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Những con số biết nói

Những con số biết nói

+85
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KHÁCH HÀNG
XUẤT KHẨU

NHÀ MÁY SẢN XUẤT
TRỰC TIẾP TẠI VIỆT NAM

+7 tỷ

+450

ĐƠN VỊ XUẤT KHẨU / NĂM

DOANH NGHIỆP TRONG
VÀ NGOÀI NƯỚC

24
NƯỚC XUẤT KHẨU Ở CHÂU Á,
CHÂU ĐẠI DƯƠNG
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Những thành tựu nổi bật năm 2019

Những thành tựu nổi bật
năm 2019

Năm 2019 khép lại bằng
việc NN tiếp tục khẳng định
vị thế tại thị trường nội địa
cũng như liên lục phát triển,
được nhận diện và thu hút
nhiều sự chú ý hơn ở thị
trường xuất khẩu.
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NHÀ MÁY
BẮC NINH

MỞ RỘNG NHÀ MÁY Ở
BẮC NINH

98%
LỢI NHUẬN

LỢI NHUẬN
TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT
(LOẠI TRỪ CHI PHÍ DỰ PHÒNG)

VƯỢT 4.8%
CHỈ TIÊU

VƯỢT 4.8% CHỈ TIÊU
DOANH THU

98%
LỢI NHUẬN

LỢI NHUẬN
SAU THUẾ HỢP NHẤT
(LOẠI TRỪ CHI PHÍ DỰ PHÒNG)

21,4 TRIỆU USD

VỐN KÊU GỌI THÀNH CÔNG
TỪ TEMPEL FOUR LIMITED
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Mục lục

Mục lục

05

Thành tựu

Những con số ấn tượng chứng tỏ sự lớn mạnh
của doanh nghiệp

28

Mô hình hoạt động
Công ty

Sự phân bổ của trụ sở chính và các nhà máy
vệ tinh

06

Mục lục

Tổng quan nội dung của báo cáo

32

Sơ đồ tổ chức
và bộ máy quản lý

Đội ngũ nhân sự chất lượng cao

10

Thông điệp của Chủ
tịch Hội đồng quản trị

Thể hiện tầm nhìn về tương lai của công ty

40

Định hướng phát triển trong năm tiếp theo
và các kế hoạch dài hơi

13

Thông điệp
Tổng Giám Đốc

Thể hiện tiềm lực và định hướng từ
người lãnh đạo

Định hướng chiến
lược phát triển &
phát triển bền vững
giai đoạn 2020 - 2021

48
14

Lịch sử hình thành
và phát triển

Quá trình xây dựng, phát triển bền vững giúp
gia tăng giá trị thương hiệu

Báo cáo hoạt động sản
xuất kinh doanh 2019 Dự báo tình hình
và kế hoạch 2020

Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty trong
năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020

16

Thông tin cổ phần
cổ đông

Thể hiện số lượng cổ phần, sàn giao dịch và
cơ cấu cổ đông chủ chốt của công ty

64

Báo cáo tài chính

Bảng biểu thể hiện tình hình tài chính,
kinh doanh và các dòng tiền...

Giá trị cốt lõi &
Triết lý kinh doanh

Thể hiện văn hóa doanh nghiệp và tầm nhìn
của người đứng đầu

108

Thông tin liên hệ

Địa chỉ văn phòng, email,...

24

6
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Chú thích từ ngữ

Danh mục từ viết tắt

8

NN

Ngọc Nghĩa

rPET

Nhựa tái chế

ĐHĐCĐ

Đại hội đồng Cổ đông

FTA

Hiệp định thương mại tự do

HĐQT

Hội đồng Quản trị

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

CAGR

Tăng trưởng kép bình quân

TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh

CBTT

Công bố thông tin

TSCĐ

Tài sản cố định

GCNĐKKD Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

UBCKNN

Ủy ban chứng khoán nhà nước

HNX

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

VAS

Chuẩn mực Kế toán Việt Nam

ROA

Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản

PET

Nhựa nhiệt dẻo, thuộc loại nhựa polyester

ROE

Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu

R&D

Mảng nghiên cứu và phát triển

CPTPP

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên
Thái Bình Dương

CSD

Ngành hàng nước ngọt có ga
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Thông điệp từ Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tiếp bước những thành tựu đã đạt
được, nhìn về tương lai với định
hướng chiến lược phát triển bền
vững từ Ban Quản trị, Ban Điều
hành và tâm thế “Cải tiến để tăng
trưởng”, NN sẽ bước vào năm 2020
với các nhiệm vụ chính:

vị trí công việc nào cũng đều được
truyền cảm hứng để suy nghĩ tích
cực, phát huy tối đa tư duy sáng
tạo và cống hiến trọn vẹn năng lực
trong công việc hàng ngày.
Cùng với chiến lược kinh doanh
bài bản được hiện thực hóa bằng
những chương trình hành động và
kế hoạch cụ thể, dưới sự phối hợp
bởi đội ngũ lãnh đạo tâm huyết và
cán bộ, công nhân viên tài năng,
tận tụy, Ban Quản trị, Ban Điều
hành tin tưởng rằng NN sẽ luôn sẵn
sàng đối diện với thử thách và đạt
được những mục tiêu đề ra.

Thông điệp từ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Những năm gần đây, nền kinh tế
có nhiều biến động trên phạm vi
toàn cầu đã tác động không nhỏ
đến thị trường nói chung và hoạt
động kinh doanh của Ngọc Nghĩa
nói riêng. Đứng trước những thách
thức đó, tất cả các thành viên
của Ngọc Nghĩa đã cùng sát cánh
bên nhau, dưới sự dẫn dắt của Hội
đồng Quản trị và Ban Tổng Giám
Đốc trong tái cấu trúc sản xuất,
cải tiến chất lượng sản phẩm,
nâng cao chất lượng dịch vụ,
đổi mới và bồi dưỡng chất lượng
nguồn nhân lực.
Năm 2018, Ngọc Nghĩa bắt đầu
quá trình chuyển mình bằng việc
tái cơ cấu Ban Điều Hành. Đến
năm 2019, chúng ta tái cấu trúc
sản xuất và nguồn nhân lực, chính
thức điều chỉnh tên gọi thành NN
và cho ra đời bộ nhận diện thương
hiệu mới để xây dựng hình ảnh một
công ty mang tầm vóc quốc tế.
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Việc này thể hiện rõ quyết tâm tinh
gọn bộ máy, nâng cao năng suất
sản xuất, hiệu quả của quá trình
làm việc và cam kết mức độ hài
lòng của khách hàng, đối tác. Hơn
nữa, đây còn là sự khẳng định cho
mục tiêu tái củng cố vị trí của NN ở
thị trường châu Á và tiếp tục vươn
xa ra thế giới sau gần 30 năm hình
thành và phát triển. Trong năm
2019, Đại hội đồng cổ đông NN đã
thông qua phương án phát hành
cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn,
nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển
trong giai đoạn 2020-2022. Vào
tháng 11/2019 vừa qua, chúng ta
đã thu hút thành công 21,4 triệu
USD từ nhà đầu tư nước ngoài
Tempel Four Limited.

• Đem lại giá trị cao hơn cho
cổ đông
• Tăng hiệu quả sinh lời, tiếp tục
đẩy mạnh phát triển ở thị trường
quốc tế
• Đầu tư thích đáng vào nguồn
nhân lực và cải tiến quy trình
hoạt động hiệu quả
Với thành công từ mảng R&D, NN
tự hào khẳng định khả năng cung
cấp giải pháp một điểm đến riêng
cho từng khách hàng, cam kết
mang đến sản phẩm chất lượng
cao với chi phí hợp lý, tạo nên lợi
thế cạnh tranh so với các đối thủ
cùng phân khúc trên thị trường.
Mỗi thành viên của NN, dù ở bất kỳ

Thay lời kết, tôi xin gửi lời cảm ơn
chân thành đến Ban Lãnh đạo và
toàn thể cán bộ, nhân viên của
NN đã cống hiến không mệt mỏi
trong năm 2019 vừa qua. Cảm ơn
sự tin tưởng của quý khách hàng,
đối tác và đặc biệt nhất là quý cổ
đông. Chúc quý vị nhiều sức khỏe,
hạnh phúc và thịnh vượng.
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Thông điệp từ
Tổng Giám Đốc
“Mỗi thành viên
của NN luôn
duy trì tâm thế
sẵn sàng cho
những cải tiến
mới, vì mục tiêu
kiến tạo sự
bền vững cho
doanh nghiệp
và cộng đồng.”

Nhìn lại năm 2016-2017 là quãng
thời gian khó khăn của NN vì
doanh số sụt giảm nghiêm trọng.
Sang năm 2018, tình hình có
chuyển biến theo chiều hướng tốt
hơn, nhưng doanh số vẫn chững
lại. Chỉ đến năm 2019, kết quả kinh
doanh của tập đoàn mới có những
bước khởi sắc, với doanh thu 		
78 triệu USD. Từng bước kiên trì
vượt qua khó khăn thử thách, ngày
nay NN đã vươn mình trở thành
một trong những nhà sản xuất bao
bì nhựa PET có công suất lớn nhất
Việt Nam với hơn 7 tỷ đơn vị/năm
và 3 nhà máy sản xuất.
Đến năm 2019, NN có khoảng 85
khách hàng tại hơn 24 quốc gia
ở Châu Á, Châu Đại Dương và đã
chinh phục được các thị trường
khó tính như Nhật Bản và Úc. Với
hơn 450 khách hàng, đối tác trong
và ngoài nước, NN khẳng định vị
thế thương hiệu được công nhận
trên toàn Châu Á Thái Bình Dương
khi đạt các tiêu chuẩn sản xuất
nghiêm ngặt như: FSSC 22000
CH14 / 0154, bao gồm ISO 22000:
2005; PAS 223:2011; Chứng nhận
GMP; Chứng nhận HACCP; Chứng
nhận FSSC 22000; Chứng nhận
HACCP; Chứng nhận BRC Food
Certified cho mỹ phẩm và bao bì;
Chứng nhận Halal.
Thành công của NN được xây
dựng trên nền tảng của sự sáng
tạo không ngừng, tận dụng công
nghệ tiên tiến để cung cấp những
sản phẩm phù hợp với yêu cầu
của khách hàng và hạn chế xả

thải ra môi trường. Đặc biệt, đội
ngũ nhân lực của NN luôn sẵn
sàng cho những cải tiến mới, duy
trì suy nghĩ và hành động tích cực,
nỗ lực cống hiến trọn vẹn khả năng
của mình vì mục tiêu kiến tạo sự
bền vững chung cho công ty nói
riêng và cộng đồng nói chung.
Toàn thể cán bộ, nhân viên của
NN luôn tràn đầy năng lượng và
tự tin chinh phục những thử thách
mới, dốc sức hoàn thiện sau bước
chuyển mình đầu tiên của năm
2019 để hoàn thành kế hoạch năm
2020-2021 của Ban Quản trị và
Ban Điều hành. Mặc dù hiện tại,
dịch Covid 19 đang hoành hành
khắp thế giới với nhiều diễn biến
phức tạp, gây ảnh hưởng không
nhỏ đến từng cá nhân, doanh
nghiệp và nền kinh tế, nhưng với
mục tiêu đạt mức tăng trưởng
kép về mở rộng thị trường và tăng
trưởng lợi nhuận, Ban Điều hành
NN đề ra 5 chiến lược:
• Mở rộng thị phần với mức lợi
nhuận tăng trưởng cao hơn.
• Cải tiến phương pháp quản lý
bền vững.
• Đa dạng hóa tập khách hàng và
danh mục sản phẩm.
• Tinh gọn quá trình sản xuất.
• Phát huy vai trò của bộ nhận
diện thương hiệu mới trong việc
xây dựng hình ảnh một công ty
tầm cỡ quốc tế.
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Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành
và phát triển

1986

1993

1998

2003

THÀNH LẬP XƯỞNG
SẢN XUẤT NHỎ

THÀNH LẬP CÔNG TY
NGỌC NGHĨA,
CUNG CẤP BAO BÌ PET
ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

NHÀ MÁY ĐẦU TIÊN
ĐƯỢC XÂY DỰNG TẠI
KCN TÂN BÌNH, TP HCM

NHÀ MÁY THỨ HAI
ĐƯỢC XÂY DỰNG TẠI
KCN TÂY BẮC, CỦ CHI

2007

2010

2016

2019

TRỞ THÀNH CÔNG TY
CỔ PHẦN

NHÀ MÁY THỨ BA
ĐƯỢC XÂY DỰNG TẠI
KCN LINH TRUNG III,
TÂY NINH

HỢP NHẤT NHÀ MÁY
TÂN BÌNH CÙNG NHÀ
MÁY CỦ CHI

NHÀ MÁY TIẾP THEO
ĐƯỢC XÂY DỰNG
TẠI KCN ĐẠI ĐỒNG HOÀN SƠN, BẮC NINH

Ngành nghề kinh doanh chính của NN hiện nay tập
trung vào bao bì cao cấp PET NN và vẫn là đơn
vị dẫn đầu chuyên sản xuất và cung cấp cho thị
trường trong nước và quốc tế các sản phẩm bao
bì nhựa PET các loại, cụ thể gồm có:

Chai PET các loại với đủ mọi dung tích và hình
dáng, phục vụ cho tất cả các ngành như:
• Nước uống (bao gồm nước uống đóng chai và
nước giải khát các loại)
• Nước uống có bổ sung thêm thành phần sữa
• Thực phẩm, đồ ãn
• Bia rượu
• Hóa chất

Phôi PET các loại với đầy đủ các kích thước cổ
theo yêu cầu của khách hàng hoặc theo kích
thước cổ chuẩn PCO1810, PCO1881, … đáp ứng
mọi nhu cầu khách hàng

Nắp chai PET các loại với đầy đủ màu sắc, khắc
nổi - dập chìm logo, logo in lazer,…

• Phôi CSD

• Nắp Non CSD cổ PCO1881 (bao gồm nắp trọng
lượng nhẹ giúp tiết giảm chi phí giá thành cho
khách hàng)

• Phôi Non CSD

• Nắp CSD hai mảnh cổ PCO1881

• Phôi Hotfill với cổ kết tinh và phôi cường lực

• Nắp Hotfill dành cho chai kết tinh và nắp Hotfill
cường lực

• Bảo vệ thực vật
• Mỹ phẩm
• Hàng tiêu dùng gia đình
• Và các ngành hàng khác
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THÔNG TIN
CỔ PHẦN – CỔ ĐÔNG
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Thông tin cổ phần – cổ đông

Thông tin cổ phiếu

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương Mại Ngọc
Nghĩa (NN), GCNĐKKD số: 0301427028 do Phòng Đăng ký
kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp
lần đầu ngày 18/6/1993, thay đổi lần thứ 22 ngày 19/12/2019,
được chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM – sàn giao
dịch cổ phiếu của các Công ty đại chúng chưa niêm yết tại
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số:
85/QĐ-SGDHN do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp
ngày 10 tháng 02 năm 2015.
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Mã chứng khoán trên UPCoM

NNG

Năm tài chính kết thúc

31/12

Kiểm toán độc lập

Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
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Thông tin cổ phần – cổ đông

Cổ phần và cơ cấu cổ đông
(Tại ngày 31/12/2019, số lượng cổ phần của công ty NN như sau)

20

Vốn điều lệ
đăng ký

Vốn thực góp
của cổ đông

Khối lượng cổ
phiếu đang
lưu hành

Loại cổ phần

815.709.880.000
đồng

815.709.880.000
đồng

81.570.988
cổ phần

Cổ phần
phổ thông

Tổng khối lượng cổ
phần đã phát hành
và niêm yết

Số lượng cổ phiếu quỹ

Mệnh giá

81.570.988
cổ phần

0

10.000
đồng/cổ phần
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Thống kê danh sách cổ đông
(Theo danh sách cổ đông tại thời điểm báo cáo)

Cổ đông

Số lượng cổ phần

%

Số lượng cổ phần

Tỷ lệ %

Số lượng cổ đông

Ông La Văn Hoàng

17,138,829

21.01%

343,020

0.42%

5

Trong nước

Tổ chức

Bà Bùi Bích Hồng

10,554,834

12.94%

51,831,126

63.54%

402

Trong nước

Cá nhân

Bà La Bùi Hồng Ngọc

10,329,201

12.66%

29,321,888

35.95%

2

Nước ngoài

Tổ chức

Ông La Bùi Hoàng Nghĩa

7,376,697

9.04%

74,954

0.09%

2

Nước ngoài

Cá nhân

Cổ đông khác

6,850,439

8.40%

Tempel Four Limited

29,320,988

35.95%

81,570,988

100%

411

Tổng cộng

81,570,988

100%
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Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tín nghĩa

Tầm nhìn:
Trở thành nhà sản xuất bao bì nhựa có khả năng cạnh tranh
mạnh mẽ tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương bằng việc
cung cấp những giải pháp đột phá và bền vững, góp phần
tạo ra xu thế mới trong ngành.

Với quý khách hàng, NN không
ngừng nâng cao chất lượng sản
phẩm, đưa ra mọi giải pháp nhằm
đáp ứng được nhu cầu và mong
đợi của khách trong những tình
huống khó khăn nhất.

Trong nội bộ, NN cam kết một môi
trường làm việc cạnh tranh lành
mạnh, phát huy tối đa năng lực
của mỗi cá nhân cũng như sự gắn
bó giữa cá nhân và tổ chức.

Phát kiến
Ý thức được sáng tạo và đổi mới
liên tục là nền tảng để gia tăng
lợi thế cạnh tranh & sự phát triển
bền vững của doanh nghiệp, NN
cùng đội ngũ của mình luôn luôn

NN chọn quản trị nhân hòa là giá
trị cốt lõi để phát triển nguồn nhân
lực. Tại NN, mỗi nhân viên đều
đóng vai trò chủ chốt vào thành
công của tập thể. Do đó, NN tạo

Sứ mệnh:
Trở thành đối tác tạo ra giá trị cộng thêm cho khách hàng
bằng cách giúp khách hàng giải quyết thách thức, thông
qua việc áp dụng những phát kiến mới và tiến hành các
hoạt động bền vững

tìm tòi, tiến bước và không tự mãn
với những kết quả đã đạt được để
khởi tạo nhu cầu và vượt lên trước
đối thủ.

Triết lý kinh doanh

Quản trị nhân hòa
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dựng môi trường làm việc cởi mở,
năng động, nơi từng cá nhân được
ghi nhận năng lực xứng đáng và
khai phóng tối đa tiềm lực của
bản thân.

Lấy sáng tạo đổi mới trong tất cả lĩnh vực làm giá trị cốt lõi
nhằm truyền cảm hứng đến từng nhân viên, kích thích sức
sáng tạo của mỗi cá nhân trong công việc, cùng nhau cộng
hưởng nên sức mạnh và giá trị bền vững chung phục vụ cho
doanh nghiệp và khách hàng
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VPĐD CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NGỌC NGHĨA
27A Nguyễn Ư Dĩ, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giao dịch, tiếp thị

CTY CP CÔNG NGHIỆP
DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI
NGỌC NGHĨA (NN)

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI
NGỌC NGHĨA - NHÀ MÁY NHỰA SỐ 1
IV-22 Tây Thạnh, Khu Công Nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận
Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất sản phẩm từ nhựa

CTY TNHH MTV PET QUỐC TẾ (IPC)
(Trước đây là Cty CP PET Quốc Tế)

CTY TNHH MTV NHỰA P.E.T VIỆT NAM (VNP)
(Trước đây là Cty CP Nhựa P.E.T Việt Nam)

Địa điểm
Lô 129-130 đường số 6, Khu chế xuất và
công nghiệp Linh Trung III, Phường An
Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

Địa điểm
Lô B1-9 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi
Đường D2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi,
Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề
Sản xuất các sản
phẩm từ nhựa

Tình trạng
Đang hoạt động

Ngành nghề
Sản xuất bao bì
từ nhựa

Tình trạng
Đang hoạt động

Tỷ lệ sở hữu
100%

Tỷ lệ biểu quyết
100%

Tỷ lệ sở hữu
100%

Tỷ lệ biểu quyết
100%

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI
NGỌC NGHĨA - NHÀ MÁY NHỰA SỐ 2
Lô B1-8 Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Tân An Hội, Huyện Củ Chi,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất hàng nhựa khuôn mẫu và phụ tùng máy, in bao bì

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI
NGỌC NGHĨA - NHÀ MÁY NHỰA SỐ 3
Khu phố 1 Lê Văn Khương, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam
Sản xuất hàng nhựa (trừ tái chế phế thải nhựa)

CTY TNHH MTV NẮP TOÀN CẦU (GCC)
(Trước đây là Cty CP Nắp Toàn Cầu)

CTY TNHH MTV BAO BÌ
QUỐC TẾ NGỌC NGHĨA (NNI)

Địa điểm
Lô 128, đường số 6, Khu Chế Xuất và Công
Nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh,
Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

Địa điểm
Lô 123, Đường số 6, Khu chế xuất và Công
Nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh,
Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

Ngành nghề
Sản xuất sản
phẩm từ nhựa

Tình trạng
Đang hoạt động

Ngành nghề
Sản xuất sản
phẩm từ nhựa

Tình trạng
Đang hoạt động

Tỷ lệ sở hữu
100%

Tỷ lệ biểu quyết
100%

Tỷ lệ sở hữu
100%

Tỷ lệ biểu quyết
100%

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI
NGỌC NGHĨA TẠI KHÁNH HOÀ
Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Sản xuất sản phầm từ nhựa
Chi tiết: Sản xuất bao bì từ nhựa; sản xuất các sản phẩm khác từ nhựa

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI
NGỌC NGHĨA TẠI BẮC NINH
Lô A3-1 Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn,
Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Sản xuất sản phẩm từ nhựa
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Sơ đồ tổ chức (cũ)

Sơ đồ tổ chức (mới)

Đại hội đồng Cổ Đông

Đại hội đồng Cổ Đông

Ban
Kiểm Soát

Ban
Kiểm Soát
Hội đồng quản trị

Hội Đồng Quản Trị

Tổng Giám Đốc

Tổng Giám Đốc

Phó Tổng Giám Đốc
Điều hành

Phó Tổng Giám Đốc
Nhân sự

Phó Tổng Giám Đốc
Tài chính

Giám Đốc, Trưởng Phòng
Chức năng

Giám Đốc nhà máy
Tây Ninh

Nhân sự

Giám đốc
Kế hoạch Tài chính

Pháp chế

Giám Đốc nhà máy
Củ Chi

Sơ đồ tổ chức và bộ máy quản lý

Hành chính

Nguồn vốn

Giám Đốc
Điều phối

Kế toán

Giám Đốc
Thương mại - Kỹ thuật

Thẩm định
Đầu tư

Giám Đốc
Thương mại

Quản lý
Tài sản

Công Nghệ
Thông tin

Phó Tổng
Giám Đốc
Tài chính

Giám Đốc
Nhân sự

Kế toán

Tuyển dụng

Tài chính

Lao động Tiền lương
Hành chính

Trưởng phòng
Thương hiệu

Trưởng phòng
Pháp chế

Phó Tổng
Giám Đốc
Điều hành

Giám Đốc
Công nghệ
thông tin

Giám Đốc
Cung ứng

Giám Đốc
nhà máy Tây Ninh

Giám Đốc Kinh
doanh (Nội địa)

Giám Đốc
Thương mại

Giám Đốc
nhà máy Củ Chi

Giám Đốc
Kỹ thuật

Giám Đốc
nhà máy Bắc Ninh

Giám Đốc
Kinh doanh
(Xuất khẩu)

Giám Đốc
Phát triển kinh doanh
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Hội Đồng Quản Trị

Hội đồng quản trị
Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:
Hội đồng quản trị có 05 thành viên. Vai trò của Chủ tịch Hội đồng quản trị
và Tổng Giám Đốc là tách biệt. Thành viên hội đồng quản trị bao gồm:

Ông La Bùi Hoàng Nghĩa

Chủ tịch

Bà La Bùi Hồng Ngọc

Phó Chủ Tịch

Ông La Văn Hoàng

Thành viên

Ông Lê Thanh Hạo Nhiên

Thành viên

Bổ nhiệm ngày 28 tháng 11 năm 2019

Bà Nguyễn Thị Diệu Phương

Thành viên

Bổ nhiệm ngày 28 tháng 11 năm 2019

Bà Bùi Bích Hồng

Thành viên

Từ nhiệm ngày 28 tháng 11 năm 2019

Bà Đào Thị Thuận

Thành viên

Từ nhiệm ngày 28 tháng 11 năm 2019

Ban kiểm soát
Các thành viên Ban kiểm soát trong năm và vào ngày thành lập báo cáo này như sau:
Bà Hoàng Thị Minh Thư

Trưởng ban

Bổ nhiệm ngày 28 tháng 11 năm 2019

Ông Trương Quốc Thắng

Trưởng ban

Từ nhiệm ngày 28 tháng 11 năm 2019

Ông Nguyễn Hữu Thoảng

Thành viên

Bổ nhiệm ngày 28 tháng 11 năm 2019

Bà Nguyễn Ngọc Chi Mai

Thành viên

Bổ nhiệm ngày 28 tháng 11 năm 2019

Ông Nguyễn Mạnh Hà

Thành viên

Từ nhiệm ngày 28 tháng 11 năm 2019

Ông Nguyễn Văn Thành

Thành viên

Từ nhiệm ngày 28 tháng 11 năm 2019

1. Ông La Bùi Hoàng Nghĩa, Chủ Tịch
Ông La Bùi Hoàng Nghĩa là Chủ Tịch Hội đồng quản trị của Công ty. Bên
cạnh đó, ông còn là Chủ Tịch các công ty thuộc Ngọc Nghĩa, bao gồm
Công ty TNHH MTV Nắp Toàn Cầu và Công ty TNHH MTV Bao Bì Quốc Tế
Ngọc Nghĩa.
Trước khi được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Hoàng Nghĩa đã
có hơn 07 năm làm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Marketing và phát triển
sản phẩm của Công ty. Với tầm nhìn chiến lược, trong 02 năm qua, ông đã
dẫn dắt quá trình tái cơ cấu hoạt động điều hành và quản trị của Công
ty, tập trung đầu tư vào ngành PET và phát triển các sản phẩm bao bì đa
chức năng cho Công ty.
Ông Hoàng Nghĩa tốt nghiệp Cử Nhân chuyên ngành Marketing tại Canada.

2. Bà La Bùi Hồng Ngọc, Phó Chủ Tịch

Ban Tổng Giám Đốc
Các thành viên Ban Tổng giám đốc trong năm và vào ngày thành lập báo cáo này như sau:
Bà La Bùi Hồng Ngọc

Tổng Giám Đốc

Ông John Russell Gray

Phó Tổng Giám Đốc Điều hành

Bổ nhiệm ngày 1 tháng 1 năm 2019

Ông Nguyễn Hoàng Oanh

Phó Tổng Giám Đốc Tài chính

Từ nhiệm ngày 26 tháng 3 năm 2020

Thay đổi trong ban điều hành: Miễn nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Oanh (Phó Tổng Giám Đốc Tài chính) và bổ nhiệm
Bà Trương Thị Ngọc Trâm là Phó Tổng Giám Đốc Tài chính mới vào ngày 30/3/2020.
Thông tin về nhân sự của NN
Số lượng nhân viên của công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 là 333 (ngày 31 tháng 12 năm 2018 là: 315)
Thông tin về nhân sự của NN và các Công ty con
Số lượng nhân viên của công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 là 887 (ngày 31 tháng 12 năm 2018: 921)

36

Bà La Bùi Hồng Ngọc là Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc Công ty. Bên
cạnh đó, bà còn là Chủ Tịch các công ty thuộc Ngọc Nghĩa, bao gồm
Công ty TNHH MTV PET Quốc Tế và Công ty TNHH MTV PET Việt Nam.
Bà Hồng Ngọc có trên 12 năm làm việc tại Công ty và trải qua nhiều vị trí
quản lý khác nhau. Vị trí gần nhất của bà trước khi được bổ nhiệm làm
Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị là Phó Tổng Giám Đốc điều hành.
Bà Hồng Ngọc có kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc đối với ngành bao bì
nhựa PET, không chỉ ở thị trường Việt Nam mà còn ở thị trường các nước
khu vực Châu Á Thái Bình Dương, và là người đã phát triển hệ thống
khách hàng chiến lược trong nước và quốc tế cho Công ty trong các
năm vừa qua.
Bà Hồng Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại
Thụy Sĩ.
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Ban Điều Hành

Ông La Văn Hoàng là người sáng lập Công ty. Với tầm nhìn chiến lược và
khát khao mãnh liệt, ông đã đưa Công ty từ một xưởng sản xuất nhỏ trong
những ngày đầu thành lập lên vị trí số 01 trên thị trường bao bì nhựa PET ở
Việt Nam.
Ông Hoàng là người am hiểu sâu sắc ngành bao bì nhựa PET, từ các khía
cạnh công nghệ, tổ chức sản xuất đến thị trường và các xu hướng chuyển
đổi sản phẩm mới. Ông Hoàng chính là người tiên phong mang các ứng
dụng công nghệ chai tiệt trùng nóng, chai dùng ít nhựa và cổ chai 1881 vào
thị trường Việt Nam.
Ông Hoàng tốt nghiệp Kỹ sư chế tạo máy của Đại học Bách Khoa Thành
phố Hồ Chí Minh và tốt nghiệp Cử nhân Kinh doanh quốc tế của Đại học
Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Ông Lê Thanh Hạo Nhiên, Thành viên
Ông Lê Thanh Hạo Nhiên hiện là Giám đốc đầu tư của Công ty CP Quản
Lý Quỹ VinaCapital. Ông Nhiên đã có hơn 17 năm hoạt động trên thị
trường tài chính tại Việt Nam, và có nhiều kinh nghiệm về kiểm toán quốc
tế, thị trường vốn, hoạch định chiến lược phát triển, tái cơ cấu doanh
nghiệp và M&A.
Ông Lê Thanh Hạo Nhiên tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh
doanh của Ðại học Hawaii (Hoa Kỳ).

5. Bà Nguyễn Thị Diệu Phương, Thành viên

1. Bà La Bùi Hồng Ngọc, Tổng Giám Đốc
Vui lòng xem ở mục Hội đồng quản trị

2. Ông John Russell Gray, Phó Tổng Giám Đốc Điều hành
Ông John Russell có hơn 30 năm kinh nghiệm và là một trong những
chuyên gia hàng đầu trên thế giới trong ngành bao bì PET. Ông đã từng
đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý trong suốt 19 năm tại Husky (Canada, Nhật
và Trung Quốc), nhà chế tạo máy ép phôi hàng đầu thế giới. Ông cũng
từng công tác 07 năm tại công ty PepsiCo đảm nhiệm vị trí Giám Đốc
Cung ứng cao cấp, phụ trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Ông John Russell tốt nghiệp Kỹ sư cơ khí tại Canada.

3. Bà Trương Thị Ngọc Trâm, Phó Tổng Giám Đốc Tài chính
Bà Ngọc Trâm có gần 20 năm làm việc trong các công ty đa quốc gia
hàng đầu như O-IBJC (Việt Nam), Saint Gobain (Pháp và Việt Nam),
Global Closure Systems (Pháp và Mỹ), Rio Tinto (Pháp). Bà có nhiều kinh
nghiệm quản lý tài chính để thay đổi đột phá trong quản lý, thiết lập hệ
thống ERP, M&A và tái cấu trúc doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Diệu Phương hiện là Phó Giám đốc điều hành của Công ty
CP Quản Lý Quỹ VinaCapital. Bà Phương đã có hơn 18 năm hoạt động trên
thị trường tài chính tại Việt Nam, và có nhiều kinh nghiệm về kiểm toán quốc
tế, thị trường vốn, hoạch định chiến lược phát triển, tái cơ cấu doanh nghiệp
và M&A.

Bà Ngọc Trâm tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại
AIT (Thái Lan), Thạc sỹ Kiểm toán và Tư vấn tại ESCP-EAP (Pháp) và CPA
(Hoa Kỳ).

Bà Nguyễn Thị Diệu Phương tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng
- Tài chính tại Học viện Ngân hàng Tp.HCM, và chứng chỉ ACCA (Hiệp hội Kế
toán công chứng Anh).

Bà Ngọc Triều có gần 20 năm làm việc tại bộ phận Kế toán của Công ty.
Bà Ngọc Triều tốt nghiệp Cử nhân tại Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh.

4. Bà Đồng Thị Ngọc Triều, Kế toán trưởng

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty
CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã chứng khoán KDH),
Thành viên HĐQT Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Thái Hoà và Thành viên
HĐQT Công ty CP Hùng Vương.
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1. Mở rộng thị phần với lợi
nhuận tăng trưởng cao hơn

2. Cải tiến phương pháp
quản lý bền vững

Trong giai đoạn 2020-2022, NN
sẽ tận dụng lợi thế của các nhà
máy mới mở để thâm nhập và mở
rộng thị trường miền Bắc và miền
Trung. Với thị trường quốc tế, NN sẽ
phát huy tính hiệu quả trong sản
xuất với chỉ số hao hụt thấp nhằm
giảm chi phí và cho ra đời những
sản phẩm có tính cạnh tranh cao
hơn để tiếp tục thống lĩnh các
thị trường cũ và phát triển thêm
mạng lưới phân phối ở những thị

Phát triển bền vững là xu hướng
tất yếu của mọi quốc gia và
doanh nghiệp. Trong giai đoạn tới,
NN tiếp tục khẳng định khả năng
sản xuất nguyên liệu rPET, đồng
thời tăng sản lượng sản phẩm sản
xuất từ nguyên liệu này để đóng
góp giá trị vào chuỗi cung ứng,
góp phần làm giảm đơn vị gram
nhựa sử dụng một lần.

trường tiềm năng nhưng hiện tại
vẫn còn bỏ ngỏ. Ngoài ra, chúng
ta cần tập trung phát triển ở các
thị trường Đông Nam Á và châu
Đại Dương ... để có thể duy trì thị
phần xuất khẩu.

Ngoài ra, NN sẽ tiếp tục đẩy mạnh
hoạt động Nghiên cứu & Phát triển
cho những dự án làm giảm trọng
lượng của chai, thay thế dần các
bao bì thứ cấp từ giấy sang vật
liệu có vòng đời dài hơn.

Bên cạnh đó, NN cũng sẽ chú
trọng cải tiến quy trình sản xuất và
hoạt động nhằm góp phần giảm
thiểu năng lượng, phế liệu và khí
thải CO2 ra môi trường đồng thời
đảm bảo sản xuất hiệu quả, giảm
thiểu tối đa hao hụt.
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3. Đa dạng hóa tập khách
hàng và tập sản phẩm

4. Tinh gọn quá trình sản xuất

Ý thức được nhu cầu từ thị trường
liên tục thay đổi là một sự sàng lọc
khắt khe, NN sẵn sàng cho mục
tiêu đa dạng hóa tập khách hàng,
để đảm bảo sự phát triển ổn định
trong tương lai của doanh nghiệp.

Với mục đích tăng sức cạnh tranh
trên thị trường bằng những sản
phẩm chất lượng cao, giá thành
hợp lý, NN chú trọng tinh gọn quá
trình sản xuất nhằm giảm thiểu lãng
phí trong doanh nghiệp và gia tăng
hiệu quả kinh doanh. Để làm được
điều đó, đội ngũ chuyên trách của
NN sẽ áp dụng mô hình sản xuất
hiệu quả nhằm tối ưu hóa nguồn
năng lượng (điện, nước), giảm phế
liệu, nhân công… Từ đó, NN có khả
năng mang đến cho khách hàng,
đối tác những sản phẩm chất lượng,
với chi phí hợp lý và góp phần cắt
giảm lượng khí thải nhà kính gây hại
cho môi trường.

Đồng thời, NN cũng sẽ bám sát
chiến lược đa dạng hóa tập sản
phẩm để mang đến nhiều sự lựa
chọn hơn, đáp ứng nhu cầu của
nhóm khách hàng tiềm năng.
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Không dừng lại ở đó, NN còn chủ
động bước ra khỏi vùng an toàn
bằng cách phát triển các sản
phẩm mới ngoài các sản phẩm
truyền thống để không giới hạn
mình trong những khuôn mẫu hiện
có; lên kế hoạch triển khai các dự
án nghiên cứu sản phẩm mới dù
quá trình này đòi hỏi nhiều thời
gian và công sức.

Tối ưu hóa lợi nhuận cũng là một
trong những mục tiêu quan trọng
nhất hiện nay của NN, bởi điều này
có vai trò quan trọng trong việc
tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Để
làm được điều đó, NN chọn phương
thức cải thiện lợi nhuận biên bằng
cách cắt giảm những chi phí không
cần thiết. Chúng ta sẽ bắt đầu từ
những thay đổi nhỏ và mở rộng
dần để ngăn ngừa nguy cơ suy
giảm đột ngột các hoạt động kinh
doanh hay phản ứng trái chiều từ
khách hàng, đối tác.
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5. Phát huy vai trò của bộ
nhận diện thương hiệu mới
Với mỗi doanh nghiệp, bộ nhận
diện thương hiệu được xem là
công cụ thể hiện dấu ấn đặc
trưng, đóng vai trò quan trọng
trong việc xây dựng hình ảnh, thể
hiện sự chuyên nghiệp và mang
đến cảm giác tin cậy cho khách
hàng, đối tác và nhân viên.
Sau khi tái cấu trúc và xây dựng lại
hình ảnh cho bộ nhận diện thương
hiệu dựa trên các tiêu chí chuyên
nghiệp, đồng nhất và cấp tiến,
NN đã và đang tiếp tục triển khai
đồng bộ các ứng dụng từ nội bộ
cho đến bên ngoài, từ nhà máy
đến văn phòng, từ các điểm tiếp
cận khách hàng đến các đối tác
chiến lược quan trọng nhằm thiết
lập hình ảnh chuyên nghiệp và gia
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tăng uy tín thương hiệu. Sau đó,
NN sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình
nâng cao giá trị thương hiệu thông
qua các hoạt động tiếp thị, nhằm
tăng tính nhận diện thương hiệu
trên thị trường và độ tin cậy của
đối tác, khách hàng tiềm năng
cùng với các ứng viên trong quá
trình tuyển dụng.
Song song đó, NN còn chú trọng
xây dựng văn hóa nội bộ để cộng
hưởng sức mạnh của tập thể, dựa
trên đóng góp của từng thành viên
với các tiêu chí: công bằng về giới
tính, tinh thần cầu tiến, tinh thần
sáng tạo, lạc quan, phán đoán
dựa trên trực giác, năng lượng tích
cực, quyết đoán để tạo nên đội
ngũ nhân lực vững mạnh.
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TÌNH HÌNH KINH TẾ
VIỆT NAM 2019
Kinh tế Việt Nam toả sáng trong năm 2019
Tăng trưởng kinh tế đạt 7,02%1, là mức tăng thuộc hàng cao nhất thế giới
và khu vực, nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng
trưởng chậm lại, căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và vấn đề địa
chính trị đang làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương
mại toàn cầu, giá dầu diễn biến phức tạp… gây ảnh hưởng không nhỏ
tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại, cũng như thị
trường tài chính - tiền tệ quốc tế.
Trong khi đó lạm phát tính theo chỉ số CPI bình quân năm 2019 chỉ tăng
2,79%2. Đây là mức lạm phát thấp nhất trong vòng 3 năm qua, dưới mục
tiêu 4% do Quốc hội đề ra.

Năng suất lao động của Việt Nam có sự cải thiện đáng kể theo hướng
tăng đều qua các năm và là quốc gia có tốc độ tăng năng suất lao
động cao trong khu vực ASEAN. Năng suất lao động của toàn nền kinh
tế theo giá hiện hành năm 2019 ước tính đạt 110,4 triệu đồng/lao động
(tương đương 4.791 USD/lao động, tăng 272 USD so với năm 20183.
Kết thúc năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả
nước đạt 517,26 tỷ USD, tăng 7,6% (tương ứng tăng 36,69 tỷ USD) so với
năm 2018. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 264,19 tỷ USD, tăng
8,4% và nhập khẩu đạt 253,07 tỷ USD, tăng 6,8%. Còn cán cân thương
mại hàng hóa năm 2019 ước tính xuất siêu 11,12 tỷ USD, mức cao nhất
trong 4 năm liên tiếp xuất siêu.
GDP bình quân đầu người và niềm tin người tiêu dùng cải thiện
GDP bình quân đầu người tiếp tục tăng và đạt gần 2,800 USD/ người4,
cùng với niềm tin người tiêu dùng ở mức cao. Báo cáo niềm tin người
tiêu dùng Việt Nam đến hết Q2/2019 cho thấy chỉ số này mặc dù giảm 6
điểm so với Q1 2019, đạt 123 điểm, nhưng Việt Nam vẫn tiếp tục nằm trong
những quốc gia lạc quan nhất toàn cầu và xếp thứ 4 trên thế giới vì có
chỉ số người tiêu dùng tích cực nhất, tiếp theo sau là Ấn Độ, Philippines
và Indonesia, lần lượt với số điểm 138, 130 và 126. Điều này góp phần
củng cố tiềm năng tăng trường của nền kinh tế, trong đó có ngành hàng
tiêu dùng nhanh như đồ uống, chăm sóc cá nhân vốn sử dụng bao bì PET
là nguyên liệu đầu vào.

1

Con số chính thức: Tăng trưởng GDP năm 2019 là 7,02%, <https://baodautu.vn/con-so-

chinh-thuc-tang-truong-gdp-nam-2019-la-702-d113702.html>
2

Lạm phát năm 2019 là 2,79%, thấp nhất trong 3 năm, < https://baodautu.vn/lam-phat-

nam-2019-la-279-thap-nhat-trong-3-nam-d113705.html>
3

Xuất siêu năm 2019 ước đạt 9,9 tỷ USD, <http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/

kinh-doanh/2019-12-27/xuat-sieu-nam-2019-uoc-dat-99-ty-usd-80851.aspx

Nguồn: Tổng cục Thống kê

4

Kinh tế-xã hội Việt Nam 2019, nhiều ‘nghịch lý’ đã thay đổi, <http://baochinhphu.vn/

Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Kinh-texa-hoi-Viet-Nam-2019-nhieu-nghich-ly-da-thay-doi/383801.vgp
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2019
Tăng trưởng doanh thu bền vững
Nếu năm 2018 đánh dấu khởi đầu mới của NN, từ đầu năm 2018
NN chính thức thoái vốn khỏi công ty trong ngành nước chấm
để quay về mới mảng bao bì PET cốt lõi, thì năm 2019 kết thúc
với kết quả thành công đã khẳng định rõ thế mạnh của NN
trong mảng bao bì PET tại thị trường Việt Nam. Với sự nỗ lực
không ngừng, năm 2019 kết quả kinh doanh đạt kết quả tích
cực. Kết thúc năm tài chính 2019, theo báo cáo kiểm toán, doanh thu hợp nhất tập đoàn đạt 1,804 tỷ, tăng 9.47 % so với năm
2018. Trong đó doanh thu ngành PET tăng 11.17 % so với năm 2018.
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Trong năm 2019, doanh thu đến từ các sản phẩm
chính tiếp tục tăng so với năm trước. Hệ thống máy
móc thiết bị được sử dụng hiệu quả, tối đa công suất.
Về cơ cấu doanh thu theo thị trường, để giảm rủi
ro phụ thuộc vào thị trường nội địa dù lớn nhưng
cạnh tranh gay gắt, NN chủ trương phát triển các
thị trường nước ngoài như Nhật Bản, Cambodia,
Philippine, Úc và đã gặt hái được nhiều thành công.
Song song với xuất khẩu, Công ty tiếp tục cơ cấu
lại đội ngũ Kinh doanh trong nước nhằm giữ vững và
tiếp tục phát triển thị phần nội địa, vốn là thế mạnh
với thương hiệu Phôi – Chai – Nắp NN được nhiều
bạn hàng biết đến. Sau khi thoái vốn khỏi ngành
nước chấm, nhiều bạn hàng trong ngành này đã
quay trở lại trong năm 2019 như Masan.
Ngoài ra với thế mạnh của đội ngũ R&D, NN luôn
đi trước đón đầu các xu hướng mới của thị trường,
mang đến cho KH những giải pháp và sản phẩm tốt
nhất, đáp ứng những yêu cầu khắt khe của thị trường.
Bên cạnh các thành công, NN vẫn phải chịu sức ép
cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ lớn trong và ngoài
nước, cùng với giá nguyên vật liệu biến động mạnh
trong năm 2019.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh, nhưng
với cơ chế giá bán linh hoạt và minh bạch giúp Công
ty có được sự tin tưởng từ khách hàng, qua đó việc
đàm phán giá bán trở nên thuận lợi hơn trong những
thời điểm giá nguyên vật liệu đầu vào biến động,
đảm bảo mức lợi nhuận tối thiểu cho Công ty.

Các rủi ro tồn đọng
Rủi ro về kinh tế
Môi trường kinh tế vĩ mô bao gồm các nhân tố cơ
bản như tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi
suất, tỷ giá… là những yếu tố khách quan nhưng
tác động trực tiếp đến sự phát triển của mọi doanh
nghiệp. Đối với NN, tốc độ tăng trưởng kinh tế, GDP
bình quân đầu người cùng với tốc độ tăng tiêu dùng
của người dân, ảnh hưởng đến nhu cầu đối với các
mặt hàng tiêu dùng nhanh sử dụng bao bì PET, gián
tiếp ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của NN.
Công ty chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những biến động
vĩ mô của kinh tế thế giới do Công ty có rất nhiều
hoạt động thương mại với các đối tác nước ngoài
như Cambodia, Nhật Bản, Úc, Philippine, v.v.
Lạm phát
Lạm phát ở Việt Nam trong những năm gần đây có
diễn biến phức tạp và biến động với biên độ khá lớn
tạo ra những biến động bất thường về giá cả nguyên
nhiên vật liệu, dịch vụ đầu vào, ảnh hưởng trực tiếp
đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Mặc
dù vậy, việc Chính phủ kiểm soát tốt lạm phát trong
các năm gần đây, và giá dầu giảm vào các tháng
cuối năm là một lợi thế cho NN trong việc kiểm soát
chi phí.
Tỷ giá
Cặp tỷ giá USD/VND gần như duy trì đà ổn định
xuyên suốt trong hầu hết các tháng của 2019, thậm
chí VND tăng giá so với đồng bạc xanh khi Ngân
Hàng Nhà Nước chủ động hạ giá mua vào ngày
cuối tháng 11. Mức biến động này khá thấp so với
các đồng tiền khác trong khu vực so với USD. Rủi
ro biến động tỷ giá là rủi ro ảnh hưởng trực tiếp tới
các doanh nghiệp có các hoạt động kinh doanh liên
quan đến xuất nhập khẩu hay các giao dịch ngoại
tệ trong đó có NN. Năm 2019, kết quả kinh doanh
của NN chịu tác động không nhỏ do biến động giá
nguyên vật liệu do tỷ giá gây ra.
Mặc dù vậy, cơ cấu doanh thu xuất khẩu tăng cao
nên Công ty có thể chủ động ổn định nguồn ngoại tệ
(chủ yếu là USD) để đảm bảo cân bằng thanh toán.
Trong các năm tiếp theo, cùng với việc tăng cường
việc xuất khẩu hàng hóa, mở rộng thị trường, NN thu
về nhiều ngoại tệ hơn để cân đối nguồn ngoại tệ chi ra.
Lãi suất
NN sử dụng phần lớn nguồn vay ngắn hạn tài trợ
hoạt động sản xuất, và dài hạn cho hoạt động đầu
tư từ các ngân hàng thương mại nên việc biến động
lãi suất ngân hàng sẽ gây nên những rủi ro nhất định
cho Công ty
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN
NHỮNG ĐIỂM TIÊU BIỂU
TRONG NĂM 2019
Các điểm chính tích cực
Tiếp nối thành tựu những năm trước trên thị
trường quốc tế, năm 2019 ngành bao bì PET
của NN cũng có bước phát triển đáng kể ở
mảng xuất khẩu, tỷ lệ đóng góp doanh thu của
mảng xuất khẩu tăng đều qua các năm, nhiều
sản phẩm đã đáp ứng được tiêu chuẩn nghiêm
ngặt của các khách hàng khó tính, thuận lợi
cho việc mở rộng thị trường nước ngoài mạnh
mẽ hơn trong những năm tiếp theo nhằm giảm
phụ thuộc vào thị trường nội địa.
Tái cơ cấu tổ chức quản trị và điều hành theo
hướng tập trung vào ngành cốt lõi là bao bì
PET; từng bộ phận/ phòng ban được tổ chức
đội ngũ quản trị và vận hành sao cho hiệu quả
nhất theo đúng định hướng chung của NN.

Tiếp tục đổi mới, cải tiến, đầu tư máy móc thiết
bị, quy trình sản xuất và quản lý nhằm nâng
cao chất lượng sản phẩm, đồng thời giảm chi
phí đến mức thấp nhất, giúp NN có được lợi
thế cạnh tranh. Năm 2019 NN đầu tư hàng hoạt
máy móc sản xuất và hệ thống phụ trợ mới,
hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, R&D
các sản phẩm mới, và ổn định chất lượng cho
khách hàng.
Các hạn chế đã hoặc chưa được khắc phục
trong năm
Tình hình cạnh tranh trên thị trường bao bì PET
vẫn chưa hạ nhiệt Công ty vẫn phải tiếp tục
đánh đổi lợi nhuận để đánh bại các đơn vị khác
cùng ngành trong các dự án lớn.

NN không ngừng nâng cao giá trị thông qua
việc hoàn thành và đạt các chứng chỉ, chứng
nhận liên quan đến chất lượng, tiếp tục duy trì
hệ thống quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh
thực phẩm toàn cầu ISO và FSSC 22K.
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DỰ BÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ 2020
Dự báo tình hình kinh tế thế giới năm 2020
Kinh tế thế giới năm 2020 ngay từ các tháng đầu năm đã gánh chịu cú
sốc do đại dịch toàn cầu Covid-19 gây ra, hàng hoạt Chính phủ phải ban
hành các biện pháp hạn chế trong đó có đóng cửa biên giới, đóng cửa
một phần các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ảnh hưởng nghiêm trọng
đến chuỗi cung ứng toàn cầu, hoạt động sản xuất tại các quốc gia bị
ảnh hưởng nặng như Trung Quốc sụt giảm nghiêm trọng.
Cụ thể, theo Moody’s, trong năm 2020, tổng sản phẩm nội địa (GDP) của
các quốc gia nhóm G20 sẽ sụt giảm 0,5%, GDP của Hoa Kỳ sẽ giảm 2%,
GDP của khu vực đồng euro giảm 2,2%. Tăng trưởng kinh tế của Trung
Quốc được dự báo sẽ chỉ đạt 3,3%, mức rất thấp đối với quốc gia này5.
Quá trình đi xuống sẽ tiếp tục trong vài năm tới. Và nếu dịch bệnh không
được kiểm soát sớm, các chính sách của Chính phủ không nhanh chóng
được ban hành và áp dụng để cứu các doanh nghiệp, sự thu hẹp thương
mại thế giới có thể làm chậm nền kinh tế chung hơn nữa. Khủng hoảng
của dịch Covid-19 sẽ nặng nề hơn khủng hoảng 2008, vì lần này, không
chỉ có hệ thống tài chính, mà toàn bộ nền kinh tế cũng bị ảnh hưởng sâu
rộng, bởi vì hàng trăm triệu người phải nghỉ làm, tự cách ly trong nhà để
ngừa lây nhiễm, khiến nền sản xuất sụp đổ, và mức cầu cũng sụt giảm theo.
Riêng về kinh tế Hoa Kỳ, ngân hàng Goldman Sachs thậm chí dự báo
GDP của nước này sẽ sụt giảm đến 3,8%. Còn ngân hàng Deutsche Bank
không loại trừ khả năng kinh tế Mỹ sẽ bị suy thoái trầm trọng nhất, ít ra là
kể từ sau Thế chiến thứ hai đến nay. Tại châu Âu, bộ trưởng Kinh Tế Đức
dự báo kinh tế nước này sẽ bị suy thoái đến 5% trong năm 20206.
Theo báo cáo về triển vọng thị trường hàng hóa, do tác động của dịch
Covid-19, giá cả phần lớn các mặt hàng sẽ giảm trong năm 2020. Cụ
thể với nhóm năng lượng, Saudi Arabia và Nga – hai nước sản xuất dầu
hàng đầu thế giới – bắt đầu ‘cuộc chiến dầu mỏ’ sau khi Tổ chức các
nước Xuất khẩu Dầu (OPEC) và Nga không đạt được sự đồng thuận về
việc tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu mỏ, Hậu quả là giá dầu đã giảm
hơn 30%. Với tình hình địa chính trị và dịch bệnh diễn biến khó lường,
nhiều chuyên gia cảnh báo giá dầu có thể giảm xuống dưới 18-20 USD/
thùng trong năm 2020.
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Dự báo tình hình kinh tế Việt Nam năm 2020
Trong bối cảnh Chính phủ đang phải gồng mình kiểm soát dịch bệnh
Covid-19 trong nước, và ổn định kinh tế, Chính phủ và Ngân Hàng Nhà
Nước đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ kinh tế trong giai đoạn khó khăn
này, các chuyên gia đưa ra một số kịch bản về kinh tế vĩ mô Việt Nam
2020 như sau7:
Kịch bản 1 (Lạc quan): Dịch Covid-19 tại Việt Nam được khống chế hoàn
toàn vào giữa tháng 5 và hoạt động kinh tế dần trở lại bình thường.
Trong khi đó, thế giới cũng bắt đầu nới dần các biện pháp phong tỏa.
Tuy nhiên các hoạt động kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ, vẫn
còn dè dặt và chỉ dần hồi phục bắt đầu vào cuối quý II/2020. Từ quý
III/2020 cho tới hết năm, tăng trưởng của các ngành có thể quay trở lại
mức tăng trưởng những năm gần đây.
Kịch bản 2 (Trung tính): Dịch Covid-19 trong nước kéo dài và chỉ được
khống chế hoàn toàn vào nửa sau quý III/2020. Trong thời gian này, thế
giới tiếp tục các biện pháp giãn cách xã hội do sự tái phát của bệnh
dịch ở nhiều trung tâm kinh tế tài chính quan trọng. Các hoạt động kinh
tế trên thế giới chỉ dần trở lại bình thường bắt đầu vào cuối quý III/2020.
Từ quý IV/2020 cho tới hết năm, tăng trưởng của các ngành có thể quay
trở lại mức tăng trưởng của những năm gần đây.
Kịch bản 3 (Bi quan): Dịch Covid-19 trong nước kéo dài và chỉ được khống
chế toàn toàn vào nửa sau quý IV/2020. Trong thời gian này, thế giới tiếp
tục các biện pháp giãn cách xã hội do sự tái phát của bệnh dịch ở nhiều
trung tâm kinh tế tài chính quan trọng. Các hoạt động kinh tế trên thế
giới chỉ dần trở lại bình thường bắt đầu vào cuối quý IV/2020.
Mặc dù vậy, với những phản ứng nhanh và quyết liệt trong nỗ lực ngăn
chặn dịch bệnh và ổn định kinh tế của Chính phủ, các chính sách kinh tế
của Việt Nam dường như khá phù hợp với tình hình. Thứ nhất, Chính phủ
đã đưa ra gói tín dụng 250 nghìn tỷ đồng, gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ đồng.
Thứ hai, Ngân hàng Nhà nước (SBV) hạ lãi suất tái cấp vốn giảm từ 6,0%/
năm xuống 5,0%/năm, lãi suất tái chiết khấu từ 4,0%/năm xuống 3,5%/
năm. Thứ ba, Bộ Tài chính cũng đề xuất một vài công cụ kinh tế liên quan
đến miễn giảm và gia hạn thuế và phí. Có thể tin tưởng rằng Việt Nam
sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau những biến động kinh tế nhờ vào các gói
hỗ trợ. Và dường như, chính sách chống khủng hoảng của Việt Nam có
thể đóng vai trò là hình mẫu cho những quốc gia khác trong cuộc chiến
chống đại dịch Covid-19.
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TÁC ĐỘNG CỦA NỀN KINH TẾ THẾ
GIỚI VÀ VIỆT NAM ĐẾN NN 2020

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020
Cơ hội từ thị trường
Ngành nhựa là một trong những ngành công nghiệp có mức tăng trưởng
cao nhất Việt Nam với mức tăng trưởng hàng năm trên 15% và đang ở
giai đoạn phát triển ban đầu với tiềm năng thị trường rộng và nhu cầu
tiêu thụ cao các sản phẩm nhựa. Lượng tiêu thụ nhựa bình quân trên đầu
người tại Việt Nam tăng nhanh trong những năm gần đây và ước tính
đạt 42-46 kg/người từ 2018 - 2020. Trong đó bao bì nhựa là phân khúc
lớn nhất chiếm 38% tổng quy mô thị trường và là phân khúc tăng trưởng
mạnh nhất8.

Với nền kinh tế có độ mở ngày càng cao, cơ hội cho các doanh nghiệp
có chiến lược gia tăng xuất khẩu như NN là không hề nhỏ. NN hy vọng
việc Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại như CPTPP hay các
FTA đang trong quá trình đàm phán sẽ giúp NN có thêm cơ hội ở các thị
trường mới.

Ngoài ra các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô như kiểm soát lạm phát,
mức tăng tỷ giá hợp lý cũng sẽ hỗ trợ tích cực cho NN cũng như các
doanh nghiệp ngành nhựa trong việc nhập nguyên liệu đầu vào, đồng
thời, thuận lợi cho NN gia tăng xuất khẩu trong năm tới.

Hoạt động trong ngành bao bì PET có dư địa tăng trưởng cao, có thể
nhìn thấy qua tốc độ tăng trưởng của ngành hàng tiêu dùng nhanh
(FMCG) vốn gắn liền với ngành bao bì PET với các sản phẩm Chai – Nắp
cho thức uống không cồn, có cồn, các sản phẩm chăm sóc cá nhân, các
sản phẩm từ sữa. Trong năm 2019, ngành hàng FMCG tăng trưởng ổn định.

Bên cạnh các yếu tố hỗ trợ, Doanh nghiệp trong nước sẽ tiếp tục với áp
lực cắt giảm chi phí mạnh mẽ hơn trong điều kiện cạnh tranh giá đầu ra
liên tiếp và các khoản tăng bất khả kháng của Doanh nghiệp như gia
tăng chi phí từ việc tăng lương cơ bản, bảo hiểm, tăng giá điện, giá dầu
của nhà nước.
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Tăng trưởng chi tiêu cho thực phẩm và đồ uống không cồn sẽ là động lực
tăng trưởng chính cho mảng nhựa bao bì trong năm 2020, mặc dù chịu
tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 trong những tháng đầu năm,
nhưng với kỳ vọng các biện pháp kiểm soát hiện tại của Chính phủ sẽ
phát huy tác dụng và nền kinh tế cũng như niềm tin tiêu dùng sẽ sớm cải
thiện và trở lại. Theo BMI dự báo, chi tiêu hộ gia đình năm 2020 sẽ ở mức
khoảng 3,8 triệu tỷ đồng trong đó chi tiêu cho thực phẩm và đồ uống
không cồn vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất khoảng 20% tổng chi tiêu hộ gia
đình. Tốc độ tăng trưởng của mảng đồ uống không cồn được kỳ vọng
sẽ tăng trưởng khoảng 11.83% trong năm 2020. Đây là động lực chính
cho tăng trưởng của các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và đồ
uống là đầu ra của mảng nhựa bao bì.

‘Đại dịch Covid-19 khiến các nước G20 đối mặt với suy thoái kinh tế’, <https://ndh.

vn/quoc-te/dai-dich-covid-19-khien-cac-nuoc-g20-doi-mat-voi-suy-thoai-kinhte-1265650.html>
6

Khủng hoảng Covid-19 : Kinh tế thế giới sẽ hoang tàn đổ nát ?, <http://www.rfi.fr/

vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20200326-kh%E1%BB%A7ng-ho%E1%BA%A3ng-covid-19kinh-t%E1%BA%BF-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-s%E1%BA%BD-hoang-t%C3%A0n%C4%91%E1%BB%95-n%C3%A1t>
7

Hậu Covid-19, kinh tế Việt Nam mất bao lâu để hồi phục?, <http://tapchitaichinh.vn/

nghien-cuu-trao-doi/hau-covid19-kinh-te-viet-nam-mat-bao-lau-de-hoi-phuc-321510.
html>
8
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Báo cáo ngành nhựa – FPTS Securities

2016

2017

2018E

2019F

2020F

2012F

2022F

Chi tiêu hộ gia đình (nghìn tỷ VND)

2,469

2,735

3,035

3,397

3,802

4,253

4,756

Tăng trưởng thực (%)

5,64%

7,25%

7,26%

7,13%

7,13%

7,12%

7,12%

Thực phẩm (nghìn tỷ VND)

469

519

575

643

720

804

899

Tăng trưởng (%)

8,22%

10,67%

10,86%

11,82%

11,835

11,79%

11,74%

Đồ uống không cồn (nghìn tỷ VND)

37

41

46

51

57

64

72

Tăng trưởng (%)

8,45%

10,94%

11,11%

12,07%

12,05%

11,99%

11,92%
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Phát huy sức mạnh nội tại
Với niềm tin thị trường sẽ sớm trở lại sau dịch bệnh và nhu cầu tiêu dùng
tăng cao, thế mạnh R&D và hệ thống máy móc hiện đại, NN có đầy đủ
tiềm lực để mở rộng thị trường qua việc đáp ứng các yêu cầu khắt khe
và đa dạng của khách hàng.

Giá nguyên liệu nhựa trung bình năm 2020 sẽ biến động mạnh
Đầu năm 2020, giá dầu thế giới biến động mạnh do khủng hoảng nhu
cầu do dịch Covid-19 và cuộc chiến giá dầu giữa Nga và OPEC, hết
quý I / 2020 duy trì ở mức dưới 30 USD/ thùng. Do vậy, giá nguyên liệu
PET cũng được kỳ vọng sẽ giảm sâu ở mức 750 USD/ MT, thấp hơn 27,8%
so với dự báo đầu năm là 1.040 USD/ MT. Nhưng do biến động khó lường
của giá dầu (tình hình địa chính trị và nhu cầu do dịch bệnh Covid-19)
nên giá PET cũng sẽ biến động mạnh trong năm.

Kiểm soát nguyên liệu đầu vào
Nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng chính trong cơ cấu giá thành sản phẩm
của NN với nguồn nguyên liệu từ các nhà cung cấp cả trong và ngoài
nước. Do giá nguyên vật liệu nhựa được chào bằng giá USD nên rủi
ro chênh lệch tỷ giá, cùng với giá nguyên liệu biến động mạnh sẽ ảnh
hưởng tới lợi nhuận của NN.

Ngoài ra NN chủ động đa dạng hóa nguồn nguyên vật liệu, phát triển
các nhà cung cấp mới nhằm hạn chế rủi ro vào thời điểm giá nguyên vật
liệu tăng cao, hoặc khan hiếm hàng do nhu cầu tăng trưởng nóng.

Xuất khẩu tiếp tục là điểm nhấn tăng trưởng
NN đang cố gắng phát triển mạnh mẽ hơn nữa thị trường xuất khẩu
trong năm 2020 cũng như những năm tới, đặc biệt là các thị trường lân
cận ở Đông Nam Á.

Cơ hội mở rộng thị trường miền Bắc
Trong năm 2020, với tăng trưởng của ngành hàng tiêu dùng nhanh, thị
trường nội địa trong nước vẫn còn dư địa để NN giành thị phần, trong đó
việc đầu tư nhà máy tại Bắc Ninh trong năm 2019 và đi vào hoạt động
giai đoạn 1 là bước đệm để NN xâm nhập thị trường miền Bắc.

Năm 2020, Công ty có kế hoạch như sau:
Tiếp nối đà tăng trưởng doanh thu năm 2019 của ngành bao bì PET, cân
nhắc các yếu tố như giá nguyên vật liệu, cạnh tranh, Công ty đặt mục
tiêu tăng trưởng doanh thu năm 2020 đến từ cả hai thị trường Nội địa và
Xuất khẩu.

Giảm bớt dư nợ về mức hợp lý, giảm bớt sự lệ thuộc vốn vay và chi phí lãi
vay ảnh hưởng tới tốc độ tăng lợi nhuận hàng năm.

Yếu tố cần theo dõi
Cần theo dõi sát sao diễn biến của thị trường tiêu thụ, đặc biệt trong
năm 2020 khi dịch bệnh Covid-19 tác động sâu rộng đến quy mô và
hành vi tiêu dùng của người dân, gián tiếp ảnh hưởng đến ngành công
nghiệp phụ trợ như PET, để có các chiến lược thích hợp, tránh bị động khi
thị trường biến động mạnh.
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KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
Để đáp ứng nhu cầu gia tăng sản lượng, trong năm Công ty dự kiến sẽ
đầu tư cho các hệ thống máy móc thiết bị sản xuất và phụ trợ mới. Song
song đó nếu điều kiện thuận lợi, sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư cho
các dự án phát sinh như các dự án máy thổi chai đặt tại nhà máy của
khách hàng.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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Báo cáo thường niên
2019

Thông tin liên hệ

Báo cáo thường niên
2019

Thông tin liên hệ

Văn phòng:

27A đường Nguyễn Ư Dĩ, Phường
Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM.

Đường dây nóng:

(84-28) 38 16 1186
(84-28) 38 16 2668

Email:

ir@nnc.vn
sales@nnc.vn
recruitment@nnc.vn

Website:

http://nnc.vn

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC

LA BÙI HỒNG NGỌC
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