
 

 

Số:  01/2019/BC-HĐQT Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2019 

                                                  

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH  

VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019 

 

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018 

1. Đặc điểm tình hình 

Kinh tế Việt Nam năm 2018 tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực: tăng trưởng GDP đạt 

7,08% - mức cao nhất từ năm 2011; lạm phát được kiểm soát trong ngưỡng mục tiêu (3,54%); 

tỷ giá hối đoái được giữ vững (USD/VND tăng ~2,8%); và cán cân ngân sách ghi nhận thặng 

dư sau nhiều năm thâm hụt. Việt Nam thu hút được 25,28 tỷ USD vốn FDI đăng ký trong năm 

2018, giảm 13,9% so với năm trước; tuy nhiên vốn FDI giải ngân là 19,1 tỷ USD, tăng 9,1%. 

Tăng trưởng tín dụng năm 2018 đạt 14%, tăng nhẹ so với năm 2017.  

Bên cạnh những thuận lợi là những thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt các 

doanh nghiệp trong ngành sản xuất nhựa. Thương mại toàn cầu tăng chậm hơn dự báo do những 

thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng 

diễn biến phức tạp. Lạm phát toàn cầu những tháng đầu năm có xu hướng tăng cao hơn năm 

2017 do giá năng lượng, đặc biệt là giá dầu bình quân tăng mạnh, kéo theo giá nguyên vật liệu 

nhựa tăng mạnh. Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn cùng với xu hướng gia 

tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch có tác động đến sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam và các nước 

trong khu vực. 

Kinh tế Việt Nam năm 2019 được dự báo vẫn tương đối tích cực và nằm trong xu hướng ổn 

định và tăng trưởng dài hạn như môi trường kinh doanh được cải thiện, tình hình chính trị ổn 

định, tốc độ tăng trưởng kinh tế và nhu cầu tiêu dùng tương đối cao, trong khi lạm phát được 

duy trì ở mức ổn định so với các nền kinh tế mới nổi khác, qua đó thu hút dòng vốn đầu tư nước 

ngoài mạnh mẽ…Môi trường vĩ mô tích cực sẽ là cơ sở hoạch định và triển khai định hướng 

chiến lược chung của DNP Corp.   

2. Đánh giá hoạt động của công ty trong năm 2018 

Năm 2018 ghi dấu ấn đặc biệt thay đổi toàn diện hoạt động của DNP đối với cả hai mảng kinh 

doanh chính: Ngành Nước và Ngành Nhựa.  

Đối với Ngành Nước, DNP đã đạt được những kết quả tích cực về tăng trưởng quy mô cũng 

như những đột phá để tái cấu trúc và thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên. Cụ 

thể, tổng công suất thiết kế của các nhà máy nước do DNP đầu tư sở hữu và phát triển xây dựng 

mới đã đạt mốc 1 triệu m3/ngày đêm. DNP đồng thời còn được ghi nhận là một trong các nhà 

phát triển các dự án nước sạch cho người dân lớn tại Việt Nam với tốc độ triển khai quyết liệt 

và nhanh chóng. Đồng hành cùng phát triển ngành nước với DNP có sự tham gia của Kobelco 

Nhật Bản với vai trò nhà cung cấp công nghệ tiên tiến, Công ty CP Cấp nước Bà Rịa – Vũng 

Tàu với vai trò cố vấn triển khai quản lý vận hành hiệu quả và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC 

thuộc Nhóm Ngân hàng thế giới) với vai trò đối tác tài chính cùng đầu tư và xây dựng lộ trình 

cải tiến nâng cấp hệ thống theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ đó, các đơn vị thành viên trong ngành 
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nước đã được tăng cường quản lý vận hành, áp dụng các giải pháp kỹ thuật và công nghệ tối ưu 

vào công tác sản xuất, quản lý mạng cấp nước, ghi thu…., giúp giảm tỷ lệ thất thoát, tăng hiệu 

quả vận hành, tạo nguồn lực để tăng khả năng tiếp cận thị trường với nhu cầu nước sạch ngày 

càng lớn và từ đó tăng doanh thu, cải tiến chất lượng dịch vụ cấp nước cho người dân, xây dựng 

tiền đề để khai thác các giá trị từ tệp khách hàng sẵn có và từ 10 triệu dân số tiềm năng tại các 

phân vùng cấp nước hiện hữu…   

Đối với Ngành Nhựa, năm 2018 là một năm khó khăn vì diễn biến giá nguyên vật liệu tăng 

nhanh theo tốc độ tăng của giá dầu, trong khi chi phí nguyên vật liệu lại chiếm tới 60-70% giá 

thành đã ảnh hưởng lớn đến biên lợi nhuận của công ty. Ngành Nhựa trong năm cũng đối mặt 

với sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ lớn mới gia nhập thị trường, cộng hưởng càng làm 

hiệu quả kinh doanh giảm sút. Trước bối cảnh đó, HĐQT và Ban điều hành đã bám sát tình hình, 

phân tích các yếu tố tác động, dự báo các ảnh hưởng, từ đó xây dựng định hướng chiến lược 

phát triển và triển khai kế hoạch hành động cụ thể. Theo đó, một mặt duy trì và phát huy tối đa 

hiệu quả sử dụng của các tài sản hiện hữu, mặt khác chuẩn bị những điều kiện cần thiết để 

chuyển dịch sang nhóm sản phẩm bền vững hơn, ít chịu ảnh hưởng bởi tác động từ giá dầu. Cụ 

thể, đối với mảng kinh doanh ống nhựa và phụ kiện nhựa, thay vì chỉ cung cấp sản phẩm,  DNP 

tận dụng lợi thế của ngành nước để cung cấp gói sản phẩm và dịch vụ giàu giá trị gia tăng: bao 

gồm ống và phụ kiện cho cấp thoát nước, vật tư ngành nước, điện, bơm, valse, đồng hồ….kèm 

các dịch vụ tư vấn giải pháp tổng thể từ thiết kế, ứng dụng, thi công, khả năng tích hợp và phát 

triển…   

Đối với mảng bao bì mềm, với kinh nghiệm sẵn có tại thị trường Châu Âu và nhu cầu ngày càng 

tăng của các dòng sản phẩm túi ni lông xuất khẩu, DNP tiếp tục mở rộng để nắm bắt và tiếp cận 

các thị trường rất tiềm năng tại thị trường Úc, Nhật Bản, và Mỹ. Riêng trong năm 2018, DNP 

đã tăng công suất sản xuất lên 30% và trong vòng 5 tháng đã chạy 100% công suất để đáp ứng 

các đơn hàng mới. Đây là mảng kinh doanh nhiều tiềm năng, giúp công ty có nguồn ngoại tệ và 

dòng tiền luân chuyển tốt, để cân bằng với dòng tiền dài từ mảng kinh doanh ống nhựa và phụ 

kiện nhựa.  

Đối với mảng nhựa công nghiệp khách hàng doanh nghiệp (B2B), do nhu cầu vẫn rất lớn nên 

công ty vẫn duy trì được doanh thu ổn định. Để giảm tác động từ biến động giá dầu, công ty đã 

thực hiện tái cấu trúc nhóm khách hàng mục tiêu và sản phẩm theo hướng nâng tỷ trọng các sản 

phẩm có biên lợi nhuận tốt (như bao bì nhựa cho hoá chất, thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật…), 

và giảm tỷ trọng các sản phẩm biên lợi nhuận thấp (như chai pet cỡ nhỏ…). Đồng thời không 

đầu tư thêm để giảm thiểu rủi ro đầu tư.  

Mảng nhựa gia dụng đã phát triển nhanh chóng với những kết quả đáng khích lệ: chính thức ra 

mắt thương hiệu nhựa gia dụng cao cấp Inochi sau 1 năm nghiên cứu, phát triển sản phẩm và 

chuẩn bị sản xuất; phát triển thành công 50 nhóm sản phẩm, 200 SKU gồm mắc áo, kệ đa năng, 

màng bọc thực phẩm, túi rác, thùng rác…Các sản phẩm Inochi đã được phân phối tại các hệ 

thống siêu thị và đại lý trên cả nước và được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, tiện 

ích và mẫu mã thanh lịch, hiện đại.           

Năm 2018 còn là một năm thành công của DNP trong việc huy động vốn để bổ sung nguồn lực 

tài chính lành mạnh cho mục tiêu phát triển mạnh mẽ trong dài hạn. Nổi bật là công ty mẹ DNP 

Corp đã tăng vốn điều lệ thành công từ 500 tỷ lên 1.000 tỷ đồng; công ty con ngành nước DNP 

Water cũng đã tăng vốn điều lệ lên 1.780 tỷ đồng (từ 950 tỷ); IFC đã thực hiện giải ngân toàn 

bộ cam kết đầu tư 24,9 triệu USD cho ngành nước; DNP phát hành thành công 200 tỷ trái phiếu 

cho ngân hàng nội địa và đạt thoả thuận phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 20 triệu USD 
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với Công ty đầu tư Asia Environmental Partners (AEP), đơn vị thành viên của Olympus Capital 

Asia đầu năm 2019.   

Các chỉ tiêu cơ bản năm 2018 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Thực hiện 

2018 

Kế hoạch 

2018 

% thực hiện 

so với kế 

hoạch 

1 Doanh thu hợp nhất Tỷ đồng 2.181 2.461 89% 

i Ngành nước  313 171 183% 

ii Ngành nhựa  1.868 2.290 82% 

 
Ống và phụ kiện nhựa và vật tư 

ngành nước  
 808  1.074 75% 

 Nhựa công nghiệp   613  700 88% 

 Nhựa gia dụng   5  30 17% 

 Bao bì mềm   442  486 91% 

2 Lợi nhuận trước thuế   15 180 8% 

3 Lợi nhuận sau thuế  Tỷ đồng 12 150  8% 

4 
Tỷ lệ cổ tức năm 2017 chia trong 

năm 2018 (bằng cổ phiếu)  
% 12,997% 13% 100% 

5 Tỷ lệ cổ tức năm 2018 dự kiến % 0% 15% 0% 

6 Tỷ suất lợi nhuận thuần % 0,6% 6,1% 10% 

7 Vốn điều lệ Tỷ đồng 1.000 1.000 100% 

 

Kết quả tổng hoà các yếu tố trên đã được phản ánh đầy đủ trên báo cáo tài chính năm 2018.  

Doanh thu hợp nhất năm 2018 của Công ty tăng 45% so với doanh thu thực hiện năm 2017, 

những vẫn thấp hơn kế hoạch chủ yếu do ảnh hưởng của ngành nhựa. Trong khi ngành nước có 

mức doanh thu vượt xa kế hoạch 183% khi có sự gia nhập thêm của các công ty thành viên 

ngành nước, thì ngành nhựa chỉ đạt 82% kế hoạch do Công ty chủ động duy trì mức doanh thu 

tập trung vào các sản phẩm vẫn còn biên lợi nhuận dương, và không cạnh tranh giảm giá bằng 

mọi giá.  

Chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt 10% kế hoạch, một phần do ảnh hưởng của biên lợi nhuận ngành nhựa 

sụt giảm khi giá nguyên vật liệu tăng cao, và một phần do ảnh hưởng của các bút toán kế toán 

hợp nhất theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) phân bổ Lợi thế thương mại và giá trị tài 
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đến 18/09/2017, Công ty đã tất toán toàn bộ các khoản cho vay đối với các công ty này. 

HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ.  

- Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện các giao dịch các bên liên quan theo Nghị quyết 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua. Các giao dịch này đã được thể hiện trong 

phần thuyết minh BCTC kiểm toán năm 2018 của công ty.  

4. Thù lao HĐQT năm 2018 

Theo NQ Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua, các thành viên HĐQT kiêm nhiệm 

không nhận thù lao. Thù lao trong năm 2018 được chi trả cho các thành viên HĐQT độc 

lập với kết quả như sau:  

Mô tả Giá trị thực tế 2018 
Giá trị theo NQ 

ĐHĐCĐ 2018 

Thù lao HĐQT thực chi 

năm 2018 
60.000.000 VNĐ 60.000.000 VNĐ 

Số lượng thành viên HĐQT 

nhận thù lao 
01 01 

Mức thù lao 1 thành viên 

HĐQT độc lập 1 tháng 
5.000.000 VNĐ 5.000.000 VNĐ 

 

 

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 

HĐQT nhận định năm 2019 tiếp tục là một năm nhiều thách thức từ các yếu tố cạnh tranh, chi 

phí tăng (gồm giá điện, nước, nhân công…), rủi ro biến động giá nguyên vật liệu và lãi suất 

tăng, v.v. HĐQT đưa ra định hướng tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động tại tất cả các đơn vị 

thành viên, khai thác tối ưu các tài sản/dự án đã đầu tư và tích cực và sát sao cùng Ban Điều 

hành thực hiện các hoạt động:  

- Tiếp tục tăng hiệu suất lao động, quản trị chi phí, cải tiến sản xuất, phát triển kinh doanh 

trong ngành nhựa, hoàn thành và đưa vào khai thác tối ưu các dự án đã đầu tư, đặc biệt là 

mảng ống nhựa dân dụng và nhựa gia dụng;  

- Củng cố hoạt động của các đơn vị trong ngành nước, cải thiện hiệu quả vận hành, đảm bảo 

chất lượng nước luôn đạt chuẩn, áp dụng kỹ thuật tiên tiến và công nghệ thông tin vào sản 

xuất, quản lý mạng, dịch vụ khách hàng; 

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động M&A các công ty có tiềm năng trong mảng nước sạch và 

triển khai dự án nhà máy nước sạch tại các địa phương đáp ứng nhu cầu cấp thiết, tiềm năng 

phát triển cao;  

- Tiếp tục tái cấu trúc dư nợ và nguồn vốn của toàn DNP Corp và các đơn vị thành viên phù 

hợp với nhu cầu phát triển và thực hiện các dự án.  
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1. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện 

2018 

Kế hoạch  

2019 

% so với năm 

2018 

1 Doanh thu hợp nhất Tỷ đồng 2.181 2.481 114% 

i Ngành nước  313 850 272% 

ii Ngành nhựa  1.868 1.831 98% 

 
Ống và phụ kiện nhựa 

và vật tư ngành nước  
 808  633  78% 

 Nhựa công nghiệp   613  601  98% 

 Nhựa gia dụng   5  65  1300% 

 Bao bì mềm   442  532  120% 

2 Lợi nhuận trước thuế  Tỷ đồng 15 15 100% 

 

Lợi nhuận sau loại trừ 

ảnh hưởng bút toán hợp 

nhất phân bổ Lợi thế 

thương mại và giá trị tài 

sản tăng lên sau M&A 

Tỷ đồng 96 102 106% 

3 Vốn điều lệ Tỷ đồng 1.000 1.000 100% 

 

2. Giải pháp thực hiện:  

- Tăng cường rà soát các dự án đã đầu tư và quản lý hoạt động tại các đơn vị, quản lý tối ưu 

chi phí, hoàn thiện quy trình chuẩn và áp dụng các chương trình cải tiến sản xuất, phát triển 

kinh doanh;  

- Phối hợp chặt chẽ với các đối tác chiến lược về công nghệ, vận hành và phát triển kinh doanh 

để tăng hiệu quả hoạt động và tăng doanh thu tại các đơn vị;  

- Tiếp tục huy động nguồn lực và các cơ hội hợp tác để tìm kiếm, triển khai các cơ hội M&A 

và thực hiện dự án trong ngành nước;  

- Áp dụng công nghệ thông tin, triển khai hệ thống phân tích và quản trị dữ liệu tập trung, phát 

triển hệ thống ERP toàn diện cho ngành nước, chuẩn bị các cơ hội khai thác thế mạnh của 

mạng lưới khách hàng rộng khắp cả nước.  

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc tích cực, hiện đại, quyết liệt, tăng 

cường đào tạo phát triển nhân sự để xây dựng nguồn nhân lực chuyên nghiệp, vững mạnh, 

đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của công ty.  

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về kết  quả hoạt động 

năm 2018 và kế hoạch 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 



7 
 

        TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

              CHỦ TỊCH 

              

 

              (đã ký) 

                                                                                                         

                  VŨ ĐÌNH ĐỘ 


