặt hàng thép Trung Quえc nên xuất khẩu tôn mạ NKG đaốg được hưởng lợi thế cạnh tranh từ 

sự kiện này.  

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

chuyền mới, cùng với tiềỐ ốăốg tăốg trưởng lớố khi ốhà Ốáy NaỐ KiỐ 3 đi vào hoạt độốg, Baố ỏãốh đạo 

công ty hy vọng sẽ tiếp tぜc gặt hái được nhiều kết quả tích cực hơố ốữa, qua đó tạo được việc làm ổố định 

cho ốgười ỏao động và mang lại nhiều lợi ích kinh tế hơố ốữa cho cổ đôốg Côốg ty. 
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TÌNH HÌNH HOÇTăĐくNGăĐúUăTだ 

Dự án Nhà máy Thép – Tấm lợp NaỐ KiỐ 3 được đầu tư với công nghệ hiệố đại nhất 

Châu Âu nhằm sản xuất ra các dòng sản phẩỐ đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất 

cぞa các thị trường khó tính Như Mỹ, Nga, Tây Âu,… 

Troốg ốăỐ 2017 NaỐ KiỐ hoàố thàốh toàố bộ chuỗi sản xuất khép kín tại Nhà Máy 

Nam Kim 03. Các dây chuyền mới được lắp đặt, vận hành và cho ra sản phẩm trong 

ốăỐ 2017: 

 01 Dây chuyền mạ NOF công suất 150,000 tấố/ốăỐ. 

 01 Dây chuyền Mạ NOF công suất 350,000 tấố/ốăỐ (Đaốg triển khai theo tiến     

          độ, dự kiếố T9.2018 đưa vào SX); 

 01 Dây chuyền Mạ màu công suất 120,000 tấố/ốăỐ. 

 01 Dây chuyền Cán nguội công suất 200,000 tấố/ốăỐ; 

Dự án nằm ở vị trí chiếố ỏược phát triển kinh tế cぞa tỉốh Bìốh Dươốg với hệ thえng giao 

thông thuận lợi, cơ sở hạ tầốg đồng bộ, hiệố đại cùng với nguồn nhân lực dồi dào, 

nhiều ốăỐ kiốh ốghiệm cぞa CBCNV công ty Kết hợp hệ thえng dây chuyền hiệố đại, 

khép kín là một lợi thế cạnh tranh lớn về chất ỏượng sản phẩỐ cũốg ốhư chi phí sản 

xuất được tiết giảm tえi đa tiêu hao ốhiêố ỏiệu, hạ giá thành sản phẩm. 

Dự áốăđ¡ỘătぢăNhàăỐáỜăNaỐăKiỐă3 
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Dự án Nhà Máy ぇốg Thép NaỐ KiỐ 4 được 

khởi công xây dựng từ T04.2016 trên diện 

tích 32,000 m2 với vえn điều lệ 79 tỷ đồng. 

Hiện nay, Nhà máy vận hành 09 máy sản 

xuất thép hộp với tổng công suất 180,000 

tấố/ốăỐ. 

Dự áốăđ¡ỘătぢăNhàăỐáỜăぇng thép 
Nam Kim 4 

Dự áốăđ¡ỘătぢăCTCPăThéồăNaỐă
Kim Corea 

CTCP Thép NaỐ KiỐ Corea đã được thành lập 
vào Quý 2 ốăỐ 2017. 

CTCP Thép Nam Kim Corea có vえố điều lệ: 
91.450.000.000 đồng với tỷ lệ góp vえố ốhư 
sau: 

- CTCP Thép NaỐ KiỐ: 72.000.000.000 đồng 

- Unicoh Specialty Chemicals: 3.450.000.000 

đồng 

Ôốg La Văố Tえt: 16.000.000.000 đồng 
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- Mぜc tiêu: Sảố xuất các sảố phẩỐ tôố thép: tôố Ốạ kẽỐ, tôố Ốạ hợp kiỐ ốhôỐ kẽỐ (tôố ỏạốh), 

tôố Ốạ hợp kiỐ ốhôỐ kẽỐ phぞ sơố, tôố Ốạ kẽỐ phぞ sơố với ốguồố ốguyêố ỏiệu ỏà thép cáố 

ốóốg, thép cáố ốguội.  

- Sảố xuất thép えốg, thép hộp, thép hìốh và các sảố phẩỐ từ thép cuộố, thép cáố ốguội, thép Ốạ 

kẽỐ, băốg thép đeố, băốg thép Ốạ kẽỐ.  

- Quy Ốô cぞa dự áố: Sảố xuất sảố phẩỐ cぞa các dây chuyềố: Dây chuyềố Ốạ kẽỐ 350.000 

tấố/ốăỐ; 02 Dây chuyềố Ốạ hợp kiỐ ốhôỐ kẽỐ: 300.000 tấố/ốăỐ và 150.000 tấố/ốăỐ; Dây 

chuyềố Ốạ các sảố phẩỐ côốg ốghệ Ốới 200.000 tấố/ốăỐ; Dây chuyềố Ốạ Ốàu 150.000 

tấố/ốăỐ. 

Ti，ốăđぐăthựƠăhi゜ốăơựăáố: 

 Ngày 07/02/2018, そy baố ốhâố dâố tỉốh Bà Rịa Vũốg Tàu đã baố hàốh Văố bảố sえ 232/BQL-

ĐT về việc chấp thuậố chぞ trươốg đầu tư dự áố Nhà Ốáy Tôố NaỐ KiỐ Phú Mỹ tại Khu công 

ốghiệp Mỹ Xuâố B1-Đại Dươốg, huyệố Tâố Thàốh, tỉốh Bà Rịa Vũốg Tàu; 

 Ngày 20/3/2018, Côốg ty NaỐ KiỐ và Côốg ty CP Đầu tư Xây dựốg Giải trí Đại Dươốg đã ký 

kết hợp đồốg thuê đất với diệố tích 326.851,3 m2; tọa ỏạc tại Khu côốg ốghiệp Mỹ Xuâố B1-Đại 

Dươốg ốêu trêố; 

 Hiệố ốay Côốg ty đaốg thực hiệố đáốh giá tác độốg Ốôi trườốg để hoàố thiệố thぞ tぜc pháp ỏý 

xiố cấp giấy chứốg ốhậố đầu tư theo quy địốh. 

Đ¡ỘătぢăDự án Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ (GiaiăđoÑn 1 ) 
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  Đ¡ỘătぢăDự án Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ 2 (GiaiăđoÑn 2 ) 

 Tên dự án: Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ 2; 

 Chぞ đầu tư: Côốg ty Cổ phần Thép Nam Kim; 

 Địa điểm thực hiện dự án: Đường sえ 1a khu công nghiệp Mỹ Xuâố B1 Đại Dươốg, huyện 

Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũốg Tàu; 

 Diệố tích đất sử dぜng: 176.851,3 m2; 

 Tổng vえố đầu tư: 4.700.000.000.000 đồng (Bえn nghìn bảy trăỐ tỷ đồng); 

 Mぜc tiêu: Sản xuất các sản phẩm thép cán nguội với nguồn nguyên liệu là thép cán 

nóng; 

 Quy mô dự kiến cぞa dự án: Sản xuất sản phẩm cぞa các dây chuyền: Dây chuyền tẩy rửa 

1.200.000 tấố/ốăỐ; Dây chuyền cán nguội Tandem: 1.200.000 tấố/ốăỐ. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Ch｀ătiêỘ ThựƠăhi゜ốă2016 ThựƠăhi゜ốă2017 %ătĕốgă

gi¢Ố 

Tổốg tài sảố 6.390.221.995.979 10.174.453.444.426 59,22% 

Doaốh thu thuầố 8.936.246.665.867 12.619.284.032.573 41,22% 

Lợi ốhuậố gộp về cuốg cấp dịch vぜ 1.011.970.069.964 1.368.371.344.437 35,22% 

Lợi ốhuậố khác 348.453.097 19.550.346.442 5.510,61% 

Lợi ốhuậố trước thuế 607.765.121.634 781.486.244.287 28,58% 

Lợi ốhuậố sau thuế 517.769.618.974 707.512.319.409 36,65% 

 

 

Doanh thu thuần có sự gia tăốg từ 8.946 tỷ đồng lên 12.619 tỷ đồng với con sえ tăốg trưởng 41,22%. 

Đây cũốg ỏà Ốức doanh thu cao nhất trong một vài ốăỐ trở lại đây cぞa Thép NaỐ KiỐ. NăỐ vừa qua, 

do gía vえố hàốg báố tăốg Ốạốh đến gần 42% nên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vぜ còn 

1.368 tỷ đồốg, tăốg 35,22% . Lợi  nhuậố khác tăốg đột biến, lên đến 5.510,61% tuy nhiên các chi phí 

ốhư chi phí báố hàốg, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chíốh đều gia tăốg đã kéo theo khoản lợi 

nhuận sau thuế chỉ tăốg ốhẹ. 
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CÁC CH´ TIÊU TÀI CHÍNH CHそ Y。U 

CáƠăƠh｀ătiêỘ ĐVT NĕỐă2016 NĕỐă2017 

Chỉ tiêu về khả ốăốg thaốh toáố 

Hệ sえ thaốh toáố ốgắố hạố Lầố 1,04 1,12 

Hệ sえ thaốh toáố ốhaốh Lầố 0,35 0,37 

Chỉ tiêu về cơ cấu vえố 

Hệ sえ Nợ/Tổốg tài sảố % 75,27% 71,10% 

Hệ sえ Nợ/Vえố chぞ sở hữu % 304,33% 246,02% 

Chỉ tiêu về ốăốg ỏực hoạt độốg 

Vòốg quay hàốg tồố kho Vòng 5,06 3,67 

Vòng quay tổốg tài sảố Vòng 1,79 1,52 

Chỉ tiêu về khả ốăốg siốh ỏời 

Hệ sえ Lợi ốhuậố sau thuế/Doaốh thu thuầố % 5,79% 5,61% 

Hệ sえ Lợi ốhuậố sau thuế/Vえố chぞ sở hữu % 46,64% 31,30% 

Hệ sえ Lợi ốhuậố sau thuế/Tổốg tài sảố % 10,39% 8,54% 

Hệ sえ Lợi ốhuậố từ hoạt độốg kiốh doaốh/Doaốh thu thuầố % 6,80% 6,04% 

 

Ch｀ tiêu về kh¢ ốĕốgăthaốhătoáố 

Hệ sえ thanh toán ngắn hạố ốăỐ 2017 có sự gia tăốg so 

với ốăỐ trước từ 1,04 lần lên 1,12 lần, nguyên nhân dẫn 

đến sự biếố động này do tài sản ngắn hạố đã tăốg ỏêố với 

tỷ lệ lớố hơố so với nợ ngắn hạn. Cぜ thể tài sản ngắn hạn 

đã tăốg đến 99,32%, chぞ yếu do hàng tồn kho mà trong 

đó phần lớn là nguyên liêu vật liệu dùng trong hoạt động 

sản xuất kiốh doaốh troốg ốăỐ có sự gia tăốg. Troốg khi 

đó, khoản mぜc nợ ngắn hạố cũốg tăốg ỏêố 85,79%. 

Riêng hệ sえ thanh toán nhanh không có sự thay đổi 

nhiều so với ốăỐ 2016. Như vậy, các hệ sえ phản ánh khả 

ốăốg thaốh toáố cぞa Nam Kim không có sự biếố động lớn 

so với ốăỐ trước, cho thấy Nam Kim vẫn giữ vữốg được 

ốăốg ỏực thanh toán. 

Ch｀ tiêu về ƠぞăƠóu vえn 

Cơ cấu vえn cぞa NaỐ KiỐ troốg ốăỐ 2017 có sự thay đổi khi 

cả hệ sえ nợ trên tổng tài sản và vえn chぞ sở hữu đều suy 

giảm: Hệ sえ nợ trên tổng tài sản có sự sぜt giảm nhẹ so với 

ốăỐ trước, từ 75,27% xuえng còn 71,10% và hệ sえ nợ trên 

vえn chぞ sỡ hữu giảm mạnh từ 304,33% xuえng còn 246,02%. 

Hệ sえ nợ trên tổng tài sản giảm nhẹ so với ốăỐ trước do tổng 

tài sản có tỷ lệ gia tăốg ỏớố hơố tỷ lệ tăốg cぞa nợ phải trả. 

Bên cạnh đó, tỷ lệ gia tăốg cぞa vえn chぞ sỡ hữu cũốg ỏớố hơố 

khi so với tỷ lệ gia tăốg cぞa nợ phải trả do troốg ốăỐ côốg ty 

đã thực hiện các hình thức phát hàốh theo phươốg áố đã 

trìốh đại hội. Điều này làm hệ sえ nợ trên vえn chぞ sỡ hữu sぜt 

giảm từ 304,33% xuえng còn 246,02%.  
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5,06

2,67

1,79
1,52

NăỐ 2016 NăỐ 2017

NĕốgălựƠăhoÑtăđぐốg

Vòốg quay hàốg tồố kho Vòốg quay tổốg tài sảố

5,79% 5,61%

46,64%

31,30%

10,39% 8,54%6,80% 6,04%

NăỐ 2016 NăỐ 2017

Kh¢ăốĕốgăsiốhălごi

LNST/Doaốh thu thuầố LNST/Vえố chぞ sở hữu
LNST/Tổốg tài sảố LN từ HĐKD/Doaốh thu thuầố

75,27% 71,10%

204,22%
246,02%

NăỐ 2016 NăỐ 2017

Ch｀ătiêỘăộềăƠぞăƠóỘăộえố

Hệ sえ Nợ/Tổốg tài sảố Hệ sえ Nợ/Vえố chぞ sở hữu

 

  

 

Ch｀ tiêu về ốĕốgălực hoÑtăđぐng 

Nhóm các chỉ sえ ốăốg ỏực hoạt độốg ốăỐ 2017 đều giảm so với ốăỐ 

2016. Cぜ thể: vòng quay hàng tồn kho ghi nhận giảỐ đột biến so với 

ốăỐ trước từ mức 5,06 lần xuえng còn 3,67 lần và vòng quay tổng tài 

sản giảm từ 1,79 lần xuえng 1,52 lần.  

Chỉ sえ vòng quay hàng tồn kho giảm do Hàng tồố kho tăốg Ốạốh hơố 

2.057 tỷ đồốg cao hơố Ốức tăốg cぞa Giá vえố hàốg báố. Hàốg ốăỐ vào 

những tháng cuえi ốăỐ Côốg ty sẽ tiến hành mua nguyên vật liệu để 

sản xuất cho kỳ tiếp theo, tuy ốhiêố troốg ốăỐ tiếp theo Nhà máy 

Nam Kim 3 dự kiếố hoàố thàốh và đi vào sử dぜốg, để đáp ứốg được sえ 

ỏượng nguyên liệu đầu vào sẽ gia tăốg troốg ốăỐ tới Côốg ty đã tăốg 

mạnh hoạt động mua nguyên vật liệu; ngoài ra việc đưa vào sử dぜng 

dây chuyền sản xuất mới troốg quý 4/2017 cũốg giúp gia tăốg sản 

ỏượng và làm thành phẩm trong Hàng tồn kho cぞa Côốg ty tăốg. Chỉ sえ 

vòng quay tổng tài sản giảm do mặc dù doanh thu thuầố cũốg có sự 

gia tăốg ốhưốg tỷ lệ vẫn nhう hơố so với tổng tài sản cho thấy tài sản 

Côốg ty đầu tư chưa Ốaốg ỏại hiệu quả doanh thu cao.  

 

Ch｀ tiêu về kh¢ ốĕốgăsiốhălごi 

Nhìn chung, khả ốăốg siốh ỏời cぞa Côốg ty đều 

giảỐ troốg ốăỐ qua. Nguyêố ốhâố chぞ yếu do 

lợi nhuận sau thuế có sự gia tăốg ốhưốg ốhう 

hơố ốhiều so với doanh thu thuần, vえn chぞ sở 

hữu và tổng tài sảố. Troốg ốăỐ Côốg ty có tiến 

hàốh tăốg vえố và đầu tư đưa vào hoạt động hệ 

thえng dây chuyền sản xuất khép kín trong quý 

4/2017, những khoảố đầu tư ốày chưa tạo 

được doaốh thu tươốg xứng; Trong khi các 

khoản chi phí cぞa Côốg ty đều tăốg Ốạốh đã 

làm giảm mức tăốg trường cぞa lợi nhuận. Tuy 

vậy, NKG vẫn hoàn thành tえt các mぜc tiêu đã 

đề ra và có sự tăốg trưởng nhất định. 

 

1,04
1,12

0,25 0,27

NăỐ 2016 NăỐ 2017

Kh¢ăốĕốgăthaốhătoáố

Hệ sえ thaốh toáố ốgắố hạố Hệ sえ thaốh toáố ốhaốh
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CぜăC£U Cか ĐÔNGăVÀăTHAYăĐかI TRONG  

VぇNăĐúUăTだăCHそ Sさ HづU 

Cか PHúN 

 Cổ phần phổ thông: 130.000.000 cổ phần 

 Cổ phầố ưu đãi: 0 cổ phần 

 Sえ ỏượng cổ phầố đaốg ỏưu hàốh: 130.000.000 cổ phần 

 Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần 

 Mệốh giá: 10.000 VNĐ 

 Sえ ỏượng cổ phần hạn chế chuyểố ốhượng: 30.000.000 cổ phần 

TìốhăhìốhăthaỜăđがi vえốăđ¡ỘătぢăƠぞa chぞ sざ hてu 

Giao dịch cが phi，u quỹ 

Không có 

Các chứng khoán khác 

Không có 
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DANH SÁCH Cか ĐÔNGăLけN 

STT CがăđẾốg SえălぢずốgăƠがăồhi，u Tỷăl゜ăsざăhてỘă
(%) 

1 Hồ Minh Quang 13.440.033 10,34% 

2 Trần Uyển Nhàn 11.836.140 9,1% 

3 Côốg Ty Tốhh TỐdv Đầu Tư P&Q 18.468.000 14,2% 

4 Unicoh Specialty Chemicals Co.,Ltd 9.000.000 6,92% 

5 Vietnam Enterprise Investments Limited 
15.000.000 11,54% 

6 Amersham Industries Limited 8.475.000 6,52% 

Tổng cộng 76.219.173 58,63% 

 

CぜăC£U Cか ĐÔNG 

STT LoÑiăƠがăđẾốg SえălぢずốgăƠがă
đẾốg 

SえălぢずốgăƠがă
phi，u 

Tỷăl゜ăsざăhてỘă
(%) 

I CがăđẾốgătổoốgăốぢ́Ơ 2308 79774928 61,37% 

 Cổ đôốg tổ chức 36 30914598 23,78% 

 Cổ đôốg cá ốhâố 2272 48860330 37,59% 

II CがăđẾốgăốぢ́Ơăốgoài 59 50225072 38,63% 

 Cổ đôốg tổ chức 32 50199211 38,61% 

 Cổ đôốg cá ốhâố 27 25861 0,02% 

III Cが đẾốg Nhàăốぢ́c 0 0 0 

Tổng cộng 2367 130000000 100,00% 
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 Đáốh giá k，t qu¢ hoÑt đぐng s¢n xuót kinh doanh 

 Tình hình tài chính 

 Những c¢i ti，n v・ Ơぞ Ơóu tが chức, chính sách, qu¢n lý 

 K， hoÑch phát tri；ố tぢぞốg lai 

 Gi¢i trình cぞa Ban Tがng giám đえc v・ ý ki，n ki；m toán 
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BÁO CÁO CそA BAN TかNG GIÁM ĐぇC 
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Chỉ tiêu ĐVT 
TH 

2016 

KH 

2017 

TH 

2017 

%TH/KH 

2017 

%TH 

2017/2016 

Sảố ỏượng tiêu thụ Ngàn tấn 747 800 854 106,75% 114,32% 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 8.936 12.000 12.619 105,16% 141,22% 

Vえố điều lệ Tỷ đồng 660 1.300 1.300 100,00% 196,97% 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 518 600 707,5 117,92% 136,58% 

LNST/DTT % 5,80% 5,00% 5,61% 112,20% 96,72% 

LNST/VĐL % 78,48% 46,15% 54,46% 118,00% 69,39% 

 

NăỐ 2017 CTCP Thép NaỐ KiỐ đạt được kết quả kiốh doaốh ốhư sau: Sảố ỏượốg đạt 854.000 tấố, tăốg 14,32% so 

với ốăỐ 2016, hoàố thàốh và vượt 6,75% so với kế hoạch đặt ra; Doanh thu thuần đạt 12.619 tỷ đồốg tăốg 

41,22% so với ốăỐ 2016 và đạt 105,16% so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 707,5 tỷ đồốg, tăốg 

36,58% so với ốăỐ 2016 và đạt 17,92% so với kế hoạch đặt ra. 

Nえi tiếp đà phát triển từ ốăỐ 2016, NaỐ KiỐ tiếp tục tăốg trưởng ấố tượốg troốg ốăỐ 2017. Hiện tại, NKG đaốg có 

những kế hoạch đầu tư ỏớố để nâng công suất lên gấp đôi, cùốg với việc đầu tư côốg ốghệ hiệố đại nâng cao chất 

ỏượốg, đa dạng hóa sản phẩỐ để tiếố đến các thị trườốg khác ốhư Mỹ, Úc, châu Âu và Nam Phi bên cạnh thị trường 

truyền thえốg ốhư Iốdoốesia, Maỏaysia, Thái Laố, MyaốỐar, Phiỏippiốe… NăỐ 2017, Baố Tổốg GiáỐ đえc tiếp tục thực 

hiện các chính sách, các giải pháp phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và biếố động của giá cả thị trường:  

 Chíốh sách ốâốg cao ốăốg xuất, chất ỏượng sản phẩm sản xuất, tăốg tỷ lệ hàng chính phẩm, giảm thiểu 

tiêu hao  nguyên vật liệu, chi phí vận hành máy móc thiết bị, hạ giá thành sản phẩỐ, đảm bảo sản xuất ổn 

định, an toàn; Nâng cao tỷ trọng sản xuất, tiêu thụ các mặt hàng có biên lợi nhuận cao;  

 Tăốg cường và phát triển khách hàng mới các phân khúc bán hàng, mở rộốg tăốg trưởng thị phần, sử dụng 

chính sách linh hoạt giá bán, các chính sách quản lý công nợ phù hợp, chíốh sách ỏươốg kiốh doaốh.  

 Thực hiện quản lý tồn kho hiệu quả tất cả các côốg đoạn sản xuất; Rà soát quản lý, tiết kiệm các khoản chi 

phí (tài chính, bán hàng, quảố ỏý) giúp côốg ty đạt được những kết quả khả quan. 

ĐÁNH GIÁ K。T QUñ HOÇT ĐくNG SñN XU£T  
KINH DOANH 
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Về thị phần tôn mạ, theo thえng kê của 

Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) thị phần 

tôn mạ Nam Kim liên tục tăốg trưởng 

nhanh và ổố địốh qua các ốăỐ, từ ở vị trí 

thứ 8 ốăỐ 2011(4%) ỏêố vị trí thứ 5 ốăỐ 

2012 (6.9%), lên vị trí thứ 2 ốăỐ 2013 

(12%). Từ đó đến nay (2013 – 2017) 

Công ty luôn giữ vững vị trí này và luôn 

tăốg trưởng thị phầố qua các ốăỐ (ốăỐ 

2014 – 13.5%; ốăỐ 2015 – 14.1%; ốăỐ 

2016 – 15.2%; ốăỐ 2017 – 16.2%). 

Việc xuất hiện một sえ doanh nghiệp mới trong 

ốgàốh ỏà điều không thể tránh khうi. Tuy nhiên với 

thế mạnh của Nam Kim về quy trình sản xuất 

khép kín, chủ độốg đầu tư Ốáy Ốóc thiết bị hiện 

đại, xây dựốg được hệ thえng thị trường, khách 

hàốg thường xuyên, ổố định, các lợi thế về thuế 

nhập khẩu cùng với thươốg hiệu đã được chứng 

nhậố và đội ốgũ ốhâố sự nhiều kinh nghiệm thì 

có lẽ đえi với một doanh nghiệp lớn và nhiều tiềm 

ốăốg ốhư Thép NaỐ KiỐ thì cũốg sẽ không ảnh 

hưởng gì nhiều. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4%

6,90%

12%

13,50%
14,10%

15,20%
16,20%
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Về thị phần えng thép mạ kẽm, mặt hàng えng 

thép mạ kẽỐ được Côốg ty đầu tư và cho ra 

sản phẩỐ vào ốăỐ 2012, với quy trình sản 

xuất kép kín, nguyên liệu mạ kẽỐ được sản 

xuất theo công nghệ NOF chất ỏượốg cao. Đến 

ốay thươốg hiệu えng thép mạ kẽm Nam Kim 

được đáốh giá cao trêố thị trườốg, được ốgười 

tiêu dùng bình chọn là TOP 10 sản phẩm vàng 

Thươốg hiệu Việt, thị  phầố tăốg trưởng nhanh 

qua các ốăỐ (0.25% ốăỐ 2012; 3.47% ốăỐ 

2013; 4.10% ốăỐ 2014; 5.10% ốăỐ 2015; 

ốăỐ 2016 ỏà 5.14% và ốăm 2017 là 5.87%). 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,25%

3,47%

4,10%

5,10% 5,14%
5,87%
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ĐVT: đồốg 

Chỉ tiêỘ NăỐ 2016 NăỐ 2017 Tỷ lệ 2017/2016 

Tài sảố 6.390.221.995.979 10.174.453.444.426 159,22% 

   Tài sảố ốgắố hạố 3.074.821.310.675 6.128.663.809.851 199,32% 

   Tài sảố dài hạố 3.315.400.685.304 4.045.789.634.575 122,03% 

Nguồố vえố 6.390.221.995.979 10.174.453.444.426 159,22% 

   Nợ ốgắố hạố 2.948.433.701.279 5.477.991.990.151 185,79% 

   Nợ dài hạố 1.861.341.872.102 1.756.006.075.851 94,34% 

   Vえố chủ sở hữu 1.580.446.422.598 2.940.455.378.424 186,05% 

 

Cぞ Ơóu tài s¢n 

Cơ cấu tài sảố ốăỐ qua có sự biếố động mạnh. Tài sản ngắn hạn 

đã tăốg Ốạnh gần gấp đôi so với ốăỐ 2016 khi đạt 99,32% tươốg 

đươốg Ốức 6.128,7 tỷ đồng và chiếm tỷ trọốg chíốh troốg cơ cấu 

Tổng tài sản. Nguyên nhân chủ yếu do nguyên liệu và vật liệu 

dùng trong quá trình sản xuất có sự gia tăốg đáốg kể. Bên cạốh đó 

tài sản dài hạố cũốg có sự gia tăốg ốhẹ khoảng 22,03% so với 

ốăỐ trước, đạt mức gần 4.046 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu là 

do troốg ốăỐ 2017, Côốg ty đaốg tiếp tục đầu tư Nhà Máy NaỐ 

Kim 3 và Nhà máy ぇốg Thép NaỐ KiỐ để mở rộng sản xuất, nâng 

cao ốăốg ỏực sản xuất và khép kín quy trình công nghệ làm chi phí 

xây dựốg cơ bản dỡ dang và nguyên giá tài sản cえ địốh gia tăốg 

đáốg kể. Như vậy, nhờ vào sự gia tăốg của cả tài sản ngắn hạn và 

tài sản dài hạn, tổng tài sảố côốg ty đã tăốg đếố 59,22% so vơi 

ốăỐ trước, đạt mức 10.174,45 tỷ đồng.   

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Những c¢i ti，n v・ Ơぞ Ơóu tが chức, chính sách, qu¢n lý 

Không có 

 



62 
 BÁO CÁO BAN TかNG GIÁM ĐぇC 

48,12%
51,88%

NăỐ 2016

Tài sảố ốgắố hạố Tài sảố dài hạố

60,24%

39,76%

NăỐ 2017

Tài sảố ốgắố hạố Tài sảố dài hạố

46,14%

29,13%

24,73%

NăỐ 2016

Nợ ốgắố hạố Nợ dài hạố Vえố chủ sở hữu

53,84%

17,26%

28,90%

NăỐ 2017

Nợ ốgắố hạố Nợ dài hạố Vえố chủ sở hữu

 

  

 Cぞ Ơóu nguおn vえn 

Cơ cấu nguồn vえn của NaỐ KiỐ troốg ốăỐ 2017 có sự biếố động 

lớn: Nợ ngắn hạố tăốg tỷ trọng từ 46,14% lên 53,84% vẫn chiếm tỷ 

trọng lớn nhất, ốhưốg Nợ dài hạố đã giảm mạnh tỷ trọng từ gần 30% 

xuえốg hơố 17% và Vえn chủ sở hữu tăốg ốhẹ tỷ trọng từ 24,73% lên 

28,90%. 

Nợ ngắn hạố tăốg ỏêố chủ yếu do khoản vay và nợ thuê tài chính 

ngắn hạố tăốg hơố 85% và phải trả ốgười bán ngắn hạố tăốg khoảng 

76%. Vay tài chíốh tăốg do Côốg ty tăốg vay ốợ chủ yếu với Ngân 

hàốg Đầu tư và Phát triển Việt NaỐ và Ngâố hàốg Côốg Thươốg Việt 

Nam, khoảố vay ốày được Côốg ty dùốg để bổ sung vえố ỏưu động và 

mua nguyên vật liệu; Bên cạốh đó Côốg ty còố có các khoản nợ dài 

hạố đến hạn trả troốg ốăỐ với cùng 02 ngân hàng trên.  
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Tが chức tri；n khai, thực hiệố đÑt chỉ tiêu k， hoÑƠh kiốh ơỒaốh ốăỐ 2018 cぞa HĐQT: 

 Doanh thu: 17.000 tỷ đồng 

 Sảố ỏượng : 1.000.000 tấn  (troốg đó Tôố và thép Ốạ đạt 840.000 tấn) 

 Lợi nhuận sau thuế : 750 tỷ đồng 

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

 Tiếp tục triển khai hoàn thành Dây chuyền Mạ NOF công suất 350,000 tấố/ốăỐ (dự kiến 

T9.2018 đưa vào SX); Tiếố độ dự áố  đầu tư Côốg ty Cổ phần Nam Kim Corea ; Dự án đầu tư 

Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ - Bà Rịa Vũốg Tàu. 

 Thực hiện phát hành cổ phiếu tăốg vえố điều lệ (Dự kiến 30 triệu cổ phiếu cho ốhà đầu tư chiến 

ỏược, các tổ chức, công ty tài chính, sản xuất kinh doanh). 

Gi¢i trình cぞa Ban Tがốg GiáỐ đえƠ đえi vげi ý ki，n ki；m toán 

Ban Tổng GiáỐ đえc không có ý kiến giải trình thêm. 

K。 HOÇCH PHÁT TRI：N TだぜNG LAI 
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Các biện pháp thực hiện k， hoÑch cぜ th；: 

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

chất ỏượng sản phẩm, cải thiện thời gian cung ứng hàng hóa nhằỐ đáp ứng một cách nhanh chóng tới khách hàng 

bằng cách Xây dựng, áp dụng nhiều giải pháp, chíốh sách đồng bộ: Quy trình giao hàng nội địa, giao hàng xuất 

khẩu nhằm giảm tえi đa thời gian giao hàng, tiếp tục áp dụng và hoàn thiện chính sách về ỏươốg kiốh doaốh áp dụng 

cho khえi sản xuất, cung ứng, khえi gián tiếp; tiếp tục hoàn thiện bộ Ốáy kiốh doaốh, chíốh sách kiốh doaốh, ỏươốg 

kinh doanh. 

 Thường xuyên rà soát toàn bộ tồn kho hàng chậm luân chuyển, hàng xuất khẩu rớt lại, hàng loại 2, loại 3,... phân 

loại đề xuất các phươốg áố xử ỏý để đạt hiệu quả cao nhất. 

 Xây dựng, kiện toàn hệ thえng sản xuất theo các tiêu chuẩn quản lý chất ỏượng, nâng cao chất ỏượng sản phẩm, tiết 

giảm tえi đa các chi phí tiêu hao ốguyêố vật liệu, chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩỐ, đảm bảo sản xuất an toàn 

và liên tục. 

 Phát huy tえi đa các ỏợi thế của hoạt động kinh doanh hiện tại, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiếố độ thực hiện các 

dự áố đaốg triển khai. 

 Mở rộng các thị trường mới, phát huy tえi đa Ốọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và 

xây dựốg đầu tư ốâốg tầỐ thươốg hiệu cho công ty. 

 Hoàn chỉốh 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. 

 Hoàn thành dự án ERP và các nhiệm vụ HĐQT giao troốg ốăỐ 2018 
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 Đáốh giá các Ốét hoÑt đぐng cぞa công ty 

 Đáốh giá hỒÑt đぐng cぞa Ban Tổng GiáỐ đえc 

 K， hoÑch ộà đ＾ốh hぢげng cぞa Hぐi đおng qu¢n tr＾ 

BÁO CÁO HくI ĐぉNG QUñN TR¨  
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Ch｀ tiêu ĐVT 
Thとc hiện 

2016 
K， hoÑch 

2017 
Thとc hiện 

2017 
NăỐ 

2017/2016 
TH NăỐ 

2017/KH 2017 

Sảố lượng  Ngàn tấn 747 800 854 114% 107% 

Doanh thu  Tỷ đồng    8.936 14.000 12.619 141% 100% 

Lãi sau thuế Tỷ đồng 517 600 707 137% 117% 

 

NăỐ 2017 Các chíốh sách ổố địốh vĩ Ốô và tái cơ 

cấu của chính phủ tiếp tục phát huy hiệu quả: mức 

tăốg trưởng kinh tế đạt 6,81%, lạm phát kìm chế ở 

mức 3,53%, tăốg trưởng tín dụng khả quan, lãi 

suất giảỐ. Đえi với ngành thép, cùng với sự tăốg 

trưởng chung của nền kinh tế và thị trường bất 

động sảố sôi độốg, đặc biệt là phân khúc nhà ở 

giúp sản lượng tiêu thụ thép giai đoạố ốăỐ 2017 

tăốg trưởốg tươốg đえi khả quan. Tuy nhiên, một 

sえ doanh nghiệp Thép gia tăốg côốg suất nên tạo 

áp lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp Thép 

ngày càng lớn.  

Troốg ốăỐ 2017 HĐQT đã chỉ đạo thực hiện nhiều 

giải pháp để nâng cao hiệu quả quản trị: 

 Hội đồng quản trị đã tiếp tục sửa đổi, bổ sung 

quy chế bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, luân chuyển, 

của đội ốgũ cáố bộ quản lý các cấp cho phù 

hợp với quy Ốô, đặc thù, tạo động lực, tạo 

sức cạốh traốh, kích thích, thúc đẩy, nâng cao 

uy tíố, đạo đức, ốăốg lực, trách nhiệỐ, đóốg 

góp, cえng hiến, của đội ốgũ cáố bộ quản lý 

cho sự nghiệp phát triển của công ty; 

 Thực hiện công tác quản trị tài chính doanh 

ệp theo các quy đị ủ ậ ệ

ế ủ

 Chỉ đạo hệ thえng kế toán thực hiện kiểm tra, kiểm soát và 

giám sát chặt chẽ chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh 

và chi phí đầu tư để đạt được hiệu quả.  

 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và bám sát sản xuất, kịp thời 

giải quyết, tháo gỡ nhữốg khó khăố, vướng mắc và các kiến 

nghị của khách hàng về chất lượng sản phẩm, tiếố độ giao 

hàng và thời hạn thanh toán tiền hàng. 

 Nâng cao hiệu quả của các kênh bán hàng bằng việc mở 

rộng tìm kiếm thị trường mới, khách hàng mới; Tăốg tỷ 

trọng những mặt hàng có biên lợi nhuận tえt dựa trên quy 

trình sản xuất khép kín của NaỐ KiỐ; 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 

chuyểố hàốg hóa và đưa ra các giải pháp phù hợp, kịp thời;  

 Áp dụốg các chíốh sách lươốg kiốh doaốh, lươốg sảố lượng 

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

động lực sản xuất, báố hàốg, ốâốg cao ốăốg suất và lợi 

nhuậố cho côốg ty; Ngoài ra HĐQT cũốg thường xuyên chú 

trọốg đến việc bảo dưỡng máy móc thiết bị , thực hiện các 

quy định về aố toàố lao động, vệ siốh Ốôi trường. 

ĐÁNH GIÁ CÁC MàT HOÇT ĐくNG  
CそA CÔNG TY 
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Ban Tổốg GiáỐ đえc đã thực hiệố đúốg chỉ đạo của HĐQT 

với các mục tiêu sau: 

 Xây dựốg phươốg áố kiốh doanh, chủ động ứng 

phó kịp thời với các diễn biến của thị trường; tập 

trung phát triểố thàốh côốg Ốũi ốhọn của Công ty 

là tôn, thép. 

 Tiếp tục hoàn thiệố hơố ốữa công tác quản trị, 

tăốg cường thực hiện công tác kiểm tra quy trình 

sản xuất để giảm chi phí 

 Đẩy mạnh xuất khẩu, tiếp tục chiếỐ lĩốh thị trường 

xuất khẩu truyền thえng và mở rộng thị phần sáng 

thị trường giàu tiềỐ ốăốg; tùy tìốh hìốh thị trường 

linh hoạt điều tiết sảố lượng cung ứng giữa thị 

trườốg troốg ốước và xuất khẩu nhằỐ đảm bảo 

hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh. 

 

Ban Tổốg GiáỐ đえc đã theo sát tìốh hìốh 

và diễn biến chung của thị trường có 

những giải pháp cụ thể để thích ứốg điều 

kiện xuất khẩu của từng thị trường; nâng 

cao chất lượng, nâng cao vị thế trên thị 

trườốg troốg và ốgoài ốước. 

 

NăỐ 2017, Baố Tổốg GiáỐ đえc tiếp tục thực hiện các chính sách, các giải pháp phù hợp 

với tình hình hoạt động của Công ty và biếố động của giá cả thị trường:  

 Chíốh sách ốâốg cao ốăốg xuất, chất lượng sản phẩm sản xuất, tăốg tỷ lệ hàng 

chính phẩm, giảm thiểu tiêu hao  nguyên vật liệu, chi phí vận hành máy móc 

thiết bị, hạ  giá thành sản phẩỐ, đảm bảo sản xuất ổố định, an toàn; Nâng cao 

tỷ trọng sản xuất, tiêu thụ các mặt hàng có biên lợi nhuận cao;  

 Tăốg cường và phát triển khách hàng mới các phân khúc bán hàng, mở rộng 

tăốg trưởng thị phần, sử dụng chính sách linh hoạt giá bán, các chính sách quản 

lý công nợ phù hợp, chíốh sách lươốg kiốh doaốh.  

 Thực hiện quản lý tồn kho hiệu quả tất cả các côốg đoạn sản xuất; Rà soát quản 

lý, tiết kiệm các khoản chi phí (tài chính, bán hàng, quảố lý) giúp côốg ty đạt 

được những kết quả khả quan. 

 
   ĐÁNH GIÁ CÁC MàT HOÇT ĐくNG  

CそA BAN GIÁM ĐぇC CÔNG TY 
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CÁC K。 HOÇCH, Đ¨NH HだけNG  
CそA HくI ĐぉNG QUñN TR¨ 

Đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu, 

tăốg trưởng thị trường mới, khách hàng mới. 

Tăốg 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 tえi đa chi phí hoạt 

động, nhằỐ tăốg doaốh thu, tăốg lợi nhuận, 

nâng cao hiệu quả của việc sử dụng nguồn 

vえn chủ sở hữu.đảm bảo mục tiêu nâng cao 

doanh thu và lợi nhuận hoàn thành chỉ tiêu 

kế hoạch SXKD ốăỐ 2018 và các ốăỐ tiếp 

theo, thực hiện tえt công tác an sinh xã hội. 

 

 Tổ chức triển khai, thực hiệố đạt chỉ tiêu kế hoạch kiốh doaốh ốăỐ 2018 của HĐQT: 

 Doanh thu  :  17.000 tỷ đồng 

 Sảố lượng  :  1.000.000 tấố (troốg đó Tôố và thép Ốạ đạt 840.000 tấn) 

 Lợi nhuận sau thuế :  750 tỷ đồng 

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

 

Với phươốg châỐ “CaỐ kết chất lượốg” - đeỐ đến cho Quý 

khách hàng những sản phẩm tえt nhất cùng với chính sách 

chăỐ sóc chu đáo ốhất và giá cả cạnh tranh nhất, Công ty 

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

troốg 2 đơố vị dẫố đầu ngành về thị phần tôn thép mạ toàn 

quえc. Với mục tiêu đó, HĐQT luôố có ốhững kế hoạch, 

những chiếố lược phù hợp cho từốg giai đoạố để hướng 

côốg ty đến nhữốg thàốh côốg troốg tươốg lại đặc biệt là 

thị trường xuất khẩu. Troốg ốăỐ tới, HĐQT sẽ có những chỉ 

đạo cũốg ốhư giáỐ sát Baố Tổốg giáỐ đえc theo sát tiếố độ 

thực hiện Dự án nhà máy Nam Kim 3 và đầu tư bổ sung 

thêm các dây chuyền えng thép nhằỐ đáp ứng kịp thời sản 

lượốg cho các đơố vị hàng xuất khẩu và nội địa để nâng 

cao tính cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành.  
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TT Dと áố đ¡Ộ tぢ Ti，ố đぐ thとc hiện 

1 Dự áố đầu tư Nhà Ốáy NaỐ KiỐ 3 

Dự án Nhà máy Thép – Tấm lợp NaỐ KiỐ 3 được đầu tư với công 

nghệ hiệố 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,… 

Troốg ốăỐ 2017 Nam Kim hoàn thành toàn bộ chuỗi sản xuất khép 

kín tại Nhà Máy Nam Kim 03. Các dây chuyền mới được lắp đặt, vận 

hành và cho ra sản phẩỐ troốg ốăỐ 2017: 

- 01 Dây chuyền mạ NOF công suất 150,000 tấố/ốăỐ. 

- 01 Dây chuyền Mạ NOF công suất 350,000 tấố/ốăỐ (Đaốg triển 

khai theo tiếố độ, dự kiếố T9.2018 đưa vào SX); 

- 01 Dây chuyền Mạ màu công suất 120,000 tấố/ốăỐ. 

- 01 Dây chuyền Cán nguội công suất 200,000 tấố/ốăỐ; 

Dự án nằm ở vị trí chiếố lược phát triển kinh tế của tỉốh Bìốh Dươốg 

với hệ thえng giao thông thuận lợi, cơ sở hạ tầốg đồng bộ, hiệố đại 

cùng với nguồn nhân lực dồi dào, nhiều ốăỐ kiốh ốghiệm của CBCNV 

công ty Kết hợp hệ thえng dây chuyền hiệố đại, khép kín là một lợi 

thế cạnh tranh lớn về chất lượng sản phẩỐ cũốg ốhư chi phí sản xuất 

được tiết giảm tえi đa tiêu hao ốhiêố liệu, hạ giá thành sản phẩm. 

2. 
Dự áố đầu tư Nhà Ốáy ぇng thép 

Nam Kim (NamKim4) 

Dự án Nhà Máy ぇốg Thép NaỐ KiỐ 4 được khởi công xây dựng từ 

T04.2016 trên diện tích 32,000 m2 với vえn điều lệ 79 tỷ đồng. Hiện 

nay, Nhà máy vận hành 09 máy sản xuất thép hộp với tổng công 

suất 180,000 tấố/ốăỐ.  

3 
Dự áố đầu tư Côốg ty Cổ phần 

Thép Nam Kim Corea 

CTCP Thép NaỐ KiỐ Corea đã được thành lập vào Quý 2 ốăỐ 2017. 

CTCP Thép Nam Kim Corea có vえố điều lệ: 91.450.000.000 đồng với 

tỷ lệ góp vえố ốhư sau: 

- CTCP Thép NaỐ KiỐ: 72.000.000.000 đồng 

- Uốicoh Specialty CheỐicals: 3.450.000.000 đồng 

- Ôốg La Văố Tえt: 16.000.000.000 đồng 

 

TI。N Đく CÁC Dで ÁN ĐúU Tだ  
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ĐúU Tだ Dで ÁN NHÀ MÁY TÔN NAM KIM PHÚ MỸ (Giai đỒÑn 1): 

 Mục tiêu: Sảố xuất các sảố phẩỐ tôố thép: tôố Ốạ kẽỐ, tôố Ốạ hợp kiỐ ốhôỐ kẽỐ (tôố 

lạốh), tôố Ốạ hợp kiỐ ốhôỐ kẽỐ phủ sơố, tôố Ốạ kẽỐ phủ sơố với ốguồố ốguyêố liệu là 

thép cáố ốóốg, thép cáố ốguội.  

 Sảố xuất thép えốg, thép hộp, thép hìốh và các sảố phẩỐ từ thép cuộố, thép cáố ốguội, 

thép Ốạ kẽỐ, băốg thép đeố, băốg thép Ốạ kẽỐ.  

 Quy Ốô của dự áố: Sảố xuất sảố phẩỐ của các dây chuyềố: Dây chuyềố Ốạ kẽỐ 

350.000 tấố/ốăỐ; 02 Dây chuyềố Ốạ hợp kiỐ ốhôỐ kẽỐ: 300.000 tấố/ốăỐ và 150.000 

tấố/ốăỐ; Dây chuyềố Ốạ các sảố phẩỐ côốg ốghệ Ốới 200.000 tấố/ốăỐ; Dây chuyềố 

Ốạ Ốàu 150.000 tấố/ốăỐ. 
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ĐúU Tだ Dで ÁN NHÀ MÁY TÔN NAM KIM PHÚ MỸ 2 (Giai đỒÑn 2) 

 Diệố tích đất sử dụng: 176.851,3 m2; 

 Tổng vえố đầu tư: 4.700.000.000.000 đồng (Bえn nghìn bảy trăỐ tỷ đồng); 

 Mục tiêu: Sản xuất các sản phẩm thép cán nguội với nguồn nguyên liệu là 

thép cán nóng; 

 Quy mô dự kiến của dự án: Sản xuất sản phẩm của các dây chuyền: Dây 

chuyền tẩy rửa 1.200.000 tấố/ốăỐ; Dây chuyền cán nguội Tandem: 

1.200.000 tấố/ốăỐ. 

 



 

 
 BÁO CÁO THだこNG NIÊN 2017 

 

  

BÁO CÁO PHÁT TRI：N 
 BỀN VỮNG 



 
 BÁO CÁO PHÁT TRI：N B．N VづNG 

 

  

 



 

 
 BÁO CÁO THだこNG NIÊN 2017 

 

  

ĐẢM BẢO AN TOÀN VÀ SỨC KHỎEăăCHOăNGだこIăLAOăĐくNG 

”Conăngぢごi – Cốtălõiăđ； phát tri；n doanh nghiệp” 

Tại Nam Kim, không gì quan trọng hơn việc 

đảm bảo an toàn và sức khỏƯ cho ngぢごi   

lao động. さ đó nhân viên công tỜ đぢợc làm 

việc trong môi trぢごng an toàn, các thành 

viên thân thiện gắn k，t vげi nhau. Toàn bộ 

nhân viên và ngぢごi lao động trong năm qua 

đ・u đぢợc tạo đi・u kiện khám sức khỏƯ định 

kì, bệnh ngh・ nghiệp và trang bị bảo hộ lao 

động đầỜ đủ. Cùng vげi đó, ch， độ lぢơng 

thぢざng, phúc lợi,… đầỜ đủ giềp ngぢごi lao 

động an tâm công tác, cống hi，n vì sự phát 

tri；n b・n vてng của Công ty. 



 
 BÁO CÁO PHÁT TRI：N B．N VづNG 

  

VĔNăHÓAăNAMăKIM 

“Con ngぢごi – Gía trị ộĕnăhóaăcốtălõi” 

Xác định con ngぢごi là sức mạnh, NKG luôn chú 

trọng xây dựng một môi trぢごng chuyên nghiệp, 

năng động và mang đậm văn hóa của Nam Kim. 

Y，u tố con ngぢごi và môi trぢごng luôn song hành 

vげi nhau và con ngぢごi đぢợc ớƯm là đòn bẩy, là 

n・n tảng. 

Nguồn nhân lực dồi dào, chất lぢợng nhân lực là 

giá trị cốt lõi cho sự phát tri；n b・n vてng. Nam Kim 

luôn chú trọng đầu tぢ nâng cao  trình độ cho đội 

ngũ nhân viên đồng thごi đ・ cao đạo đức ngh・ 

nghiệp trong mỗi ngぢごi đ； góp phần cùng nhau 

xây dựng công ty vてng mạnh. Cụ th；, công tác 

đào tạo và phát tri；n nguồn nhân lực đぢợc tri；n 

khai định kỳ nhằm đáp ứng kịp thごi nhu cầu phát 

tri；n của Công tỜ. Đồng thごi, tạo đi・u kiện thuận 

lợi cho ngぢごi lao động phát tri；n ngh・ nghiệp 

trong môi trぢごng cạnh tranh, chuyên nghiệp. Từ 

đó góp phần đẩy mạnh sự phát tri；n chung của 

toàn công ty. 

Hằng năm Công tỜ ti，n hành khám sức khỏƯ định kỳ cho 

toàn th； Cán bộ Công nhân viên và mざ lげp đào tạo v・ an 

toàn lao động cho Công nhân tham gia hoạt động sản 

xuất trực ti，p tại nhà ớぢざng. 

Hoạt động đào tạo ngぢごi lao động:  

 Số giご đào tạo trung bình mỗi năm tình trên 01 nhân 

viên 48h/ngぢごi/năm 

 Các chぢơng trình phát tri；n kỹ năng và học tập liên 

tục đ； hỗ trợ ngぢごi lao động đảm bảo có việc làm 

và phát tri；n sự nghiệp: Lửnh đạo Công ty tạo ra 

môi trぢごng học tập trung Doanh nghiệp bằng cách: 

 Xây dựng k， hoạch, nội dung đào tạo cụ th； 

cho từng đối tぢợng. 

 Dành kinh phí cho các hoạt động đào tạo. 

 Khuy，n khích mọi ngぢごi tham gia các hoạt động 

đào tạo. 

 Tổ chức các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài. 

 ThƯo dỀi, đánh giá, ghi nhận k，t quả đào tạo 

của ngぢごi lao động. 

Bên cạnh nhてng khoá học đào tạo, công tỜ còn thぢごng 

xuyên tổ chức các hoạt động phong trào; tạo sân chơi 

sinh hoạt văn hóa văn nghệ, th； dục th； thao cho nhân 

viên. ĐâỜ là cơ hội đ； các thành viên trong công ty chia 

sẻ nhてng quan tâm trong cuộc sống chứ không dừng lại 

ざ mối liên hệ công việc. Từ đó thắt chặt thêm mối quan 

hệ hợp tác đ； công việc thuận lợi hơn. 
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Trách nhiệm vげiămôiătrぢごng 

”Môi trぢごng xanh - sạch, n・n tảng của phát tri；n b・n vてng”  

Cùng vげi sự phát tri；n của khoa học công nghệ, công tác bảo vệ môi trぢごng cũng 

đぢợc công ty rất chú trọng. Vì môi trぢごng là y，u tố ảnh hぢざng trực ti，p và mạnh mẽ 

đ，n sự phát tri；n b・n vてng của xã hội.  

Hi；u rõ tầm quan trọng đó, là một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong lĩnh 

vực công nghiệp, Nam Kim đử quỜ，t định chọn giải pháp tập trung đầu tぢ công nghệ 

tiên ti，n vào hoạt động sản xuất đ； giảm thi；u tác động đ，n môi trぢごng. Không chỉ 

chọn giải pháp máỜ móc, song song đó phải k，t hợp vげi y，u tố con ngぢごi. Cụ th； 

bằng việc liên tục xây dựng và cải ti，n đội ngũ nhân sự đ； nâng cao trình độ chuyên 

môn; thぢごng xuyên mざ các khoá đào tạo đ； mỗi con ngぢごi của Nam Kim thấm nhuần 

các cam k，t chung. Đặc biệt là cam k，t v・ môi trぢごng, phấn đấu xây dựng một môi 

trぢごng sản xuất và làm việc xanh - sạch nhằm giảm thi；u tối đa các loại chất thải ra 

môi trぢごng xung quanh. 

Bên cạnh đó, vげi hệ thống xつ lý nぢげc thải đぢợc đầu tぢ hoàn thiện và công nghệ đぢợc 

cải ti，n, Nam Kim cam k，t tuân thủ đầỜ đủ các quỜ định của pháp luật v・ việc xつ lý 

chất thải tại doanh nghiệp. Đồng thごi, sつ dụng ti，t kiệm, có hiệu quả các nguồn lực 

không có khả năng tái tạo trong sản xuất đ； vừa ti，t giảm đぢợc chi phí sản xuất vừa 

khai thác có trách nhiệm vげi các nguồn lực tự nhiên. Thi，t k， nhà máỜ luôn hぢげng tげi 

môi trぢごng sản xuất xanh, ti，t kiệm năng lぢợng, th； hiện trách nhiệm của Công ty 

trong việc bảo vệ môi trぢごng. 
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Trách nhiệm cぐngăđồng 

”Luôn song hành cỂng hạnh phúc cộng đồng” 

Mỗi con ngぢごi là một thành viên của Nam Kim. Nam Kim phát tri；n sẽ góp phần 

đóng góp cho sự phát tri；n của xã hội. Đó là lý do Nam Kim luôn đặt mình đi lên 

cùng sự phát tri；n của xã hội, xem sự phát tri；n của mình phải luôn song hành cùng 

vげi sự phát tri；n của xã hội. 

Cũng nhぢ nhてngdoanh nghiệp đi lên từ kinh doanh, sản xuất… mục tiêu lげn nhất 

của việc kinh doanh là làm sao đƯm v・ lợi nhuận cao nhất. Cũng không ngoại lệ, 

Nam Kim luôn nỗ lực tìm ki，m nhてng phぢơng án kinh doanh đƯm lại lợi nhuận cao 

nhất cho doanh nghiệp. Nhぢng không vì vậy mà xem nhẹ trách nhiệm đối vげi cộng 

đồng. Sự phát tri；n lâu dài của một doanh nghiệp dựa trên n・n tảng của một cộng 

đồng b・n vてng, ổn định và thịnh vぢợng 

Trách nhiệm cộng đồng đぢợc th； hiện qua sự thân thiện vげi môi trぢごng khi nhà 

máỜ đぢợc trang bị thi，t bị hiện đại, ti，t kiệm năng lぢợng và hぢげng tげi môi trぢごng 

sản xuất xanh. Hoạt động của Công ty tạo việc làm cho ngぢごi lao động vげi thu nhập 

ổn định, góp phần đảm bảo cuộc sống cho ngぢごi lao động, giúp ổn định xã hội 

Việc chia sẻ lợi ích, lợi nhuận đạt đぢợc vげi cộng đồng xã hội đぢợc Nam Kim ớác định 

là một trách nhiệm mà bản thân doanh nghiệp phải thực hiện. Đó cũng là cách đ； 

th； hiện sự tri ân vげi cộng đồng. Cụ th；, Nam Kim luôn sẵn sàng đồng hành cùng 

chính quy・n địa phぢơng và các tổ chức xã hội có nhてng hành động thi，t thực đ； hỗ 

trợ, tạo đi・u kiện cho các gia đình, các cá nhân có cơ hội vぢơn lên trong cuộc sống. 

Trong nhi・u năm qua, Công tỜ Thép Nam Kim cỂng vげi các doanh nghiệp khác 

thぢごng xuyên tổ chức các chぢơng trình hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội nhằm 

phát tri；n môi trぢごng sống, chung taỜ giềp đỡ nhてng ngぢごi gặp khó khăn nhằm 

nâng cao hơn nてa hình ảnh của công tỜ trong lòng ngぢごi tiêu dùng. Trong nhてng 

năm gần đâỜ, công tỜ thực hiện chぢơng trình “Ngôi nhà nhân ái” cho các hộ dân có 

hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh, trao tặng nhà tình nghĩa và quà cho con liệt sĩ. 
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HくI ĐぉNG QUñN TR¨ 

Các ti；u ban thuぐc HĐQT 

Không có. 

HoÑt đぐng cぞa HĐQT 

Troốg ốăỐ 2017, Hội đồng quản trị đã có 21 cuộc họp với sự tham dự của đầy đủ các thành viên 

STT Thàốh ộiêố HĐQT Chức vぜ 
Sえ buổi họp 

tham dự Tỷ lệ 

1 Ông Hồ Minh Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị 21 100% 

2 Ông Phạm Mạnh Hùng Thàốh viêố HĐQT kiêỐ Tổốg GiáỐ Đえc 21 100% 

3 Bà Trần Uyển Nhàn Thàốh viêố HĐQT 21 100% 

4 Ông Lươốg Thaốh Bình Thàốh viêố HĐQT 21 100% 

5 Ông Nguyễn Vinh An Thàốh viêố HĐQT kiêỐ Phó Tổốg GiáỐ Đえc 21 100% 
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Hội đồng quản trị vẫố đảm bảo các cuộc họp thường kỳ trong 

ốăỐ 2017, từốg thàốh viêố đều nắm bắt tえt tình hình hoạt 

động kinh doanh của Côốg ty để cùốg ốhau đưa ra ốhững 

quyết định kịp thời chỉ đạo thực hiện kế hoạch, cũốg ốhư khắc 

phục các vấố đề khó khăố gặp phải. Luôn tập trung vào mục 

tiêu, nhiệm vụ Ốà Đại hội đồng cổ đôốg giao phó, Hội đồng 

quản trị đã có sự giám sát chặt chẽ đえi với hoạt độốg điều 

hành của Ban Tổốg GiáỐ đえc. 

TÔN NAM KIM 

CAM K。T CH£T LだすNG 

HOÇT ĐくNG CそA HくI ĐぉNG QUñN TR¨ 
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Năm qỘa, các cỘぐc họp cぞa Hぐi đおng qu¢n tr＾ tập trung vào những nぐi dung sau: 

 Xây dựốg phươốg áố kiốh doaốh, chủ động ứng phó kịp thời với các diễn biến của thị 

trường, tập trung phát triểố thàốh côốg Ốũi ốhọn của công ty là tôn và thép; 

 Tiếp tục hoàn thiệố hơố ốữa công tác quản trị, tăốg cường thực hiện công tác kiểm tra 

qui trình sản xuất để giảm chi phí; 

 Đẩy mạnh xuất khẩu, tiếp tục chiếỐ lĩốh thị trường xuất khẩu truyền thえng, và mở rộng 

thị phần sang thị trường giàu tiềỐ ốăốg. Tùy tìốh hìốh thị trường linh hoạt, điều tiết sản 

lượng cung ứng giữa thị trườốg troốg ốước và xuất khẩu nhằỐ đảm bảo hoàn thành các 

mục tiêu sản xuất kinh doanh; 

 Ban Tổốg giáỐ đえc đã theo sát tìốh hìốh và diễn biến chung của thị trường có những 

giải pháp cụ thể để thích ứốg điều kiện xuất khẩu của từng thị trường. Nâng cao chất 

lượng, nâng cao vị thế trên thị trườốg troốg và ốgoài ốước; 

 Ban Tổốg giáỐ đえc đã theo sát tiếố độ thực hiện Dự áố ốhà Ốáy NaỐ KiỐ 3 và đầu tư 

bổ sung thêm các dây chuyền えng thép nhằỐ đáp ứng kịp thời sảố lượốg cho các đơố vị 

hàng xuất khẩu và nội địa để nâng cao tính cạnh tranh. 
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HOÇT ĐくNG CそA HくI ĐぉNG QUñN TR¨ 

STT Sえ QỘỜ，t đ＾ốh Ngày phát 
hành 

Nぐi dỘốg 

1 01/2017/NQ-HĐQT 11/01/2017 Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2015-2016 

2 02/2017/NQ-HĐQT 11/01/2017 Thông qua hồ sơ phát hàốh cổ phiếu trả cổ tức 2015-2016 

3 03/2017/NQ-HĐQT 17/02/2017 Thông qua việc tạm ngừng phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2015-2016 

4 04/2017/NQ-HĐQT 22/02/2017 Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhậố đầu tư NaỐ KiỐ 3 

5 05/2017/NQ-HĐQT 24/02/2017 Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đôốg thường niên 2017 

6 06/2017/NQ-HĐQT 04/04/2017 Thông qua việc thay đổi ốgười đại diện theo pháp luật 

7 07/2017/NQ-HĐQT 05/04/2017 Thông qua hồ sơ phát hàốh cổ phiếu trả cổ tức ốăỐ 2015-2016 

8 08/2017/NQ-HĐQT 05/04/2017 
Thông qua việc triểố khai phươốg áố phát hàốh cổ phiếu trả cổ tức 

ốăỐ 2015-2016 

9 09/2017/NQ-HĐQT 25/04/2017 Thông qua việc thành lập Văố phòốg đại diện tại TP.HCM 

10 10/2017/NQ-HĐQT 26/04/2017 Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhậố đầu tư NaỐ KiỐ 3 
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STT Sえ QỘỜ，t đ＾ốh 
Ngày phát 

hành Nぐi dỘốg 

1

1 
13/2017/NQ-HĐQT 23/05/2017 

Thông qua việc thành lập Ban quan hệ cổ đôốg và Bổ 

nhiệỐ Trưởng ban Quan hệ cổ đôốg 

1

2 
14/2017/NQ-HĐQT 25/05/2017 

Thông qua việc triểố khai phươốg áố phát hàốh ESOP 

2017 

1

3 
15/2017/NQ-HĐQT 25/05/2017 Thông qua hồ sơ phát hàốh ESOP 2017 

1

4 
16/2017/NQ-HĐQT 01/06/2017 

Thông qua việc tăốg vえố điều lệ sau khi phát hành cổ 

phiếu trả cổ tức 2015-2016 

1

5 
17/2017/NQ-HĐQT 14/06/2017 

Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đôốg bất 

thườốg ốăỐ 2017 

1

6 
18/2017/NQ-HĐQT 16/06/2017 

Thông qua việc mua lại phần vえn góp, trở thành chủ sở 

hữu CTCP ぇng thép Nam Kim 

1

7 
19/2017/NQ-HĐQT 16/08/2017 

Thông qua báo cáo đầu tư tiền khả thi dự án Nhà máy 

Thép tấm lợp Nam Kim tại tỉnh Bà Rịa Vũốg Tàu 

1

8 
20/2017/NQ-HĐQT 24/08/2017 

Thôốg qua phươốg áố phát hàốh cổ phần riêng lẻ cho 

Nhà đầu tư chiếố lược 

1

9 
21/2017/NQ-HĐQT 11/10/2017 

Thえng nhất mua lại phần vえn góp của ốgười nội bộ 

trong CTCP Nam Kim Corea 

2

10 
23A/2017/NQ-HĐQT 16/10/2017 Thôốg qua đえi tác chào bán cổ phần riêng lẻ 

2

11 
24/2017/NQ-HĐQT 31/10/2017 

Thえng nhất triển khai tạm ứng cổ tức đợt 1 ốăỐ 2017 

bằng tiền mặt 
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BAN KI：M SOÁT 

STT Thành viên BKS Chức vぜ 
Sえ buổi họp 

BKS tham dự Tỷ lệ tham dự họp 

1 Bà Phan Thị Vân Anh Trưởng Ban 04/04 100% 

2 Ôốg Trươốg Thế Thiện Thành viên 04/04 100% 

3 Bà Võ Thị Vui Thành viên 04/04 100% 
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NăỐ vừa qua, Ban KiểỐ soát đã thực hiện tえt việc 

giám sát hoạt động của HĐQT, Baố Tổốg GiáỐ đえc và 

toàn thể ốhâố viêố Côốg ty theo đúốg quy định của 

pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng 

cổ đôốg. Có sự tham dự các cuộc họp của Hội đồng 

quản trị, đóốg góp ốhiều ý kiến tích cực vào các quyết 

định bảo đảm việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh 

doanh của đơố vị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đôốg, ốghiêỐ chỉnh chấp hành pháp luật của 

doanh nghiệp. 

Hoạt động giám sát của Ban KiểỐ soát ốăỐ 2017 đえi 

với HĐQT, Baố GiáỐ đえc điều hành và cổ đôốg: 

 Tham gia các buổi họp của Baố lãốh đạo Nam 

Kim về kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý 

và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh 

doanh; 

 Giám sát tiếố độ thực hiện dự án Nhà máy 

Nam Kim 3 và dây chuyền えng thép bổ sung 

tại Nhà máy Nam Kim 1; 

 Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo tiếố độ 

thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong 

nửa cuえi ốăỐ 2017; 

 XeỐ xét các báo cáo và thư quản lý của tổ 

chức kiểm toán. 
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Họ ộà têố Chức daốh Thù lao 

Hぐi đおốg qỘ¢ố tr＾   

Ông Hồ Minh Quang Chủ tịch 120.000.000 

Ông Phạm Mạnh Hùng Thành viên 60.000.000 

Bà Trần Uyển Nhàn Thành viên 60.000.000 

Ôốg Lươốg Thaốh Bìốh Thành viên 60.000.000 

Ông Nguyễn Vinh An Thành viên 60.000.000 

Ban Ki；m sỒát 
 

 

Bà Phan Thị Vân Anh Trưởốg baố 20.000.000 

Ôốg Trươốg Thế Thiện Thành viên 10.000.000 

Bà Võ Thị Vui Thành viên 10.000.000 

 

GIAO D¨CH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOñN LすI ÍCH 
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 QUñN TR¨ CÔNG TY 

 

Giao d＾ch cổ phi，u cぞa cổ đẾốg ốぐi bぐ 

STT Ngぢごi thực 
hiện 

Quan hệ vげi 
ốgぢごi nぐi bぐ 

Cổ phi，u sở hữu 
đầu kỳ 

Cổ phi，u sở hữu 
cuえi kỳ Lý do thay 

đổi Sえ 
lぢずng 

Tỷ lệ Sえ 
lぢずng 

Tỷ lệ 

1 Nguyễn Thị 
Ngọc Liên  

Phó Tổng Giám 
đえc 261.140 0,26% 311.140 0,31% Mua cổ 

phiếu 

2 Đoàố Đìốh Thọ 

Chồng của Bà 
Nguyễn Thị Ngọc 
Liên – Phó Tổng 
GiáỐ đえc 

0 0% 1.150 0,00% Mua cổ 
phiếu 
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Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2018 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

PHẠM MẠNH HÙNG 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 



 


