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NỘI DUNG
1.

DNP Corp

2.

Ngành nước

3.

Ngành nhựa

DNP CORP

NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT
Tỷ đồng

5.700

Tổng tài sản

Tỷ đồng

1.600

Vốn chủ sở hữu

Tỷ đồng

1.000

17

Đơn vị thành viên
và liên kết

09

Công ty thành viên

05

Công ty liên kết

02

Dự án đang triển khai

01

Công ty đầu tư chiến lược

Bể xử lý nước sạch – NMN Bình Hiệp

Vốn điều lệ

Tỷ đồng

2.800

Doanh thu
(*) Số liệu dự kiến 2018

MÔ HÌNH HOLDING

NGÀNH NHỰA

15

Cơ sở
hạ tầng

02

Văn phòng Hà Nội và HCM

05

Nhà máy nhựa

08

Công ty nước

Dây chuyền ống HDPE - DNP

NGÀNH NƯỚC

Dây chuyền máy thổi HD tự động

DNP CORP

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
(*) Đến tháng 11/2018

ỐNG NHỰA VÀ PHỤ KIỆN
5.000 TẤN/THÁNG
43/63 TỈNH THÀNH
40% THỊ PHẦN

TỔNG CÔNG SUẤT
830.000 M3/NGÀY ĐÊM

THỊ TRƯỜNG
11 TỈNH THÀNH

TỔNG DOANH THU
1.500 TỶ ĐỒNG

KHÁCH HÀNG
700.000

VỐN ĐIỀU LỆ
1.780 TỶ ĐỒNG
IFC CAM KẾT ĐẦU TƯ
24,9 TRIỆU USD

1.300 TỶ ĐỒNG
DOANH THU
40 TỶ ĐỒNG
EBITDA/THÁNG

NHỰA CÔNG NGHIỆP
2.000 TẤN/THÁNG

BAO BÌ
1.300 TẤN/THÁNG

Top 1 thị phần nhựa hạ tầng
Top 5 thị phần nhựa công nghiệp
Dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn G7
40 năm lịch sử phát triển

LĨNH VỰC NƯỚC SẠCH

LĨNH VỰC NHỰA

DNP CORP

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

THÀNH LẬP
dưới
hình
thức công ty
Nhà nước

1976

1996
Bắt đầu sản
xuất ống
uPVC

Bắt đầu sản
xuất
ống
HDPE

Đầu tư nhà
máy sản xuất
bao bì mềm
xuất khẩu

Đầu tư dây
chuyền sản xuất
ống nhựa thứ 2
tại Quảng Nam

Nâng công suất
ống nhựa lên
2.000 tấn/tháng

Số 1 Việt Nam
về sản xuất và
cung cấp ống
nhựa hạ tầng

1998

2005

2007

2010

2014

2004
Cổ phần hóa
với VĐL 2 tỷ
đồng

2006

2008

2012

NIÊM
YẾT
trên HNX

Nhà sản xuất ống
HDPE 1.000 mm
đầu tiên tại Việt
Nam

Tái cấu trúc toàn
diện, thay đổi
HĐQT, Ban điều
hành

Hoàn thành nâng vốn
điều lệ lên 300 tỷ đồng.
Đầu tư mua sở hữu
Nhựa Tân Phú
Đầu tư sở hữu Nước
Đồng Tâm công suất
90.000 m3/ngày đêm

• DNP: Kế hoạch tăng
vốn lên 1.000 tỷ đồng
• DNP Water: tăng vốn
lên 1.780 tỷ đồng
• IFC đã giải ngân 15,3
triệu USD

2018

2016

2015
Hoàn thành nâng
vốn điều lệ lên
135 tỷ đồng.
Đầu tư sở hữu
Nước Bình Hiệp
công suất 50.000
m3/ngày đêm

2017
THÀNH LẬP DNP

WATER

với vốn
điều lệ 1.100 tỷ đồng,
được IFC cam kết đầu
tư 24,9 triệu USD

DNP CORP

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH
TẦM NHÌN
Trở thành công ty Việt Nam tầm cỡ quốc tế với sực
cạnh tranh vượt trội tại hai lĩnh vực chính là nước sạch
và sản xuất nhựa.

NHỰA GIA DỤNG
NƯỚC SẠCH
SỐ 1 NGÀNH NƯỚC SẠCH
Đạt công suất 1.000.000
m3/ngày đêm vào năm 2025

ỐNG NHỰA HẠ TẦNG
PHỤ KIỆN NGÀNH
NHỰA

SỨ MỆNH
❖ Đối với ngành nước
▪ Cam kết đầu tư lâu dài bằng tất cả nguồn lực với niềm đam
mê cao nhất, tiên phong ứng dụng công nghệ cao, tạo dựng
giải pháp đột phá trong mô hình cấp nước sạch cho mọi
người dân Việt Nam.

TIÊN PHONG CUNG CÁP
SẢN PHẨM CAO CẤP

NHỰA CÔNG NGHIỆP
TOP 3 VIỆT NAM

TOP 1 VIỆT NAM
Là nhà sản xuất và cung cấp
ống nhựa hạ tầng giàu giá trị
gia tăng nhất Việt Nam.

❖ Đối với ngành nhựa
▪ Phát huy nội lực hiện tại, hợp tác đầu tư nhằm nâng cao
năng lực và sức cạnh tranh, tạo ra sản phẩm nguồn gốc
Việt, giá cả Việt và chất lượng quốc tế.
▪ Tiên phong cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, mẫu
mã đẹp và tiện dụng cho người tiêu dùng Việt Nam

TẦM NHÌN 2025

DNP CORP

ĐỊA BÀN VÀ CÔNG SUẤT HOẠT ĐỘNG

B

A

VĂN PHÒNG
A

NƯỚC SẠCH
Công ty thành viên

1. VĂN PHÒNG HÀ NỘI
H

J

2. VĂN PHÒNG TPHCM

C

Công ty liên kết/ Đầu tư chiến lược

8. BÌNH HIỆP

L

53.000 m3/ngày đêm

50.000 m3/ngày đêm

M

SẢN XUẤT NHỰA

9. NHÀ MÁY NƯỚC ĐỒNG TÂM

N

3. NHỰA ĐỒNG NAI

90.000 m3/ngày đêm

A

10. NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

4. NHỰA ĐỒNG NAI MIỀN TRUNG

H

11. CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

N

J

5. NHỰA TÂN PHÚ TẠI TPHCM

12. DNP – BẮC GIANG

F

16. CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

17. CẤP NƯỚC CẦN THƠ 2

P

60.000 m3/ngày đêm

G

18. CẤP NƯỚC CÀ MAU

I

J

55.000 m3/ngày đêm
K

L

6. NHỰA TÂN PHÚ TẠI LONG AN

K

13. CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH

D

19. CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

7. NHỰA TÂN PHÚ TẠI BẮC NINH

31.500 m3/ngày đêm

L

20. DNP – LONG AN
60.000 m3/ngày đêm

N

P

G

21. SƠN THẠNH – KHÁNH HÒA
100.000 m3/ngày đêm

L
M

200.000 m3/ngày đêm

Dự án
C

E

52.500 m3/ngày đêm

75.500 m3/ngày đêm

B

D

37.700 m3/ngày đêm

50.000 m3/ngày đêm

E

15. CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ
122.000 m3/ngày đêm

F
I

14. CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN

H

DNP CORP

ĐỐI TÁC NGÀNH NƯỚC

Đối tác Vận hành

Đối tác Công nghệ

Đối tác Tài chính

CTCP Cấp nước Bà Rịa –
Vũng Tàu (BWACO)

KOBELCO ECO SOLUTIONS
(KOBELCO)

Tổ chức Tài chính Quốc tế

• Năng lực cấp nước: 180.000
m3/ngày đêm, sản xuất và cung
cấp nước sạch sinh hoạt cho địa
bàn TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa và
vùng lân cận, với hơn 157.000
đầu nối cấp nước.
• Chỉ số tài chính vượt trội trong
ngành

• Tỷ lệ thất thoát nước thấp nhất
trong các công ty cấp nước
(<8.5%)

• Quy mô vốn hơn $200 triệu,
lịch sử phát triển hơn 60 năm.

• Cung cấp giải pháp công nghệ
cho các nhà máy sản xuất
nước sạch, chú trọng tính hiệu
quả, sạch và tiết kiệm năng
lượng
• Dự án tiêu biểu tại Việt Nam:
Nhà máy nước Hoàng Mai,
Thalbeco, xử lý nước thải cho
Cấp nước và môi trường Bình
Dương…

(IFC)
• Tổ chức tài chính đa quốc gia
thuộc Nhóm Ngân hàng Thế
giới, quản lý tổng cộng 35 tỷ
USD
•

Tại Việt Nam, IFC đã đầu tư
vào nhiều ngân hàng lớn, các
công ty lớn trong các lĩnh vực
cơ sở hạ tầng, bất động sản…

• DNP là công ty tư nhân đầu tiên
và duy nhất trong ngành nước
hiện nay trở thành đối tác của
IFC.

DNP CORP

ĐỐI TÁC NGÀNH NHỰA

Đối tác sản phẩm gia dụng

Đối tác toàn diện ngành nhựa

ASVEL CO., LTD.

TENMA CORPORATION

•

Thương hiệu nhựa gia dụng hàng đầu Nhật Bản

•

•

Sản xuất trên 3.000 sản phẩm nhựa gia dụng
đa dạng (hộp đựng thực phẩm, bình nước, ghế,
khay kệ…) với chất lượng cao, mẫu mã đẹp

Công ty nhựa gia dụng và công nghiệp hàng
đầu Nhật Bản

•

Chuyên sản xuất và gia công các sản phẩm
nhựa gồm nhựa gia dụng và nhựa công nghiệp

•

Có tới 900 máy làm khuôn và công nghệ sản
xuất tiêu chuẩn cao

•

Hợp tác chiến lược về khuôn mẫu, sản phẩm…

•

Hợp tác chiến lược hỗ trợ Nhựa Tân Phú thuộc
DNP Corp phát triển mảng nhựa gia dụng
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LĨNH VỰC
NƯỚC SẠCH

D N P W AT E R

THÔNG TIN CHUNG
MỤC TIÊU
NGÀY THÀNH LẬP

Quản lý toàn bộ đầu tư ngành nước của
DNP Corp

26/04/2017

Mục tiêu đạt tổng công suất 1

m3/ngày đêm năm 2022

triệu

TỔNG TÀI SẢN
ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ

2.880 tỷ đồng
(*) Cập nhật tháng 6/2018

Tầng 4 Tòa nhà Viettel,

Lô 4A đường Hoàng Văn Thụ,

VỊ THẾ

phường Xương Giang, TP Bắc Giang

Doanh nghiệp tư nhân hàng đầu ngành
nước với tổng công suất hiện tại

830.000 m3/ngày đêm

NĂNG LỰC CỐT LÕI

KINH NGHIỆM

VẬN HÀNH

DNP Water đang sở hữu và vận hành
hiệu quả các nhà máy hiện hữu tại 11
tỉnh thành với tổng công suất thiết kế
830.000 m3/ngày đêm..

Là đối tác vận hành với CTCP Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu, một trong những đơn vị hàng đầu tại
Việt Nam về tổ chức bộ máy quản trị, hệ thống
quy trình vận hành nhà
máy và hệ thống đường ống để quản lý chất
lượng nước sạch thường xuyên cho người dân,
giảm tỷ lệ thất thoát ở các nhà máy nước của
DNP Water.

CÔNG NGHỆ
Hợp tác chiến lược với Kobelco Eco Solutions
Co. Ltd, đơn vị hàng đầu của Nhật Bản
chuyên cung cấp giải pháp công nghệ cho
các nhà máy sản xuất và xử lý nước sạch. Hai
bên sẽ phối hợp đưa công nghệ, thiết bị và
giải pháp tiên tiến nhất của Nhật Bản và thế
giới tới các nhà máy nước của DNP Water với
mục tiêu chất lượng và hiệu quả.

NĂNG LỰC CỐT LÕI
QUẢN TRỊ

TÀI CHÍNH

Áp dụng mô hình tổ chức hiện đại, tiêu
chuẩn cao, có sự tư vấn, hỗ trợ của IFC;
Bộ máy quản trị tinh gọn, kết hợp và tận dụng
tối đa thế mạnh của các công ty thành viên;
Đội ngũ lãnh đạo cấp cao giàu kinh nghiệm về
công nghệ, thi công, tài chính, quản trị...

Quy mô vốn đạt 1.780 tỷ đồng cùng khoản
vay chuyển đổi trị giá 24,9 triệu USD từ Tổ
chức tài chính quốc tế IFC (thành viên của
World Bank Group).

CHUỖI GIÁ TRỊ:

TỆP KHÁCH HÀNG

Hưởng lợi từ kinh nghiệm, giải pháp vật tư
đường ống và năng lực thi công đường ống
của Nhựa Đồng Nai với chi phí và thời gian
tối ưu.

Tổng số lượng khách hàng tại các đơn vị
thành viên của DNP Water lên đến
700.000 khách hàng. Đây là cơ sở để
hướng đến hợp tác toàn diện giữa DNP
Water với các tổ chức tài chính, ngân
hàng, bán lẻ…để cung cấp các sản phẩm
giá trị gia tăng cho lượng khách hàng kể
trên.

D N P WAT E R

CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ UBCF
VÀ LẮNG LAMELLA
UBCF là công nghệ bể lọc
tiếp xúc sinh học dòng chảy
ngược tiên tiến của Nhật
Bản, giúp giảm chất hữu cơ
và độ ô nhiễm trong nước
một cách an toàn, hiệu quả
ở công đoạn xử lý nước ban
đầu.
Công nghệ lắng Lamella
được áp dụng phổ biến
trong các công trình xử lý
nước hiện đại, giảm chiều
cao xây dựng bể lắng, tăng
tốc độ lắng và nâng cao
hiệu quả xử lý nước, là giải
pháp nâng cao chất lượng
nước và giảm chi phí vận
hành.

CÔNG NGHỆ LỌC UFRO
Là một trong những công
nghệ xử lý nước tiên tiến
nhất trên thế giới hiện nay,
UF-RO ứng dụng công nghệ
siêu lọc UF và lọc thẩm thấu
ngược RO với hiệu quả xử lý
nước rất cao, loại bỏ dầu,
hydroxit kim loại, chất keo,
nhũ tương, chất rắn lơ lửng,
vi khuẩn và hầu hết các
phân tử kích thước
>0,02µm (với màng lọc UF)
và sản xuất nước tinh khiết
(với màng lọc RO), đảm bảo
tối ưu sức khỏe cho người
sử dụng.

HỆ THỐNG SCADA

HỆ THỐNG QUẢN LÝ
MẠNG LƯỚI VÀ GHI THU

SCADA là hệ thống quản lý
tự động hóa trong công
nghiệp với chức năng điều
khiển giám sát và thu thập
dữ liệu. Ứng dụng vào
ngành sản xuất và xử lý
nước, hệ thống tự động thu
thập, quản lý và phân tích số
liệu phục vụ việc lập kế
hoạch sản xuất, điều khiển
và giám sát trạng thái của
các thiết bị, phân tích đảm
bảo chất lượng nước…giúp
nâng cao hiệu quả vận hành
nhà máy sản xuất và quản lý
hệ thống cung cấp nước
sạch.

DNP Water áp dụng các hệ
thống hiện đại để quản lý
mạng lưới hiệu quả, giảm
thiểu rò rỉ nước và tăng chất
lượng phục vụ khách hàng.
Công ty đang thí điểm áp
dụng hệ thống GIS quản lý
mạng lưới và đồng hồ đo để
phân tích tìm rò rỉ và
phần mềm quản lý
khách hàng, ghi chỉ số và thu
tiền tiện lợi qua thanh toán
điện tử.

Bể lắng Lamella

Quản lý mạng lưới

Công nghệ lọc UF-RO

Hệ thống quản lý tự động hóa SCADA

LĨNH VỰC
NHỰA

NHỰA ĐỒNG NAI

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
Trở thành nhà cung cấp giải pháp toàn diện hơn là chỉ cung cấp 1
loại vật tư. Đi đầu trong cung cấp vật tư và giải pháp thi công
ngành nước.
Hợp tác cùng các đối tác vật tư dân dụng khác như Điện
(Lioa), Đồng hồ/ Bơm/ Van…để cung cấp trọn gói sản phẩm
điện nước.

NHỰA ĐỒNG NAI

SẢN PHẨM
• Ống HDPE cho lĩnh vực cấp
thoát nước, xử lý nước thải,
tưới tiêu công nghiệp…
• Ống và phụ kiện uPVC &
PPR
• Vật tư, phụ tùng ngành
nước

Các loại bao bì xuất khẩu:
• Starseal
• Block
• Sandwich
• T-Shirt…
Sản phẩm đạt chuẩn Châu Âu
Thị trường: Đức, Anh, Pháp,
Hà Lan, Bỉ…

Dây chuyền uPVC

Dây chuyền ống HDPE

Sản xuất phụ kiện

Bao bì xuất khẩu

N H Ự A TÂ N P H Ú

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

•

Tham gia sản xuất mảng
nhựa gia dụng, liên kết với
Nhật Bản để định hình và
tiên phong trong cung cấp
sản phẩm cấp cao.

•

Đầu tư cải tạo nhà xưởng, máy
móc thiết bị để đáp ứng tiêu
chuẩn của khách hàng cao
cấp.

N H Ự A TÂ N P H Ú

SẢN PHẨM

• Chai, phôi nhựa PET
• Két nhựa
• Vỏ bình ắc quy

• Chai, can, thùng, vỏ (sơn,
bảo vệ thực vật, dược, hàng
không…)
• Các khách hàng lớn: Coca
Cola, Pepsi, Lavie, Sabeco,
Pinaco…

Máy thổi PET

Máy thổi nhiều lớp

Máy ép phun

Máy cơ khí chính xác
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