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Abbreviations
Chú thích từ ngữ

Abbreviations
Danh mục từ viết tắt
NN

Ngoc Nghia

LLC

Limited Liability Company

NN

Ngọc Nghĩa

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

AGM

Annual General Meeting

CSD

Carbonated Soft Drinks

ĐHĐCĐ

Đại hội đồng Cổ đông

CSD

Ngành hàng nước ngọt có ga

BOD

Board of Directors

HCM City

Ho Chi Minh City

HĐQT

Hội đồng Quản trị

TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh

IC

Inspection Committee

R&D

Research & Development

BKS

Ban Kiểm Soát

R&D

Mảng nghiên cứu và phát triển

ERC

Enterprise Registration Certificate

FA

Fixed Assets

GCNĐKKD Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

TSCĐ

Tài sản cố định

HNX

Hanoi Stock Exchange

SSC

State Securities Commission Of Vietnam

HNX

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

UBCKNN

Ủy ban chứng khoán nhà nước

rPET

Recycled Polyethylene Terephthalate

PET

Polyethylene Terephthalate

rPET

Nhựa tái chế

PET

Nhựa nhiệt dẻo,
thuộc loại nhựa polyester
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1986

1993

1998

2003

2007

2010

Small workshop
set up

NN, the first pet
packaging provider
in Vietnam

Factory no.1 was
established in the Tan
Binh industrial zone

Factory no.2 was established
in the Tay Bac Cu Chi
industrial zone

The company became
a joint stock company

Factory no.3 was
established in Tay Ninh
industrial zone

Thành lập
xưởng sản xuất nhỏ

Trở thành công ty cổ phần
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, TPHCM

Nhà máy thứ hai được
xây dựng tại KCN Tây Bắc,
Củ Chi

2021

2020

2019

2016

2015

Merging VNP into NN

Member of PROVietnam
merging GCC into IPC

Next factory was
established in Dai Dong Hoan Son industrial zone,
Bac Ninh

Tan Binh site was moved to
Tay Bac Cu Chi industrial zone

Officially traded on the UPCoM market
- the stock exchange market for public
companies not listed yet in the HNX

Sát nhập VNP vào NN

Thành viên Liên minh
tái chế Việt Nam.
Sáp nhập GCC vào IPC

6

Nhà máy tiếp theo được
xây dựng tại KCN Đại Đồng
- Hoàn Sơn, Bắc Ninh

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

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
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History of establishment and development
Lịch sử hình thành và phát triển

The core business of NN is currently high-grade
PET packaging. NN remains a market leader,
which specializes in manufacturing and providing
products of all kinds to domestic and international
markets of PET plastic packaging.
Our products include:

PET preforms with all neck sizes required by
customers or standard neck sizes PCO1810,
PCO1881, ... which meet all customers’ needs
•

CSD preform

•

Non-CSD preform

•

Hotfill preform with neck crystallization and
tempered preform

PET bottles of all kinds with all capacities
and shapes, serving industries such as:
•

Drinking water (including bottled water
andsoft drinks of all kinds)

•

Milk-based beverages

•

Food

•

Alcohol

•

Chemistry

•

Destiside-Herbiside

•

PET closures with full colors, emboss / deboss
logo, laser-inserted logo...
•

PCO1881 neck, Non-CSD closures (including a
lightweight cap that reduces costs for customers)

•

PCO1881 neck; two-piece CSD closures

•

Hotfill closures for cryztallize bottles and
tempered Hotfill closures
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History of establishment and development
Lịch sử hình thành và phát triển

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

•

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
•

Phôi CSD

•

Phôi Non CSD

•

Phôi Hotfill với cổ kết tinh và phôi cường lực

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

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

Hóa chất

•

Nắp CSD hai mảnh cổ PCO1881

•

Bảo vệ thực vật

•

Cosmetic

•

Mỹ phẩm

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

•

Consumer goods

•

Hàng tiêu dùng gia đình

•

And other industries

•

Và các ngành hàng khác
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Thông tin cổ phần – cổ đông

Shares information
Thông tin cổ phiếu
The Ngoc Nghia Industry - Service - Trading Joint Stock
Company (NN) was initially granted Enterprise Registration
Certificate No. 0301427028 by the Business Registration
Division - Department of Planning and Investment of
Ho Chi Minh City on June 18, 1993, changed for the 24th time
on July 1st, 2021, officially traded on the UPCoM market the stock exchange market for public companies not listed
yet in the Hanoi Stock Exchange under Decision
No. 85 / QD-SGDHN issued by the Hanoi Stock Exchange
on February 10, 2015.

Stock ticker symbol

NNG

Financial year ended

31st December

Independent Auditor

Ernst & Young Vietnam Limited

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 18/06/1993,
thay đổi lần thứ 24 ngày 01/07/2021, 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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Shares and shareholders information
Cổ phần và cơ cấu cổ đông
As at 17/01/2022, number of shares of the Company as follows:
Tại ngày 17/01/2022, số lượng cổ phần của công ty NN như sau

14

Authorized share capital
Vốn điều lệ đăng ký

Contributed share capital
Vốn thực góp của cổ đông

Outstanding shares
Khối lượng cổ phiếu
đang lưu hành

Class of shares
Loại cổ phần

815.709.880.000
VND

815.709.880.000
VND

81.570.988
shares

Common shares

Total issued and listed shares
Tổng khối lượng cổ phần
đã phát hành và niêm yết

Treasury shares
Số lượng cổ phiếu quỹ

Par value
Mệnh giá

81.570.988
shares

0

10.000
VND/share

Cổ phần phổ thông
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Shares and shareholders information
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List of the Company’s shareholders structure
Thống kê danh sách cổ đông
(Based on the latest shareholder list) on 17/01/2022)
(Theo danh sách cổ đông tại thời điểm 17/01/2022)

Shareholders
Cổ đông

Number of shares
Số lượng cổ phần

%

Mr. La Van Hoang

17,138,829

21.01%

Mrs. Bui Bich Hang

10,554,834

12.94%

Mrs. La Bui Hong Ngoc

10,329,201

12.66%

Mr. La Bui Hoang Nghia

7,376,497

9.04%

Others
Cổ đông khác

6,850,639

8.40%

Tempel Four Limited

29,320,988

35.95%

Total
Tổng cộng

81,570,988

100%
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Number of shares
Số lượng cổ phần

Rate %
Tỷ lệ %

Number of shareholders
Số lượng cổ đông

50.536.044

61,953%

389

Domestic
Trong nước

Individual
Cá nhân

1.476.884

1,811%

06

Domestic
Trong nước

Institutional
Tổ chức

235,272

0,288%

03

Foreign
Nước ngoài

Individual
Cá nhân

29.322.788

35,948%

02

Foreign
Nước ngoài

Institutional
Tổ chức

81,570,988

100%

334
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Core values

Vision and Mission

Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Core values & Business philosophy
Giá trị cốt lõi & Triết lý kinh doanh

Reliability

Tín nghĩa

Vision:

Tầm nhìn:

For customers, NN continuosly improves the
quality of products, offering solutions which
meet the needs and expectations of customers
in the most difficult situations.

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.

NN’s vision is to be a regional competitive rigid
packaging manufacturer with sustainable and
innovative solutions that redefine market demand.

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.

Mission:
Internally, NN is committed to building a healthily
competitive working environment, bring into
the full potential of each employee as well as
creating the closest bond between individuals
and the company.

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.

Innovation

Phát kiến

Becoming fully aware that creativity and
continuous innovation is the foundation to
boost the company’s competitive advantage &
build a sustainable business, NN teams has always
been implementing new ideas. This helps the
company generate demands and stay ahead of
its competitors.

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 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.

NN’s mission is to solve customers’ challenges
by implementing innovative initiatives and
sustainable practices as a value - added partner.

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

Business philosophy
Stewardship

Quản trị nhân hòa

NN practices leading through stewardship,
considering stewardship its core value to
develop its human resources. At NN, every
employee plays a key role in the success of
the whole company. Therefore, NN creates
an open and dynamic working environment,
where each individual’s capacity is recognized
and their full potential is broughtinto full play.

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 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.

20

Triết lý kinh doanh
Regarding innovative initiatives as the core
value to motivate each employee and unleash
their ultimate creativity, which will bring into full
power and sustainable values to better serve
our customers.

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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Company operation model

BRANCH OF NGOC NGHIA INDUSTRY
SERVICE TRADING JOINT STOCK
COMPANY - PLASTIC FACTORY 02

Mô hình hoạt động Công ty

Location
Lot B1-8 Tay Bac Cu Chi Industrial Zone,
Tan An Hoi Commune, Cu Chi District,
Ho Chi Minh City, Vietnam

NGOC NGHIA INDUSTRY SERVICE - TRADING JOINT
STOCK COMPANY (NN)
27A Nguyen U Di St., Thao Dien Ward,
Thu Duc City, HCMC, Vietnam

Busniess line
Packaging
manufacturer
from plastic

Status
Active

Rate of ownership
100%

Voting rate
100%

INTERNATIONAL PET SINGLE MEMBER
LIMITED LIABILITY COMPANY (IPC)

NGOC NGHIA INTERNATIONAL
PACKAGING SINGLE MEMBER LIMITED
LIABILITY COMPANY NNI)

Location
Lot 128, 129, 130, Street No 6, Linh Trung III
Export Processing & Industrial Zone,
An Tinh Ward, Trang Bang Town,
Tay Ninh Province, Vietnam

Location
Lot 123, Street No 6, Linh Trung III Export
Processing & Industrial Zone, An Tinh Ward,
Trang Bang Town, Tay Ninh Province, Vietnam

Location
Lot A3-1, Dai Dong - Hoan Son Industrial Park,
Hoan Son Commune, Tien Du District,
Bac Ninh Province, Vietnam

Busniess line
Packaging
manufacturer
from plastic
Rate of ownership
100%

Busniess line
Packaging
manufacturer
from plastic

Status
Active

Busniess line
Packaging
manufacturer
from plastic

Status
Active

Rate of ownership
100%

Voting rate
100%

Rate of ownership
100%

Voting rate
100%

Status
Active
Voting rate
100%

BRANCH OF INTERNATIONAL PET SINGLE
MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY IN
DA NANG
Location
414 Ton Duc Thang Street, Hoa Minh Ward,
Lien Chieu District, Da Nang City, Vietnam
Busniess line
Packaging
manufacturer
from plastic

Status
Active

Rate of ownership
100%

Voting rate
100%

24

Company operation model
Mô hình hoạt động Công ty

BRANCH OF NGOC NGHIA INDUSTRY SERVICE - TRADING JOINT STOCK
COMPANY IN BAC NINH

BRANCH OF NGOC NGHIA INDUSTRY SERVICE - TRADING JOINT STOCK
COMPANY IN KHANH HOA
Location
Cay Sung Hamlet, Dien Tan Commune,
Dien Khanh District, Khanh Hoa Province,
Vietnam
Busniess line
Packaging
manufacturer
from plastic

Status
Active

Rate of ownership
100%

Voting rate
100%
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Company operation model
Mô hình hoạt động Công ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC
NGHĨA - NHÀ MÁY NHỰA SỐ 2
Địa điểm
Lô B1-8 Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ
Chi, Tân An Hội, Huyện Củ Chi,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP
DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI
NGỌC NGHĨA (NN)
(27A Nguyễn Ư Dĩ, Phường Thảo Điền,
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Tình trạng
Đang hoạt động

Tỷ lệ sở hữu
100%

Tỷ lệ biểu quyết
100%

CTY TNHH MTV PET QUỐC TẾ (IPC)

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

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI
NGỌC NGHĨA TẠI BẮC NINH

Địa điểm
Lô 128, 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 123, 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 A3-1 Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Ngành nghề
Sản xuất các sản
phẩm từ nhựa

Tình trạng
Đang hoạt động

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%

Tỷ lệ sở hữu
100%

Tỷ lệ biểu quyết
100%

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV PET
QUỐC TẾ TẠI ĐÀ NẴNG
Địa điểm
414 Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Minh,
Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng,
Việt Nam
Ngành nghề
Sản xuất sản
phẩm từ nhựa

Tình trạng
Đang hoạt động

Tỷ lệ sở hữu
100%

Tỷ lệ biểu quyết
100%
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Ngành nghề
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 TẠI KHÁNH HOÀ
Địa điểm
Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, Huyện
Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Ngành nghề
Sản xuất sản
phẩm từ nhựa

Tình trạng
Đang hoạt động

Tỷ lệ sở hữu
100%

Tỷ lệ biểu quyết
100%
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Management Apparatus

Sơ đồ tổ chức theo mô hình công ty

Bộ Máy Quản Lý
BOD
Hội đồng quản trị

Shareholders
Đại hội đồng Cổ Đông

Inspection
Committee
Ban Kiểm Soát

Members of the BOD during the year 2021 and at the date of this report are:
Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2021 và vào ngày lập báo cáo này như sau:

BOD
Hội Đồng Quản Trị

CEO
Tổng Giám Đốc

CFO
Phó Tổng
Giám Đốc
Tài chính

Accounting
Kế toán
Finance
Tài chính

HR
Director
Giám Đốc
Nhân sự

Brand
Manager
Trưởng phòng
Thương hiệu

Recruitment
Trưởng phòng
Tuyển dụng
TC&B
Trưởng phòng
Lao động Tiền lương
TG&A
Trưởng phòng
Hành chính

Legal
Manager
Trưởng phòng
Pháp chế

COO
Phó Tổng
Giám Đốc
Điều hành

IT Director
Giám Đốc
Công nghệ
thông tin

Technical
Director
Giám Đốc
Kỹ thuật

Site Director
- Tay Ninh
Giám Đốc
nhà máy Tây Ninh

Sales Director
(Domestic)
Giám Đốc Kinh
doanh (Nội địa)

IS and Planning
Director
Giám Đốc Hỗ
Trợ Kinh doanh
và Kế hoạch

Site Director
- Cu Chi
Giám Đốc
nhà máy Củ Chi

Sales Director
(Export)
Giám Đốc
Kinh doanh
(Xuất khẩu)

Site Director
- Bac Ninh
Giám Đốc
nhà máy Bắc Ninh

Information about the staff at NN : 593 (on 31.12.2021)
Information about the staff at NN and its subsidiaries: 825 (on 31.12.2021)
Thông tin về nhân sự của NN : 593 nhân viên (tính đến ngày 31.12.2021)
Thông tin về nhân sự của NN và các công ty con : 825 nhân viên (tính đến ngày 31.12.2021)
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PD Director
Trưởng phòng
Cung ứng

Mr. La Bui Hoang Nghia

Chairman of Board
Chủ tịch

Mrs. La Bui Hong Ngoc

Vice Chairwoman of Board
Phó Chủ Tịch

Mr. La Van Hoang

Member
Thành viên

Mr. Le Thanh Hao Nhien

Member
Thành viên

Dismissed on 23 September 2021
Miễn nhiệm ngày 23 tháng 9 năm 2021

Mr. Jess Rueloekke

Member
Thành viên

Appointed on 23 September 2021
Bổ nhiệm ngày 23 tháng 9 năm 2021

Mrs. Nguyen Thi Dieu Phuong

Member
Thành viên

Inspection Committee
Ban kiểm soát
Members of the Inspection Committee during the year 2021 and at the date of this report are:
Các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2021 và vào ngày thành lập báo cáo này như sau:
Mrs. Hoang Thi Minh Thu

Head of IC
Trưởng ban

Appointed on 28 November 2019
Bổ nhiệm ngày 28 tháng 11 năm 2019

Mr. Nguyen Huu Thoang

Member
Thành viên

Appointed on 28 November 2019
Bổ nhiệm ngày 28 tháng 11 năm 2019

Mrs. Nguyen Ngoc Chi Mai

Member
Thành viên

Appointed on 28 November 2019
Bổ nhiệm ngày 28 tháng 11 năm 2019

Board of Management
Ban Tổng Giám Đốc
Mrs. La Bui Hong Ngoc

CEO
Tổng Giám Đốc

Mr. John Russell Gray

COO
Phó Tổng Giám Đốc Điều hành

Resigned on 1 April 2022
Từ nhiệm ngày 1 tháng 4 năm 2022

Mrs. Truong Thi Ngoc Tram

CFO
Phó Tổng Giám Đốc Tài chính

Resigned on 31 March 2022
Từ nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022
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Board of directors
Hội Đồng Quản Trị
The Board of Directors has 5 members, in which the Chairman of the Board
and the Managing Director are separate. Members of the Board of Direction include:
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:

1.

Mr. La Bui Hoang Nghia, Chairman of Board
Ông La Bùi Hoàng Nghĩa, Chủ Tịch
Mr. La Bui Hoang Nghia is the Chairman of the Board. In addition, he is the
Chairman of Ngoc Nghia’s subsidiaries, including Ngoc Nghia International
Packaging Single Member Limited Liability Company.
Before being elected as the Chairman of the Board, Mr. Hoang Nghia had
served as Deputy Director in charge of Marketing and product development
at NN for over 7 years. With his strategic vision, for the last 2 years, he has led
the restructuring of the operational and management activities, with a focus
on investing in the PET segment and developing multi-functional packaging
products for the company.

2.

Ms. La Bui Hong Ngoc, Vice Chairwoman of Board
Bà La Bùi Hồng Ngọc, Phó Chủ Tịch
Ms. La Bui Hong Ngoc is the Vice Chairwoman of Board and CEO of NN. She is
also the Chairman of Ngoc Nghia’s subsidiaries, including the International Pet
Single Member Limited Liability Company and Vietnam Pet Single Member Limited
Liability Company.
Ms. Hong Ngoc has over 12 years working at NN and she has taken on many
different managerial positions. Her latest position prior to being appointed as
Vice President of the Board of Direction was Deputy Managing Director. Ms. Hong
Ngoc has profound knowledge and experience in the PET packaging industry, not
only in the Vietnamese market but also in other foreign markets in Asia Pacific. She
has developed strategic customer bases at home and abroad for the past years.
Ms. Hong Ngoc graduated with a Master’s degree in Business Administration
in Switzerland.

Mr. Hoang Nghia graduated with a Bachelor’s Degree in Marketing in Canada.

Bà La Bùi Hồng Ngọc là Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần
Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa và còn là Chủ Tịch và
Tổng Giám Đốc của Công ty TNHH MTV PET Quốc Tế. Bà Hồng Ngọc có trên
12 năm làm việc tại Công ty và trải qua nhiều vị trí quản lý khác nhau.

Ông La Bùi Hoàng Nghĩa là Chủ Tịch Hội đồng quản trị của Công ty. Bên cạnh đó,
ông còn là Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc Công ty TNHH MTV Bao Bì Quốc Tế
Ngọc Nghĩa.

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.

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.

Bà Hồng Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Thụy Sĩ.

Ông Hoàng Nghĩa tốt nghiệp Cử Nhân chuyên ngành Marketing tại Canada.
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Mr. La Van Hoang, Member
Ông La Văn Hoàng, Thành viên
Mr. La Van Hoang is the founder of the company. With his strategic vision and a
strong desire, he brought the company from a small workshop in its early days of an
establishment to the leading company in the PET packaging market in Vietnam.
Mr. Hoang has a deep understanding of the PET packaging industry, from
technology, production to market and new product transformation. He is the
pioneer in bringing the technology of sterilized bottles, low plastic bottles and the
PCO 1881 Short Neck to Vietnam.
Mr. Hoang graduated in Mechanical Engineering from the Ho Chi Minh City
Polytechnic University and graduated with a BA in International Business from the
Ho Chi Minh City University of Economics.

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.
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Ms. Nguyen Thi Dieu Phuong, Member
Bà Nguyễn Thị Diệu Phương, Thành viên
Ms. Nguyen Thi Dieu Phuong is currently the Vice Managing Director of the
VinaCapital Fund Management Joint Stock Company. She has over 18 years
of experience in the financial market in Vietnam, and extensive experiences in
international auditing, capital markets, development strategy planning, corporate
restructuring and M&A.
Ms. Nguyen Thi Dieu Phuong graduated with a Bachelor’s degree in Banking Finance from the Banking Academy of Ho Chi Minh City, and ACCA.
Her current positions in other organizations include: Member of the Board of
Directors of the Khang Dien Housing Trading and Investment Joint Stock Company
(KDH), the An Cuong Wood JSC, the Thai Hoa International Hospital Joint Stock
Company and the Hung Vuong Joint Stock Company.
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 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).
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 Gỗ An Cường, Thành viên HĐQT Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Thái Hoà
và Thành viên HĐQT Công ty CP Hùng Vương.

Mr. Jess Ruelokke, Member
Ông Jess Ruelokke, Thành viên
Mr. Jess Ruelokke has over 30 years of experience in positions of General Director,
Chief Financing Officer, and Manager of multinational manufacturing companies.
Currently, Mr. Rulokke is holding the title of Deputy Managing Director at
VinaCapital and is in charge of the Business Enhancement Team.
Mr. Ruelokke graduated from the University of Southern Denmark with a Master’
Degree in Business Administration and Audit. In addition, he has earned a
Certificate of Auditor (Denmark).
Ông Jess Ruelokke có hơn 30 năm kinh nghiệm ở các vị trí Giám đốc điều hành,
Giám đốc tài chính và Giám đốc tại các Công ty sản xuất đa quốc gia.
Hiện nay, ông là Phó Giám đốc điều hành tại VinaCapital và phụ trách nhóm nâng
cao hiệu quả kinh doanh.
Ông Jess Ruelokke tốt nghiệp Thạc Sỹ Quản trị kinh doanh và Kiểm toán, từ trường Đại
học Miền nam Đan Mạch và có chứng chỉ Kiểm toán viên (Đan Mạch).
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Board of Management
Ban Tổng Giám Đốc
1.		

Ms. La Bui Hong Ngoc, Chief Executive Officer
Bà La Bùi Hồng Ngọc, Tổng Giám Đốc

3.

Please refer to the BOD section
Vui lòng xem ở mục Hội đồng quản trị
2.

Ngoc Tram has spent nearly 20 years working in leading multinational companies
such as O-IBJC (Vietnam), Saint Gobain (France and Vietnam), Global Closure
Systems (France and USA), Rio Tinto (France). She has extensive experiences
in financial management that can help her make revolutionary changes in
management, setting up ERP, M&A and corporate restructuring.

Mr. John Russell Gray, Chief Operations Officer
Ông John Russell Gray, Phó Tổng Giám Đốc Điều hành

Ms. Ngoc Tram graduated with an MBA at the AIT (Thailand), Master of Audit and
Consulting at the ESCP-EAP (France) and the CPA (USA).

Mr. John Russell has over 30 years of experience and is one of the leading experts in
the PET packaging industry. He has held many managerial positions during 19 years at
Husky (Canada, Japan and China), the world’s leading supplier of injection molding
equipment. He has also worked for PepsiCo for 7 years as Senior Supply Chain Director,
in charge of the Asia-Pacific region.

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.

Mr. John Russell was a graduate of Mechanical Engineering in Canada.
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.

Ms. Truong Thi Ngoc Tram, Chief Financial Officer
Bà Trương Thị Ngọc Trâm, Phó Tổng Giám Đốc Tài chính

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).

4.

Ms. Dong Thi Ngoc Trieu, Chief Accountant
Bà Đồng Thị Ngọc Triều, Kế toán trưởng
Ms. Ngoc Trieu has nearly 20 years of working experience in the Accounting
Department of the company. Ms. Ngoc Trieu graduated with a Bachelor’s degree
at The Ho Chi Minh City University of Economics.

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.
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The report on
the company’s operational results
for the year 2021
Báo cáo kết quả hoạt động
của công ty năm 2021
1.

Business activities results in 2021 of NN and the subsidiaries as following:
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của NN và các Công ty con
như sau:
Key Highlights of the Consolidated Financial Statement:
Currency: BVND

CRITERIA IN 2021
Net Revenue
Profit after Corporate
income tax

AOP 2021

ACT 2021

1.786

1.855

90

(53)

Net revenue increased by 3.9% in year 2021 compared to the AOP 2021 and by 11.5%
compared to in year 2020.
Profit after Corporate income tax in 2021 is negative because the Company has
provisions. Details are provided in the Audit Financial Statement 2021.

Điểm nổi bật của Báo cáo tài chính hợp nhất

Doanh thu thuần
Lợi nhuận sau thuế
TNDN

KẾ HOẠCH 2021

2.
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Report on Merger:
Báo cáo việc sáp nhập:
On July 01st , 2021, Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City
approved the application and granted a new business registration certificate to
Ngoc Nghia Industry - Service - Trading Joint Stock Company, due to the merger
from Vietnam P.E.T Single Member Limited Liability Company. On March 30th, 2022,
Vietnam P.E.T Single Member Limited Liability Company completed the tax code
closing procedure and was confirmed to terminate operation (due to the merger)
by the Department of Planning and Investment, the Tax Department of Ho Chi Minh City
Therefore, NN has to 02 (two) direct subsidiaries with details as follows:
COMPANY

LOCATION

BUSINESS LINE

OWNERSHIP

International Pet Single
Member Limited Liability
Company (“IPC”)

Tay Ninh

Manufacture of
plastics products

100%

Ngoc Nghia International
Packaging Single Member
Limited Liability Company
(“NNI”)

Tay Ninh

Manufacture of
plastics products

100%

Ngày 01/07/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh TP. Hồ Chí Minh đã chấp thuận hồ sơ
và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho Công ty Cổ phần Công nghiệp
– Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa, do nhận sáp nhập từ Công ty TNHH MTV
Nhựa P.E.T Việt Nam. Ngày 30/03/2022, Công ty TNHH MTV Nhựa P.E.T Việt Nam
đã hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế và được xác nhận chấm dứt hoạt động
(do bị sáp nhập) bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh.
Theo đó, NN hiện có 02 (hai) Công ty con là

ĐVT: tỷ đồng

CHỈ TIÊU NĂM 2021
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KẾT QUẢ
THỰC HIỆN 2021

1.786

1.855

90

(53)

ĐỊA ĐIỂM

NGÀNH NGHỀ
KINH DOANH

SỞ HỮU

Công ty TNHH MTV PET
Quốc Tế

Tây Ninh

Sản xuất sản
phẩm plastics

100%

Công ty TNHH MTV Bao Bì
Quốc Tế Ngọc Nghĩa

Tây Ninh

Sản xuất sản
phẩm plastics

100%

CÔNG TY

Doanh thu thuần cao hơn 3.9% so với kế hoạch đề ra và cao hơn 11.5% so với năm 2020.
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 lỗ là do Công ty thực hiện trích lập dự phòng.
Chi tiết nêu tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
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Report on operations
of the Board of Directors in 2021

Report on operations
of the Board of Management in 2021

Báo cáo hoạt động
của Hội Đồng Quản Trị năm 2021

Báo cáo hoạt động
của Ban Tổng Giám Đốc năm 2021

In 2021, the operation of the Board of
Directors was affected by the impacts of the
Covid-19 pandemic. However, the Board of
Directors still carried out activities effectively
and appropriately in accordance with the
Company’s Charter and the laws. With the
motto of focusing on efficiency and maximizing
best practices, the Board of Directors carried
out its duties as well as possible.
Information about the meetings and resolutions
of the Board of Directors is presented in the
Report on Company Management in 2021, and
disclosed on January 19th, 2022 at the website
of the Company
http: http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/.

When Covid-19 pandemic happened
complicatedly in the third quarter of 2021,
together with the Board of Management,
the Board of Directors revised the “Business
Continuity Plan” in order to ensure that the
operation of the Company was not be delayed,
no production interruption of the Sites and
focused on special importance to the health
and safety of all employees according to the
strict requirements of the Government and the
Ministry of Health for pandemic prevention.

Năm 2021, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
đã tác động đến hoạt động của Hội Đồng
Quản Trị. Tuy nhiên, Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức,
triển khai và thực hiện các hoạt động theo
nội dung đã được quy định tại Điều lệ và
pháp luật một cách phù hợp và hiệu quả nhất
có thể. Trên nguyên tắc hướng về kết quả,
áp dụng linh hoạt các cách thức thực hành,
Hội Đồng Quản Trị đã thực thi các nhiệm vụ
một cách đầy đủ, kịp thời.
Thông tin về các cuộc họp, nghị quyết của Hội
Đồng Quản Trị được trình bày tại Báo cáo
tình hình quản trị Công ty năm 2021, và công bố
thông tin ngày 19/01/2022 tại website của
Công ty http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/.

Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp vào
Qúy 3 năm 2021, cùng với Ban Tổng Giám Đốc,
Hội Đồng Quản Trị đã cho ý kiến điều chỉnh
“Kế Hoạch Kinh Doanh Liên Tục” nhằm đảm bảo
phù hợp với yêu cầu của Cơ quan nhà nước
trong thời gian cao điểm kiểm soát và
phòng chống dịch bệnh, đảm bảo hoạt động
của Công Ty không ngưng trễ, Nhà máy không
gián đoạn sản xuất và chú trọng an toàn sức khỏe
của toàn thể Nhân viên.

The Covid-19 pandemic continues to inhibit the
Vietnam industry’s growth in 2021, especially in
the third quarter of 2021 when key economic
zones were forced into prolonged social
distancing for disease control purposes.

Đại dịch Covid-19 tiếp tục kìm hãm sự tăng trưởng
của kinh tế Việt Nam năm 2021, đặc biệt là trong
Quý 3/2021 nhiều địa phương kinh tế trọng điểm
đều phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài
để phòng chống dịch bệnh.

However, in 2021, the Company continues to
take advantage of and further promote the
strengths of NN to enhance its position in the
domestic market, as well as to attract more
attention in the export market, ensure more
market share increase is associated with profit
growth. The Board of Management adheres
to the Business Strategy 2020-2022 and the
target approved by the General Meeting of
Shareholders and the Board of Directors.

Tuy nhiên, trong năm 2021, Công ty tiếp tục
tận dụng và phát huy hơn nữa những thế mạnh
của NN nhằm tăng cường vị thế tại thị trường
nội địa, cũng như thu hút nhiều sự chú ý hơn ở
thị trường xuất khẩu, đảm bảo tăng thị phần
đi liền với tăng trưởng lợi nhuận. Ban Tổng
Giám Đốc đã bám sát Chiến Lược Kinh Doanh
2020-2022 và mục tiêu được Đại Hội Đồng
Cổ Đồng và Hội Đồng Quản Trị phê duyệt.

2021 Achievements:

Thành tích năm 2021:

1,855 BVND

1.855 tỷ VND

+ 43

new SKU
in 2021

+ 43

sản phẩm mới
trong năm 2021

+ 25

new Customers
in 2021

+ 25

Khách hàng mới
trong năm 2021

and in particular, bringing Uniben and Masan
become key customers of NN, contributes to
reaching the revenue target of a year heavily
impacted by Covid -19;

Interest expense
in 2021
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Net
revenue

23.4 BVND

doanh thu
thuần

và đặc biệt đưa Uniben và Masan trở thành
khách hàng chiến lược, góp phần hoàn thành
mục tiêu doanh thu của một năm bị ảnh hưởng
nặng nề bởi Covid – 19

chi phí lãi vay
trong năm 2021

23,4 tỷ VND
45

Annual Report 2021
Báo cáo thường niên 2021

Report on operations of the Board of Directors in 2021
Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & Ban Tổng Giám Đốc

In 2021, all members of the Board of Directors
have been working actively and effectively.
The Board of Directors helps to provide timely
directions when necessary, with the goal of best
completion of the 2021 plan.

Năm 2021, tất cả thành viên Hội Đồng Quản Trị
đều hoạt động rất tích cực và hiệu quả. Hội Đồng
Quản Trị luôn giúp đưa ra các định hướng, chỉ đạo
kịp thời khi cần thiết với mục tiêu hoàn thành
tốt nhất kế hoạch năm 2021.

Monitoring and evaluating the General
Director and the Board Of Management:

Giám sát hoạt động của Tổng Giám Đốc
và Ban Tổng Giám Đốc:

With the results achieved in 2021, a year heavily
affected by the Covid-19 pandemic, the
Board of Directors discussed and reached the
conclusive evaluation that:

Với những kết quả đạt được trong năm 2021,
một năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch
Covid-19, Hội Đồng Quản Trị đã thực thảo luận
và đánh giá như sau:

•

•

The General Director and the Board of
Management made great efforts and
performed assigned tasks in 2021 with
remarkable and encouraging results, strictly
complying with current legal regulations
and the Company’s operating regulations.
In particular, the Board of Management
did very well to manage production and
business activities.

Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám Đốc đã
có nỗ lực lớn và thực hiện nhiệm vụ được
giao trong năm 2021 với kết quả rất đáng ghi
nhận và khích lệ, tuân thủ nghiêm chỉnh
các quy định pháp luật hiện hành và quy
chế hoạt động của Công ty. Đặc biệt, Ban
Điều hành đã làm tốt công tác điều hành
hoạt động sản xuất kinh doanh.

Orientation for Operation in 2022:

Định hướng hoạt động năm 2022:

•

The Board of Directors will continue to
promote and better implement the roles
and responsibilities of each Member;

•

Hội Đồng Quản Trị sẽ tiếp tục phát huy
và làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm
của từng Thành viên;

•

The Board of Directors will closely follow the
activities of the Board of Management;

•

Hội Đồng Quản Trị sẽ sâu sát với các
hoạt động của Ban Tổng Giám đốc;

•

At the same time, The Board of Directors will
coordinate with the Inspection Committee
in supervising the activities of the Company
to ensure the strictly complying with current
legal regulations and the Company’s
operating regulations.

•

Đồng thời, Hội Đồng Quản Trị sẽ phối hợp
với Ban Kiểm Soát trong công tác giám sát
hoạt động của Công ty để đảm bảo sự
tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật
hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty.
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Report on operation of Inspection Committee
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát
1.

The number of Inspection Committee member and Meeting of Inspection Committee
in 2021

1.

Trong năm 2021, BKS có (03) thành viên và không có sự thay đổi về nhân sự.

In 2021, the Inspection Committee has (03) members and there is no change
Mrs. Hoang Thi Minh Thu

The Head of Inspection Committee

Mr. Nguyen Huu Thoang

Member

Mrs. Nguyen Ngoc Mai Chi

Member

2.
Report on Operation of Inspection Committee in 2021

To assess the reasonability, legality, honesty and prudence level of accounting,
statistics and financial statement preparation.
Supervise in timely and accurate disclosure of information to shareholders in
accordance with the law applicable to public companies, ensuring the legitimate
rights and interests of shareholders
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Bà Nguyễn Ngọc Chi Mai

Thành viên

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện kịp thời, phù hợp với các quy định
của pháp luật các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong việc
điều hành hoạt động kinh doanh.

The Board of Directors held meetings to implement the contents approved by the
General Meeting of Shareholders; through the contents of the company’s activities
conducted in accordance with the provisions of law.

To supervise the corporate management and governance activities of the Board
of Directors, Chief Executive Officer; to be responsible before the General Meetings
of Shareholders for the performance of its assigned duties and powers.

Thành viên

Ban Kiểm Soát đồng ý với ý kiến của kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Ernst &
Young Việt Nam) về Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

The Inspection Committee agrees with the opinion of the independent auditor
(Ernst & Young Vietnam Company Limited) on the 2021 Financial Statements of the
Company.

Plan of the Inspection Committee in 2022

Ông Nguyễn Hữu Thoảng

Qua công tác giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát
ghi nhận các kết quả sau: Các hoạt động của Công Ty phù hợp với nội dung
trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty và tuân thủ đúng
quy định của pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán, tài chính và thuế.

According to the inspection on activities of Board of Directors and Board of
Management, Inspection Committee acknowledged these results as follows:
The Company’s activities are consistent with the contents of the Business
Registration Certificate, the Company’s Charter and comply with the provisions
of law, the State’s management regime on accounting, finance and tax.

3.

Trưởng ban

Ban kiểm soát tổ chức họp thành viên định kỳ để triển khai việc thực hiện vai trò
và trách nhiệm của các thành viên.

The Inspection Committee held regular meetings of members to implement the
roles and responsibilities of the members.

The Inspection Committee highly appreciates the efforts of the Board of Directors
and the Board of Management in operating production and business activities to
help the Company achieve business results in 2021, despite the different situation
of last year causing by Covid -19 pandemic.

Bà Hoàng Thị Minh Thư

Tham gia các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị để cập nhật, giám sát và đảm bảo
mọi hoạt động đều hợp lý và hợp pháp.

Participated in the meetings of the Board of Directors to update, monitored and
ensured all activities were reasonable and legal.

2.

Cơ cấu nhân sự và phiên họp của Ban kiểm soát trong năm 2021

Ban Kiểm Soát đánh giá cao những nỗ lực của Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng
Giám Đốc trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh để giúp Công ty đạt được
các kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2021, dù tình hình năm qua rất khó khăn
do dịch covid -19.

3.

Kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2022
Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc trong việc
quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông
trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý,
điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và
lập báo cáo tài chính.
Giám sát trong việc công bố thông tin kịp thời và chính xác cho cổ đông theo
đúng quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng, đảm bảo quyền và lợi ích
hợp pháp cho cổ đông.
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DRIVE LEAN
MANUFACTURING
•
•
•

•
•
•
•

INCREASE MARKET
SHARE WITH
PROFITABLE GROWTH
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Unify Brand Image Internally and Externally:
establish brand recognition and brand credibility
Unify Brand Message: vision, mission, and brand benefits
across all communication channels Internally and Externally
Promote Brand Value: reliability, innovation
Strengthen Company Culture: neutral gender, progressive,
creative, intuitive, optimistic, considerate, decisive.

SUSTAINABILITY
STEWARDSHIP
INNOVATION
•

•
•

NN requires Sustainable
Growth and Profitability to
remain competitive
rPET for bottle to bottle
production
Reduction in carbon
footprint:
° Energy reduction
° Scrap reduction
° Secondary packaging
° Alternatives
° Lightweighting

CUSTOMER & PRODUCT
DIVERSIFICATION
•

•

Expand Customer Base
across SMEs in PET rigid
packaging market
Product Portfolio:
° Target new products
converting glass,
HDPE/PP and
aluminum
° Develop multi-layer
customers and
products

The company’s strategic orientation for development
and sustainability for the period of 2020-2022
Định hướng chiến lược phát triển & phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2022

TINH GỌN QUÁ TRÌNH
SẢN XUẤT

LEVERAGE THE NEW BRAND IDENTITY

Improve COGS: Energy,
scrap, labor
Maximize profit:
Improve Gross Margin
Optimize Manufacturing
Footprint and Process Flow:
Kaizen, 5S

Domestic:
• Leverage Bac Ninh to grow
market share in North and
Central
Export:
• Leverage low cost
manufacturing in Vienam
as competitive advantage
• Increase “feet on the
street” with agents/
distributors
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•

•
•

Cải thiện COGS: Năng
lượng, phế liệu, nguồn
nhân lực
Tối đa hóa lợi nhuận:
Cải thiện biên lợi nhuận gộp
Tối ưu hóa quy trình sản
xuất và xử lý theo: Kaizen, 5S

PHÁT HUY BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU MỚI
•
•

•
•

TĂNG THỊ PHẦN CÙNG
VỚI VIỆC TĂNG TRƯỞNG
LỢI NHUẬN
Trong nước:
Tận dụng lợi thế nhà máy
Bắc Ninh để phát triển thị trường
miền Bắc và miền Trung.
Xuất khẩu:
º Tiếp tục phát huy tính
hiệu quả của việc sản
xuất với chi phí thấp ở
Việt Nam như một lợi thế
cạnh tranh.
º Tăng cường “dấu ấn
thương hiệu” bằng cách
xây dựng mạng lưới đại
lý và nhà phân phối

Thống nhất hình ảnh thương hiệu từ trong ra ngoài:
xây dựng nhận diện và uy tín thương hiệu
Thống nhất thông điệp thương hiệu: tầm nhìn, sứ mệnh, và lợi ích
thương hiệu trên tất cả phương tiện truyền thông nội bộ và
bên ngoài
Đẩy mạnh giá trị thương hiệu: tin tưởng, cải tiến nhằm củng cố
các Chiến lược
Xây dựng văn hóa nội bộ dựa trên những đặc điểm cá nhân:
bình đẳng giới, tiến bộ, sáng tạo, phán đoán dựa trên trực giác,
lạc quan, cận trọng, quyết đoán

CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP
QUẢN LÝ BỀN VỮNG
•

•
•

NN yêu cầu sự Phát Triển
Bền Vững và có lợi nhuận
để duy trì tính cạnh tranh.
rPET
Giảm lượng khí thải Carbon
º Giảm năng lượng
º Giảm phế liệu
º Lựa chọn thay thế
bao bì thứ cấp
º Giảm trọng lượng

ĐA DẠNG HÓA

•

•

Mở rộng nền tảng khách
hàng thông qua các doanh
nghiệp vừa và nhỏ trong
ngành thị trường bao bì
nhựa PET
Danh mục sản phẩm:
º Hướng tới các sản phẩm
mới được chuyển đổi từ
thủy tinh, nhựa HDPE/PP
và nhôm
º Phát triển nhiều dòng
sản phẩm, tiếp cận các
khách hàng mới.
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Increase market share with
profitable growth

Industry Stewardship and
Sustainability

Tăng thị phần cùng với
tăng trưởng có lợi nhuận

Quản lý ngành
và Phát Triển Bền Vững

NN will leverage the manufacturing facility in Bac Ninh to grow market
share and better support our customers in Northern and Central Markets.
NN will promote its competitive pricing to further expand Export Markets
with particular focus on Southeast Asia, Australia and the US west coast.
NN will continue to refresh its product portfolio to continue to add value
to our existing customers and in support of new customer requirements.
Improved profitability will be driven through an increased focus on lean
manufacturing to drive down non-value added costs ensuring NN
remains profitable and competitive for Domestic and Export Markets.

Plastics continue to be under pressure in the news and social media
due to low recycling rates, and images of ocean and landfill waste. NN
will promote its industry stewardship and sustainability initiatives to the
market via Website and LinkedIn updates as well as its membership in
PROVietnam. Current initiatives include supporting customer requirements
for the use of rPET, lean manufacturing to reduce carbon footprint for
tons of resin converted and migrating more secondary packaging to
returnable packing for a reduction of Carbon and wood. Investments in
closed loop cooling towers will see a reduction in water by more than
40 million liters of water per year. NN will also continue to work with our
customers on lightweighting initiatives for carbon footprint reduction in
single use plastic packaging.

NN sẽ tận dụng nhà máy tại Bắc Ninh để tăng thị phần và hỗ trợ tốt hơn
cho khách hàng thị trường Miền Bắc và Miền Trung. NN sẽ đưa ra mức giá cả
cạnh tranh để mở rộng hơn nữa Thị trường Xuất khẩu, đặc biệt tập trung
vào Đông Nam Á, Châu Úc và Tây Duyên Hải Hoa Kỳ.
NN sẽ tiếp tục làm mới danh mục sản phẩm của mình để tiếp tục gia tăng
giá trị vào khách hàng hiện tại và hỗ trợ các yêu cầu mới của khách hàng.
Cải thiện lợi nhuận được đẩy mạnh thông qua việc tăng cường tập trung
vào sản xuất tinh gọn để giảm chi phí phi giá trị gia tăng đảm bảo NN
vẫn có lợi nhuận và vẫn cạnh tranh được ở cả Thị trường Nội địa và Xuất khẩu.
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Nguyên liệu nhựa tiếp tục chịu sức ép trên các phương tiện thông tin và
truyền thông xã hội do tỷ lệ tái chế thấp và từ hình ảnh các bãi rác thải nhựa
ở đại dương. NN sẽ thúc đẩy các sáng kiến quản lý ngành và phát triển
bền vững của mình ra thị trường thông qua Website và LinkedIn của
Công ty cũng như tư cách thành viên của mình trong Liên minh tái chế
bao bì Việt Nam. Các sáng kiến hiện tại bao gồm hỗ trợ các yêu cầu của
khách hàng trong việc sử dụng nhựa rPET, tinh gọn sản xuất để giảm
lượng khí thải carbon đối với hàng tấn nhựa được chuyển đổi, và dịch chuyển
từ sử dụng bao bì thứ cấp sang bao bì tái sử dụng nhiều lần để giảm
lượng tiêu thụ bìa carton và gỗ. Các khoản đầu tư vào tháp giải nhiệt
tuần hoàn kín sẽ góp phần giảm hơn 40 triệu lít nước tiêu thụ mỗi năm.
NN cũng sẽ tiếp tục làm việc với khách hàng của mình về các sáng kiến
giảm trọng lượng để giảm lượng khí thải Carbon đối với bao bì nhựa sử dụng
một lần.
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Lean Manufacturing
Sản xuất tinh gọn

Đa dạng hóa tập Khách hàng
và Sản phẩm
In line with Growing Market share it is essential that NN looks to diversify
its current customer base and product portfolio. While NN does recognize
and appreciate the revenue from Coke, Pepsi and Unilever as Global Brands
it is essential to target a reduction in dependency on these Top 3 customers
due to increased competition on pricing and business continuity practices
for multiple suppliers. NN has seen strong growth from existing and new
customers in Hotfill, Water, CSD, Edibles (oils and sauces) and Home &
Personal Care. This diversification and introduction of new SKUs has been
supported by Engineering and NN’s in house Mold Manufacturing.

Cùng với việc tăng trưởng Thị Phần, NN cần đa dạng hóa tập khách hàng
hiện tại và danh mục sản phẩm của mình. Mặc dù NN ghi nhận và đánh giá
cao doanh thu từ các khách hàng lớn như Coke, Pepsi và Unilever với
tư cách là các Thương hiệu Toàn cầu, NN phải đặt mục tiêu giảm sự
phụ thuộc vào ba khách hàng hàng đầu trên do sự cạnh tranh về giá cả
và các phương thức kinh doanh với nhiều nhà cung cấp khác. NN đã
chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ từ các khách hàng hiện tại và
khách hàng mới trong các ngành hàng chai Hot Fill, Nước khoáng, B brand
CSD, Thực phẩm (dầu và nước sốt) và Sản phẩm chăm sóc Gia đình & Cá nhân.
Sự đa dạng hóa và giới thiệu sản phẩm mới này đã được hỗ trợ bởi
Bộ phận Kỹ thuật và Sản xuất khuôn tại nhà máy của NN.
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Vietnam continues to be attractive for lower manufacturing costs vs
other Asian economies however it is essential that NN continues to drive
lean manufacturing. This will ensure it improves profitability, remains price
competitive in the market including new competitor investments. Key areas
of focus will be headcount reduction through optimized process flow
and automation. Scrap reduction through improved maintenance of
machines and molds as well improved production planning. Reduction
in KWH/KG of resin converted through cycle optimization and current
investments in chillers, dryers and compressors. Water reduction through
closed loop towers. All of this will also promote NN sustainability
statement to the market.

Việt Nam tiếp tục là đất nước thu hút đầu tư do chi phí sản xuất nhìn chung
thấp hơn so với các nền kinh tế châu Á khác, tuy nhiên NN cần phải
tiếp tục thúc đẩy sản xuất tinh gọn hơn nữa. Điều này sẽ đảm bảo cải thiện
lợi nhuận, duy trì giá cả cạnh tranh trên thị trường bao gồm cả các
khoản đầu tư mới của đối thủ cạnh tranh. Các lĩnh vực trọng yếu sẽ có
phương án cắt giảm nhân sự thông qua tối ưu quy trình tự động hóa.
Giảm phế liệu thông qua cải tiến bảo trì máy móc và khuôn mẫu cũng như
kế hoạch sản xuất. Giảm KWH / KG nhựa chuyển đổi thông qua tối ưu
hóa chu trình và đầu tư hiện tại vào máy làm lạnh, máy sấy và máy nén.
Giảm nước qua tháp vòng kín. Tất cả những điều này cũng sẽ góp phần
thúc đẩy những cam kết phát triển bền vững của NN với thị trường được
thực hiện.
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Leverage the New Brand Identity
Tận dụng
Bộ Nhận Diện Thương Hiệu mới
Probably the most easily recognized component of the 3 year strategy is
the New Branding. It is sending a positive and proactive message to NN’s
customers, competitors, and partners. It is helping to attract new customers,
staying relevant to the rigid packaging market and our existing customers,
standing out amongst our competitors, sending a positive message to
our employees and improving overall brand awareness. NN has been applying
the new brand identity internally and externally, from factories to offices,
to customer touch points and to strategic partners establishing a more
professional brand image. NN will continue to promote its enhanced
brand identity through marketing activities via NN website and LinkedIn.
NN will also focus on an improved corporate culture utilizing the contribution
of each member with the following criteria: neutral gender, progressive,
creative, intuitive, optimistic, considerate and decisive building and overall
stronger and cohesive workforce.
Yếu tố dễ dàng nhận thấy nhất trong chiến lược 3 năm là Bộ Thương Hiệu mới.
Nó gửi một thông điệp tích cực và chủ động đến khách hàng, đối thủ
cạnh tranh và đối tác của NN. Bên cạnh đó, nó còn góp phần thu hút
khách hàng mới, giữ vững sự phù hợp với thị trường bao bì và yêu cầu
của khách hàng hiện tại, làm nổi bật giữa các đối thủ cạnh tranh,
gửi thông điệp tích cực đến người lao động và nâng cao nhận thức
thương hiệu tổng thể. NN đã và đang áp dụng bộ nhận diện thương hiệu
mới trong nội bộ và bên ngoài , từ nhà máy đến văn phòng, đến các điểm
tiếp xúc với khách hàng và các đối tác chiến lược nhằm xây dựng hình ảnh
thương hiệu chuyên nghiệp hơn. NN sẽ tiếp tục tăng cường nhận diện
thương hiệu thông qua các hoạt động tiếp thị thông qua Website và
LinkedIn của mình. NN cũng sẽ tập trung vào việc phát triển văn hóa
doanh nghiệp dựa trên sự đóng góp của mỗi thành viên đánh giá theo
các tiêu chí sau: bình đẳng giới, tiến bộ, sáng tạo, trực quan, lạc quan,
cận trọng và quyết đoán trong việc xây dựng tổng thể lực lượng lao động
mạnh và gắn kết hơn.
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In 2021, Ernst & Young Vietnam Co., Ltd audited the Company’s financial
statements. In which:
•

The full of the audited separated financial statements 2021 was disclosed
on April 08th, 2022 at the company’s website:
http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/

•

The full of the audited consolidated financial statements 2021 was
disclosed on April 08th, 2022 at the company’s website:
http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/

Năm 2021, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã thực hiện việc kiểm toán
Báo cáo tài chính của Công ty. Trong đó:
•

Toàn văn Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán:
được công bố thông tin ngày 8/4/2022 tại website Công ty:
http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/;

•

Toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán:
được công bố thông tin ngày 8/4/2022 tại website Công ty:
http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/.

The basic criteria are summarized below:
Các chỉ tiêu cơ bản được tóm lược dưới đây:
Currency: BVND
Đơn vị: tỷ đồng
Criteria
Chỉ tiêu

Consolidated number
Số liệu hợp nhất

Total asset
Tổng tài sản

1.999

Payable liabilities
Nợ phải trả

803

Equity
Vốn chủ sở hữu

1.196

Total net revenue
Tổng doanh thu thuần

1.855

Net profit after Corporate
Income Tax
Lợi nhuận sau thuế TNDN

(53)
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Contacts
Thông tin liên hệ

Contacts
Thông tin liên hệ
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Head Office: 27A Nguyen U Di Street, Thao Dien Ward,
Thu Duc City, HCM City, Vietnam

Văn phòng:

Hotline:

(84-28) 38 16 1186

Đường dây nóng: (84-28) 38 16 1186

Email:

sales@nnc.vn
recruitment@nnc.vn
investor@nnc.vn

Email:

sales@nnc.vn
recruitment@nnc.vn
investor@nnc.vn

Website:

http://ww.nnc.vn

Website:

http://ww.nnc.vn

27A đường Nguyễn Ư Dĩ,
P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM.
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