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THÔNG TIN CHUNG

• Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bột giặt NET 

• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

số: 3600642822 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 

01/07/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 13 

số 4703000053 ngày 26/05/2017

• Vốn điều lệ: 223.983.740.000 VNĐ 

• Vốn đầu tư chủ sở hữu tại thời điểm 

31/12/2018: 289.408.429.429 VNĐ

• Địa chỉ: Đường D4, KCN Lộc An - Bình Sơn, 

Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam 

• Điện thoại: 0251. 3682102 - 0251. 

3682103

• Fax: 0251. 3682106

• Website: www.netcovn.com.vn 

• Mã chứng khoán: NET
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SẢN PHẨM
Bột giặt
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Nước rửa chén

Nước rửa chén

Nước lau sàn nhà

Nước xả vải
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Nước giặt Nước tẩy nhà tắm
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Nhà máy chuyển thành Công ty Bột giặt NET trực 
thuộc Tổng công ty hóa chất công nghiệp và hóa 
chất tiêu dùng – Bộ Công nghiệp nặng và tiến hành 
đăng ký lại theo quyết định của Bộ công nghiệp 
nặng. Nhận lại Nhà máy Mỹ phẩm Bình Đông và 
chuyển chi nhánh NET từ số 39 Phó Cơ Điều, phường 
12, quận 5, TP.Hồ chí Minh về số 617 – 629 Bến Bình 
Đông, phường 13, quận 8, TP.Hồ Chí Minh.

1992

Công ty khánh thành chi nhánh 
NET tại km 01 đường Phan Trọng 
Tuệ, huyện Thanh Trì, thủ đô Hà 
Nội với một tháp Bột giặt có công 
suất 10.000 tấn bột giặt/năm. 
Tại thời điểm 2016, công suất đã 
được nâng lên 70,000 tấn/năm.

1998

Lịch sử hình thành công ty và quá trình phát triển
Kể từ ngày thành lập cho đến năm 
1975, Công ty được quản lý dưới 
dạng tư sản tư nhân, sản lượng làm 
ra không quá 1.000 tấn sản phẩm/
năm. Đến thời điểm 2009, công suất 
nhà máy tại KCN Biên Hòa đã được 
nâng lên 140.000 tấn/năm.
Vào tháng 7/2017, NETCO khánh 
thành nhà máy mới tại Khu công 
nghiệp Lộc An - Bình Sơn với qui mô 
hiện đại, tối đa hóa tự động. Đây 
là dấu mốc lịch sử quan trọng của 
NETCO, đánh dấu thời kỳ tự động 
hóa gắn liền với năng suất - chất 
lượng, hướng tới mục tiêu trở thành 
ngôi sao sáng của ngành sản xuất 
chất tẩy rửa tại Đông Nam Á và khu 
vực châu Á Thái Bình Dương.
Tính đến 2018, Tổng công suất thiết 
kế hai nhà máy, một tại trụ sở chính 
ở Long Thành - Đồng Nai và một tại 
Hà Nội là 180.000 tấn bột giặt và 
100.000 tấn tẩy rửa lỏng/năm. 

1975 Khi Miền Nam được giải phóng, đất nước thống 
nhất, Việt Nam Tân hóa phẩm Công ty được 
chính phủ Việt Nam quốc hữu hóa và trưng mua, 
chuyển tên gọi từ Việt Nam Tân hóa phẩm Công 
ty thành Nhà máy quốc doanh Bột giặt Đồng Nai 
hạch toán dưới dạng báo sổ trực thuộc công ty 
Bột giặt Miền Nam.

Nhà máy chuyển từ hình thức hạch toán phụ thuộc sang 
hình thức hạch toán độc lập. Đây cũng là năm mà nhà 
máy thay đổi toàn bộ nhân sự mới.

1990

Vốn hình thành nhà máy do 
một nhóm cổ đông góp vốn tạo 
dựng lên công suất thiết kế ban 
đầu là 5.800 tấn sản phẩm/
năm. Ngày đầu thành lập, Việt 
Nam Tân hóa phẩm Công ty đã 
cử một số thành viên trong công 
ty sang Pháp học cách làm xà 
bông bột. Sau khi trở về nước, 
những thành viên này lấy tên 
thương hiệu là NET. NET chính 
là tên viết tắt của chữ  “NETOY-
ER” nghĩa là giặt rửa, logo của 
công ty có hình là núi tuyết vì 
nhà máy được xây dựng trên 
khu đồi núi được san lấp nhưng 
chưa bằng phẳng, núi này được 
bao phủ bằng lớp tuyết trắng 
phản ánh sự trắng sạch của Bột 
giặt.

Công ty cổ phần Bột giặt 
NET có tiền thân là Việt 
Nam Tân hóa phẩm Công 
ty, được xây dựng từ năm 
1968 cho đến năm 1972 
mới hoàn thành đưa vào 
sản xuất. Việt Nam Tân hóa 
phẩm Công ty có văn phòng 
chính tại số nhà 38 đường 
Nguyễn Trãi, phường 3, 
Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh và 
có cơ xưởng tại đường số 8, 
Khu công nghiệp Biên Hòa 
1, Đồng Nai.
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Quá trình cổ phần hóa

11/04/2003

Bộ Công nghiệp 
có quyết định số 
50/2003/QĐ-BCN 
về  việc cổ phần 
hóa công ty Bột 
giặt NET.

01/07/2003

Công ty chính thức 
chuyển thành Công 
ty cổ phần Bột giặt 
NET với số vốn điều 
lệ là 22 tỷ đồng theo 
Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh 
số 4703000053 do 
Sở Kế hoạch và Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai cấp 
ngày 01/07/2003.

2007

Công ty nâng vốn từ 
22 tỷ lên thành 33 tỷ. 
Nguồn hình thành từ 
lợi nhuận và quỹ đầu 
tư phát triển.

04/2009

Công ty nâng vốn từ 
33 tỷ lên thành 39,6 
tỷ. 
Nguồn hình thành 
từ lợi nhuận và quỹ 
đầu tư phát triển.

Công ty nâng vốn 
từ 39,6 tỷ thành 
45 tỷ.
Nguồn hình thành 
từ lợi nhuận và 
quỹ đầu tư phát 
triển.

31/12/2009

15/09/2010

Công ty chính thức 
thực hiện giao dịch 
cổ phiếu tại Sở giao 
dịch chứng khoán 
Hà Nội (HNX)

28/09/2011

Công ty tiếp tục 
tăng vốn điều lệ 
từ 45 tỷ đồng lên 
79,99 tỷ đồng.
Nguồn hình thành 
từ lợi nhuận và quỹ 
đầu tư phát triển.

15/07/2014

Công ty tiếp tục 
tăng vốn điều lệ lên 
159,99 tỷ đồng .
Nguồn hình thành: 
tăng vốn cổ phần 
từ nguồn vốn chủ sở 
hữu.

2016

Công ty tăng vốn 
điều lệ lên 223,98 
tỷ đồng.
Nguồn hình thành: 
tăng vốn cổ phần 
từ nguồn vốn chủ 
sở hữu.

Công ty thay đổi địa 
chỉ chính thức vào 
ngày 01/06/2017 
theo giấy chứng 
nhận đăng kí kinh do-
anh số 3600642822 
đăng ký lần đầu 
ngày 01/07/2003, 
đăng ký thay đổi 
lần thứ 13 ngày 
26/05/2017.

2017
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THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh

• Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.
• Mua bán các loại vật tư hóa chất ngành tẩy rửa (trừ hóa chất độc hại mạnh). 
• Cho thuê kho, nhà xưởng, văn phòng. Kinh doanh bất động sản. 
• Kinh doanh khách sạn nhà nghỉ (hoạt động ngoài tỉnh) .
• Sản xuất nước uống đóng chai (không sản xuất tại trụ sở). 
• Vận tải hàng hóa đường bộ. 

Địa bàn kinh doanh

Tại thị trường nội địa, NETCO chọn cho mình 
con đường riêng để đến với người tiêu dùng 
bằng tấm lòng của một nhà sản xuất chân 
chính, luôn giữ chữ “TÍN” với khách hàng qua 
“CHẤT LƯỢNG & GIÁ CẢ”. Vì vậy, so với sản 
phẩm của các công ty khác, các sản phẩm của 
NETCO luôn dành được sự chấp nhận và tin 
tưởng của đông đảo người tiêu dùng.

NET còn cung ứng một lượng lớn Bột 
giặt, Nước rửa chén cho thị trường 
xuất khẩu như : Nhật Bản, Úc, New 
Zealand, các nước ASEAN, Châu Mỹ, 
Châu Phi … Việc thâm nhập thành 
công thị trường Nhật Bản - một thị 
trường được đánh giá là khó tính với 
yêu cầu về chất lượng cực kỳ nghiêm 
ngặt, doanh nghiệp đã minh chứng 
trình độ kỹ thuật công nghệ của mình 
đạt yêu cầu khu vực và thế giới.
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

CHI NHÁNH 
TP HÀ NỘI

CHI NHÁNH
TP HCM

PHÒNG
XUẤT KHẨU

PHÒNG
CUNG ỨNG 

VÀ GIA 
CÔNG

PHÒNG 
BÁN HÀNG NỘI 

ĐỊA VÀ 
MARKETING

PHÒNG
KẾ TOÁN

THỐNG KÊ

KẾ TOÁN 
TRƯỞNG

PHÓ TỔNG 
GIÁM ĐỐC

PT NỘI CHÍNH

PHÒNG
TCTH

PHÒNG
TCTH

PHÒNG
SHE

PHÒNG
KHO
VẬN

GIÁM ĐỐC 
CHẤT LƯỢNG

PHÒNG
KTCN-

& KTKT

PHÓ TỔNG 
GIÁM ĐỐC PT
CÔNG NGHỆ 
VÀ SẢN XUẤT

XƯỞNG
CƠ ĐIỆN

XƯỞNG
BỘT
GIẶT

XƯỞNG
TẨY RỬA

LỎNG
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Các mục tiêu chủ yếu

STT Chỉ tiêu 2019 ĐVT Giá trị

1 Doanh thu Tỷ đồng  1,103 

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 50

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bước vào năm hoạt động thứ 3, theo đó các chính sách 
và định hướng phát triển của Ban lãnh đạo đã đúng hướng và từng bước mang lại hiệu quả. Hội 
đồng quản trị cùng Ban điều hành thống nhất đưa ra những định hướng cho Công ty như sau:

• Phân tích tình hình thị trường, đưa ra và thực hiện các kế hoạch, chính sách phù hợp với mô hình 
hoạt động của NET để hạn chế những rủi ro ảnh hưởng đến sự phát triển của Công ty

• Đẩy mạnh sự phát triển của đội nghiên cứu sản phẩm và thị trường của Công ty, đưa ra các sản 
phẩm đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.

• Xây dựng hình ảnh Công ty sản xuất chất lượng, giá cả sản phẩm hợp lý trên thị trường trong 
nước và quốc tế.

• Đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng hiện tại và không ngừng mở 
rộng, tìm kiếm đối tượng khách hàng mới, nhắm đến mục tiêu không giới hạn khách hàng trong 
cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

• Ngoài sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu NET, Công ty còn tích cực tìm kiếm khách hàng 
có nhu cầu gia công sản phẩm mang thương hiệu riêng để hướng đến mục tiêu trở thành Công 
ty có chuỗi nhà máy sản xuất lớn trong ngành chất tẩy rửa, bột giặt tại Việt Nam và thị trường 
Quốc tế.
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CÁC RỦI RO

Tại thị trường nội địa, các công ty đa quốc gia 
chiếm tỷ trọng lớn về sản phẩm chất tẩy rửa, 
đặc biệt là hai công ty Unilever và P&G. Bên 
cạnh đó, các doanh nghiệp trong nước cũng 
đang trỗi dậy và phát triển mạnh mẽ trong 
những năm gần đây. Hai yếu tố này đã làm 
cho thị trường hàng tiêu dùng cạnh tranh gay 
gắt hơn. 

Rủi ro cạnh tranh

Theo đó, để tăng năng lực cạnh tranh, NETCO luôn tìm kiếm các nguồn nguyên liệu chất lượng với chi phí 
thấp từ đó mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất với giá bán hợp lý. Nhằm tiếp cận gần 
hơn với khách hàng Công ty đã đẩy mạnh marketing như thiết kế bao bì, hương thơm, quảng cáo,v.v…
và mở rộng kênh phân phối từ cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ đến siêu thị lớn. Các biện pháp trên đã mang lại 
hiệu quả bán hàng cho Công ty trong năm qua.

Rủi ro nguyên liệu đầu vào

Thành phần chính của bột giặt là LASNa (chiếm 
khoảng 36% - 60% giá trị trên cơ cấu giá của 
Bột giặt), có tên hóa học là Natri linear ankyl 
benzen sulphate, được chiết xuất từ các sản 
phẩm của dầu mỏ (parafin). Do đó, sự thay 
đổi giá dầu sẽ ảnh hưởng đến giá cả của sản 
phẩm. Trong năm 2018, giá dầu biến động bất 
thường, đạt đỉnh hơn 80 USD/thùng do OPEC 
thực hiện chính sách giảm sản lượng dầu thô, 
ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của Công ty. 

Để hạn chế biến động trên gây ảnh hưởng đến 
hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban lãnh 
đạo đã ký các hợp đồng kỳ hạn có thời gian 
nhất định và tìm kiếm nguồn nguyên liệu có giá 
cả thấp nhưng chất lượng được đảm bảo.

Rủi ro môi trường

Do đặc thù ngành nghề của NETCO là ngành 
hóa chất, cụ thể là sản xuất kinh doanh chất 
tẩy rửa, nên hoạt động sản xuất của Công ty có 
tác động nhất định đến môi trường. Bên cạnh 
đó, người lao động Công ty cũng thường xuyên 
tiếp xúc với hóa chất, làm ảnh hưởng đến sức 
khỏe.
Công ty luôn ý thức rằng bảo vệ môi trường 
và sức khỏe người lao động chính là nền tảng 
phát triển vững chắc trong tương lai nên Công 
ty luôn nghiêm chỉnh chấp hành các quy định 
bảo vệ môi trường do Chính phủ đề ra. Để bảo 
đảm an toàn và bảo vệ sức khỏe cho người 
lao động, công ty đã mua bảo hiểm cho cán 
bộ công nhân lao động, mở các lớp huấn luyện 
phòng cháy chữa, nâng cao nhận thức tự bảo 
vệ bản thân.
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CÁC RỦI RO

Rủi ro uy tín:
Các sản phẩm trong ngành hàng tiêu dùng bị 
ảnh hưởng bởi niềm tin và uy tín của khách hàng 
đối với nhà sản xuất kinh doanh, đó là yếu tố 
quyết định đối với việc lựa chọn sản phẩm cho 
bản thân và gia đình. Nếu sản phẩm mang 
thương hiệu của NET có chất lượng không đạt 
chuẩn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh 
Công ty và gây tổn thất lớn đến doanh thu, lợi 
nhuận. Chính vì vậy, Công ty đặc biệt chú trọng 
đến việc xây dựng hình ảnh của mình thông qua 
việc sản xuất những sản phẩm đạt chất lượng 
đúng như đã công bố và luôn cải tiến để hướng 
tới mục tiêu vì cộng đồng và xã hội. Rủi ro thay đổi hành vi tiêu dùng: 

Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của 
nước ta tăng 198 USD/người so với năm trước, 
thu nhập tăng dẫn đến thị hiếu tiêu dùng tăng. 
Theo đó, người tiêu dùng không chỉ quan tâm 
đến chất lượng, mà còn quan tâm đến mẫu mã, 
xuất xứ,... của sản phẩm. Nếu không ngừng đổi 
mới và cải tiến, thương hiệu sản phẩm Công ty sẽ 
dễ bị người tiêu dùng lãng quên. 
Hiểu được nhu cầu trên, Công ty thúc đẩy đội 
nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu, phân tích thị hiếu 
người tiêu dùng và đưa ra các sản phẩm phù hợp 
với nhu cầu khách hàng. Ngoài ra, các chương 
trình khuyến khích, tri ân khách hàng cũng được 
triển khai thường xuyên vào các dịp Lễ nhằm thu 
hút và giữ chân người tiêu dùng.. 

Rủi ro ngành

Rủi ro lãi suất:
Trong năm 2018, FED có 04 lần nâng lãi suất lên mức khá cao khoảng 2,25 - 2,5%. Điều này đã làm cho 
tỷ giá USD/VND tăng 2,6% trên thị trường tự do, ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp hoạt động cả 
thị trường trong và ngoài nước, trong đó có Công ty Cổ phần Bột giặt NET.  Do đặc thù hoạt động nhập 
khẩu nguyên vật liệu (LASNa, một số chất tẩy rửa khác) và xuất khẩu hàng hóa sang thị trường nước 
ngoài như Nhật Bản, Úc, New Zealand, các nước ASEAN, Châu Mỹ, Châu Phi ... nên những biến động về tỷ 
giá ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả kinh doanh của Công ty. Theo đó, Công ty luôn chủ động theo dõi 
diễn biến thị trường để kịp thời điều chỉnh chính sách và kế hoạch kinh doanh nhằm hạn chế đến mức thấp 
nhất những rủi ro có thể xảy ra.

Rủi ro pháp luật

Hiện nay, Công ty đang hoạt động dưới loại hình Công ty Cổ phần và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch 
Chứng khoán Hà Nội nên Công ty chịu sự quản lý từ các quy định pháp lý như: Luật doanh nghiệp, Luật 
chứng khoán, các quy định riêng tại Sở, các quy định có liên quan khác. Bên cạnh đó, hoạt động chính 
của Công ty là sản xuất và kinh doanh chất tẩy rửa với một số nguyên liệu đầu vào là hóa chất nên công 
ty phải tuân thủ Luật liên quan đến bảo vệ môi trường, Luật hóa chất số 06/2007/QH12, Nghị định số 
113/2017 NĐ – CP hướng dẫn Luật hóa chất,v.v… Ngoài ra, doanh thu đến từ xuất khẩu của Công ty 
chiếm hơn 30% trong doanh thu bán hàng nên NETCO phải hiểu rõ, nắm bắt và tuân thủ các thông lệ 
Quốc tế. Tuy nhiên, các văn bản pháp lý thường điều chỉnh, thay đổi và bổ sung theo tình hình biến động 
của thị trường nhằm mang lại sự ổn định, công bằng với mỗi bên tham gia. Mỗi một sự thay đổi của các 
quy định trên đều tác động đến kế hoạch kinh doanh của Công ty.
Hiểu được điều này, NETCO chủ động cập nhật và theo dõi các chính sách, chủ trương mới của nhà nước, 
luật pháp và thông lệ quốc tế để đưa ra mục tiêu, kế hoạch phù hợp với quy mô sản xuất của Công ty.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2018, tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp khi các chính sách bảo hộ thương mại được triển 
khai ở nhiều quốc gia, điển hình là Mỹ và Trung Quốc. Theo đó, Ngân hàng thế giới (Worldbank) ước tính 
tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2018 chỉ đạt 3,1% và từ thực tế diễn biến toàn cầu, tổ chức cũng đã đưa 
ra dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2019 sẽ đạt 3% và 2,8% vào năm 2020.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, kinh tế của Việt Nam năm qua lại đạt tăng trưởng 
vượt mức dự kiến. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP tăng 7,08% cao hơn kế hoạch đề ra là 6,8%, trong 
đó lĩnh vực bán buôn và bán lẻ tăng mạnh 8,51%. Đây là ngành có đóng góp cao nhất trong tổng giá 
trị tăng của toàn nền kinh tế, mang lại những triển vọng tích cực cho các doanh nghiệp hoạt động trong 
ngành cũng như Công ty Cổ phần Bột Giặt NET.  Cụ thể kết quả kinh doanh của Công ty năm 2018 như 
sau: tổng doanh thu của NETCO đạt 1.128 tỷ đồng, vượt 19,58% kế hoạch, tăng 3,91% so với năm 2017. 
Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 60 tỷ đồng, đạt 100,61% kế hoạch, giảm 18,42% so với năm 2017. Nguyên 
nhân là do chi phí khấu hao tăng từ Dự án Lộc An - Bình Sơn đi vào hoạt động cùng với biến động tăng 
của giá nguyên liệu đầu vào và ảnh hưởng của tỷ giá USD/VND dẫn đến giá vốn tăng, kéo theo lợi nhuận 
giảm.

Chỉ tiêu ĐVT TH 2017 KH 2018 TH 2018 TH 2018/ 
KH 2018

TH 2018/ 
TH 2017

Tổng doanh thu Triệu đồng 1.085.215 943.000 1.127.665 119,58% 3,91%

Lợi nhuận trước 
thuế Triệu đồng 73.992 60.000 60.363 100,6% (18,42%)

Tỷ lệ cổ tức % 25% >=10% 5%(*) - (20%)

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017 - 2018

Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế

1.085.215
1.127.665

74 60,4

ĐVT: triệu đồng đồng

Năm 2017

Năm 2018

(*) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 5%. Mức chia sẽ do ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua

Khoản mục
Năm 2017 Năm 2018

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Doanh thu từ bản hàng nội địa

Doanh thu sản xuất tiêu thụ trong 
nước

    693.992 64,5%    723.277 64,7%

Doanh thu từ gia công (Phía Nam)         5.508 0,5%              -   0,0%

Doanh thu từ nguồn khác       36.171 3,4%      36.823 3,3%

Doanh thu từ xuất khẩu

Doanh thu từ xuất khẩu     340.028 31,6%    357.235 32,0%

Tổng cộng    1.075.699 100%  1.117.335 100%

Doanh thu chính của Công ty đến từ 
các sản phẩm chất tẩy rửa như bột 
giặt, nước rửa chén, nước lau sàn, 
nước xả vải. Từ số liệu trên thể thấy 
cơ cấu doanh thu năm 2018 của 
Công ty không có nhiều biến động. 
Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ 
cấu doanh thu vẫn đến từ thị trường 
nội địa.

Năm 2018, doanh thu nội địa đạt 760 tỷ đồng, tăng 3,32% so với 
cùng kỳ. Doanh thu xuất khẩu của Công ty đạt 357 tỷ đồng, tăng 
5,06% so với năm 2017. Tốc độ tăng trưởng sản phẩm và doanh 
thu từ xuất khẩu có xu hướng tăng nhanh hơn thị trường nội địa. 
Điều này cho thấy, Công ty đã tận dụng được các hiệp định quốc 
tế giữa Việt Nam và các nước như EU, Hàn Quốc, Nhật Bản.... để 
mở rộng thị phần Công ty, hướng đến mục tiêu trở thành nhà sản 
xuất lớn trong khu vực và thế giới. Đồng thời, Công ty tiếp tục 
duy trì các thị trường truyền thống bao gồm Nhật Bản, Úc, New 
Zeland, các nước Asean, Châu Mỹ, Châu Âu, v.v…

Bán hàng nội địa
Xuất khẩu

Gia công (phía Nam)

Khác

CƠ CẤU DOANH THU 

Năm 2017 Năm 2018

31,61% 
64.52%

3,36%

0,51% 

64.73%

31,97% 

3,30%

ĐVT: triệu đồng
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1 Trần Quốc Cương Chủ tịch HĐQT

2 Thái Thị Hồng Yến Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

3 Phạm Quang Hòa Thành viên HĐQT 

4 Phan Văn Tiền Thành viên HĐQT
Miễn nhiệm ngày 

27/04/2018

5 Nguyễn Thị Phương Thùy Thành viên HĐQT
Bổ nhiệm ngày 

27/04/2018

6 Nguyễn Mạnh Hùng Thành viên HĐQT

II BAN KIỂM SOÁT

1 Nguyễn Thị Hồng Châu Trưởng ban BKS

2 Dương Huy Mạnh Ủy viên BKS

3 Nguyễn Thị Mai Phương Ủy viên BKS

III BAN ĐIỀU HÀNH x

1 Thái Thị Hồng Yến Tổng Giám đốc 

2 Phạm Quốc Cường
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công 

nghệ và Sản xuất

3 Cao Trần Đăng Khoa Giám đốc chất lượng

4 Trần Thị Ái Liên Kế toán trưởng

STT Họ và tên Chức vụ Tỷ lệ sở hữu cổ 
phần

1 Thái Thị Hồng Yến Tổng Giám đốc 0,505%

2 Phạm Quốc Cường
Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Công 
nghệ và Sản xuất

0,000%

3 Cao Trần Đăng Khoa Giám đốc Chất lượng 0,008%

4 Trần Thị Ái Liên Kế toán trưởng 0,111%

Ban Điều hành 

Tình hình thay đổi nhân sự

STT Họ và Tên Chức vụ Ghi chú

1 Phan Văn Tiền  Thành viên HĐQT
Miễn nhiệm ngày 

27/04/2018

2 Nguyễn Thị Phương Thùy Thành viên HĐQT
Bổ nhiệm ngày 

27/04/2018
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Bà THÁI THỊ HỒNG YẾN 
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
Giới tính Nữ

Năm sinh 23/10/1968

Trình độ chuyên 
môn

Thạc sỹ quản trị kinh doanh; Cử nhân khoa học; Cử nhân Anh văn; Cử 
nhân Nga Văn.

Quá trình công tác

• 1986-1988: Học Đại học Ngoại ngữ Quân sự;

• 1988-1989: Học chuyển tiếp khoa Ngoại Ngữ, trường Đại học Rax-
top;

• 1989-1990: Học Đại học Ngoại ngữ Quân sự;

• 1990-1993: Cán bộ lâm trường Tân phú ;

• 1993-1995: Công tác tại Xí nghiệp kinh doanh lâm sản;

• 1995-2000: Công tác tại phòng Tổ chức, Công ty cổ phần bột giặt 
NET;

• 2000-2002: Là chuyên viên thị trường công ty cổ phần bột giặt NET 
tại CN Hà Nội;

• 2002-06/2003: Công tác tại phòng Tổ chức, Công ty cổ phần bột giặt 
NET;

• 7/2003-4/2004: Phó phòng bán hàng, Công ty cổ phần bột giặt NET;

• 5/2004 -11/2004: Trưởng phòng bán hàng, Công ty cổ phần bột giặt 
NET;

• 12/2004-12/2006: Giám đốc thương mại, Công ty cổ phần bột giặt 
NET;

• 12/2006 – 30/4/2016: Ủy viên HĐQT, Giám đốc thương mại, Công ty 
cổ phần bột giặt NET;

• 01/5/2016 - 1/01/2017: Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành, Giám 
đốc thương mại, - Công ty cổ phần bột giặt NET;

• 01/5/2016 đến nay: Thêm nhiệm vụ Trưởng Ban Quản lý dự án Bí 
thư Đảng ủy công ty;

• 01/02/2017 đến nay: Tổng Giám Đốc - Công ty cổ phần bột giặt 
NET.

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Ông PHẠM QUỐC CƯỜNG 
Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Công nghệ và Sản xuất
Giới tính Nam 

Năm sinh 10/01/1971

Trình độ chuyên môn
Cử nhân Hóa học; 

Giấy chứng nhận Quản lý đào tạo cấp trung do trường PACE cấp        

Quá trình công tác

• 1995 - 1998: Trường ĐH Bách khoa TP. HCM

• 1998 – 2000: Công ty TNHH Quốc tế Unilever

• 2000 – 2004: Công ty TNHH Quốc tế Unilever

• 2004 – 2006: Công ty TNHH Quốc tế Unilever 

• 2006 – 2009: Công ty TNHH Quốc tế Unilever

• 2009 – 2011: Công ty TNHH Quốc tế Unilever

• 02/2012 – 03/2012: Công ty cổ phần bột giặt NET

• 03/2012 – 07/2012: Công ty cổ phần bột giặt NET

              - Giám đốc Sản xuất

• 07/2012 – 10/2015: Công ty cổ phần bột giặt NET

              - Giám đốc Sản xuất

              - Ủy viên BCH Công đoàn công ty

• 10/2015 – 07/2017: Công ty cổ phần bột giặt NET

              - Giám đốc Sản xuất

              - Trợ lý GĐĐH về nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

              - Ủy viên BCH Công đoàn công ty

• 01/08/2017: Công ty cổ phần bột giặt NET

              - Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Công nghệ và Sản xuất
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Ông CAO TRẦN ĐĂNG KHOA 
Giám đốc chất lượng
Giới tính Nam

Năm sinh 27/03/1976

Trình độ chuyên môn
Cử nhân Hóa học

Chứng nhận Kế toán Doanh nghiệp

Quá trình công tác

• 1997 – 1999: Công ty bột Giặt Lix 

           - Nhân viên kỹ thuật

• 1999 – 2001: Công ty Vật tư Nông nghiệp Tiền Giang

           - Nhân viên kỹ thuật

• 2001 – 2003: Công ty TNHH Nam Trinh 

          - Nhân viên kỹ thuật/ Marketing

• 2003 – 2005: Công ty TNHH A.V.A.L 

          - Giám sát sản xuất

• 2005 – 2009: Công ty TNHH KAO Việt Nam 

          - Giám sát chất lượng

• 2009 – 3/2011: Công ty cổ phần bột Giặt NET 

          - Phó Giám Đốc Kỹ thuật

• 3/2011 – 3/2017: Công ty cổ phần bột Giặt NET 

          - Giám Đốc Kỹ thuật

• 4/2017 - 7/2017: Công ty cổ phần bột Giặt NET 

          - Giám Đốc Kỹ thuật, 

          - Chủ tịch Công Đoàn Công ty

• 08/2017 đến nay: Công ty cổ phần bột Giặt NET 

          - Giám Đốc Chất lượng, 

          - Chủ tịch Công Đoàn Công ty

Bà TRẦN THỊ ÁI LIÊN 
Kế toán trưởng
Giới tính Nữ

Năm sinh 18/05/1970

Trình độ chuyên 
môn

Cử nhân Kế toán các ngành Sản xuất (ĐH Tài chính kế toán).          

Chứng chỉ Kế toán trưởng        

Quá trình công tác

• T ừ 1992 – 2000 : Công ty cổ phần bột giặt Net 

          - Nhân viên Kế toán

• Từ 2000-06/2003: Công ty cổ phần bột giặt Net 

          - Phó phòng kế toán

• Từ 07/2003-2007: Công ty cổ phần bột giặt Net 

          - Trưởng phòng kế toán

• Từ 2007 đến nay: Công ty cổ phần bột giặt Net 

          - Kế toán trưởng
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Số lượng cán bộ và công nhân viên

STT Tính chất phân loại Số lượng Tỷ lệ

A Theo trình độ 570 100%

1 Trên Đại học 2 0,4%

2 Đại học 54 9,5%

3 Cao đẳng 36 6,3%

5 Khác 478 83,9%

B Theo tính chất hợp đồng lao động 570 100%

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 308 54%

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 262 46%

3 Hợp đồng theo thời vụ (công nhật) 0 0%

83,9%

CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO TRÌNH ĐỘ

0,4%

9,5%
6,3%

Trên Đại học 
Đại học
Cao đẳng

Khác

CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

54%

46%
Hợp đồng theo thời vụ (công nhật)

Hợp đồng không xác định thời hạn

Hợp đồng có xác định thời hạn
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Chính sách người lao động

Nhân lực là nền tảng, là cốt lõi để vận hành một bộ máy doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn phát triển 
bền vững bên cạnh định hướng chiến lược đúng đắn còn phải có nguồn nhân lực  chất lượn. Theo đó, Ban 
lãnh đạo luôn chú trọng và quan tâm đến người lao động. Sau khi di dời trụ sở chính và địa điểm sản 
xuất từ Khu công nghiệp Biên Hòa 1 về Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, Công ty đã thực hiện chính 
sách ổn định nguồn nhân lực, hỗ trợ việc di chuyển cho người lao động với hình thức thuê xe đưa rước 
chở cán bộ công nhân viên đi làm tuyến Biên Hòa - Lộc An và duy trì Hồ Chí Minh – Lộc An.  Song song 
với việc duy trì lực lượng lao động lâu năm có tay nghề, công ty đồng thời thực hiện tuyển dụng nguồn 
nhân lực tại địa phương với tỷ lệ từ 5% - 15% để đào tạo và huấn luyện dần thay thế những lao động 
cư ngụ ở địa bàn xa nghỉ việc.
Thời gian làm việc: Chế độ về thời gian làm việc dành cho người lao động được Công ty thực hiện đúng 
theo Luật lao động: 8 giờ mỗi ngày.  Căn cứ vào từng giai đoạn sản xuất, mùa cao điểm hay bình thường 
Ban lãnh đạo Công ty sẽ chủ động linh hoạt sắp xếp nhân viên làm tăng ca trên tinh thần tự nguyện để 
vừa đáp ứng kế hoạch vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm. 
Tối đa hóa lợi nhuận là định hướng của mọi doanh nghiệp nói chung và NETCO nói riêng, nhưng không vì 
vậy mà Công ty bỏ qua người lao động. Theo đó, chính sách và quy định về thời gian làm việc và đãi ngộ 
của Công ty được xây dựng dựa trên tiêu chí đảm bảo quyền lợi và sức khỏe cao nhất cho người lao động.

Nghỉ phép nghỉ lễ, Tết: Chính sách của NET-
CO là quan tâm, chăm sóc toàn diện đến 
người lao động từ vật chất đến tinh thần. 
Theo đó, vào các dịp lễ tết ngoài đảm bảo 
cho CB-CNV và người lao động được nghỉ 
đúng quy định, Công ty còn thực hiện các 
chính sách:
• Tổ chức ngày hội thi đưa cho toàn thể 

công nhân viên và các buổi nghỉ mát 
nhằm tạo tinh thần đoàn kết và mối 
quan hệ, tạo điều kiện giao lưu giữa các 
phòng ban với cấp trên. 

• Theo quy định của Công ty nhân viên 
làm việc trong một khoảng thời gian 
nhất định sẽ được hưởng chế độ nghỉ 
phép 14 ngày  mỗi năm, phụ nữ thai sản 
sẽ được nghỉ theo quy định Bảo hiểm 
xã hội và Bảo hiểm y tế, nhân viên bị 
ốm thì cũng được hưởng lương nghỉ sản, 
nghỉ ốm.

Điều kiện và môi trường nơi làm việc:  Mong muốn mạnh mẽ của Công ty là xây dựng một Gia đình 
NETCO - nơi mà ngoài công việc chuyên môn, toàn thể nhân viên đều phải có tinh thần đoàn kết, 
chia sẻ với nhau và cùng nhau phát triển. Công ty luôn kiên định trong mục tiêu xây dựng và gìn giữ 
một môi trường làm việc an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp tạo điều kiện cho các CB-CNV thỏa sức 
sáng tạo, phát huy năng lực, trình độ của mình và hợp tác với nhau hướng tới sự phát triển chung của 
Công ty cũng như sự phát triển của từng cá nhân.
Do đặc thù ngành nghề kinh doanh tác động lớn đến sức khỏe con người nên công tác chăm sóc sức 
khỏe người lao động rất được quan tâm. Cụ thể các hoạt động Công ty đã thực hiện trong năm:
• Ở từng bộ phận, công đoạn sản xuất, Công ty trang bị bảo hộ lao động cần thiết cho người lao 

động, nhằm hạn chế thấp nhất mức tác động của hóa chất đến sức khỏe công nhân, đồng thời 
đảm bảo chất lượng sản phẩm. 

• Môi trường làm việc được dọn vệ sinh sạch sẽ hằng ngày bởi đội ngũ riêng, khuyến khích công 
nhân tự bảo vệ sức khỏe và giữ gìn vệ sinh trong và ngoài khuôn viên làm việc. 

• Triển khai chính sách khám tổng quát định kỳ và tích cực đảm bảo an toán vệ sinh thực phẩm, chế 
độ dinh dưỡng. 

• Đầu năm 2018, nhà máy mới Lộc An – Bình Sơn chính thức đi vào hoạt động, nhà máy đã nhận 
được những phản hồi đánh giá ĐTM (đánh giá tác động môi trường) tích cực từ Bộ khoa học công 
nghệ. 

• Môi trường làm việc an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp là điều kiện, là cơ sở để NETCO phát 
triển bền vững, hướng đến vì con người và cộng đồng.
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Các chính sách lương luôn được công ty thực hiện đầy đủ nhằm đảm bảo quyền lợi cho cán bộ công nhân 
viên theo quy định mà Nhà nước ban hành. Bên cạnh chính sách lương phù hợp Công ty còn có các khoản 
thưởng, phụ cấp khác tùy thuộc vào vị trí công tác, năng lực làm việc và đóng góp vào kết quả kinh do-
anh. Cụ thể, Ban lãnh đạo thiết lập các mức thưởng dựa trên các tiêu chí như: 
• Năng lực, kết quả hoàn thành trong một thời gian nhất định
• Mức độ đóng góp ý tưởng công sức vào sự phát triển chung để tạo động lực làm việc cho nhân viên 

nhằm phát huy khả năng sáng tạo của họ, góp phần vào lợi ích chung của Công ty.
• Tùy vào mục tiêu của từng giai đoạn, công ty đưa ra chương trình thưởng khác nhau. Trong năm 

2018, ngoài chương trình “Tiết kiệm trong sản xuất” và “ Tôi là người bán hàng xuất sắc” , công ty 
phát động phong trào “ nhà máy không khói thuốc” đã được đông đảo người lao động đồng tình 
hưởng ứng sôi nổi. 

• Vào dịp kết thúc năm, công ty tiến hành họp tổng kết tại các phòng ban, đơn vị để đánh giá, tuyên 
dương và khen thưởng những đơn vị và cá nhân điển hình trong phòng trào thi đua sản xuất kinh do-
anh. Tất cả cán bộ công nhân viên Công ty được hưởng tối thiểu tháng lương thứ 13 trên cơ sở phân 
phối theo số tháng làm việc và tiền thưởng theo kết quả làm việc cũng như mức đóng góp trong năm.

Chính sách lương, thưởng

6.655.000

7.535.000

8.314.000 8.579.000

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

THU NHẬP BÌNH QUÂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG QUA CÁC NĂM

ĐVT: đồng

Nhận thức được tầm quan trọng của 
nguồn nhân lực, Công ty luôn quan tâm, 
chăm lo đến sức khỏe, đời sống của người 
lao động. Cụ thể, các chế độ bảo hiểm 
như Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thân thể, bảo hiểm tai nạn cho 
người lao động, tạo điều kiện cho người 
lao động được khám sức khỏe định kỳ 02 
lần nhằm tạo môi trường làm việc năng 
động và đảm bảo an toàn cho nhân viên 
của mình. 
Ngoài các chính sách giúp ổn định thu 
nhập sinh hoạt, Công ty còn tổ chức các 
hoạt động nâng cao đời sống tinh thần 
cho người lao động. Các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, thể thao thường xuyên 
được tổ chức không chỉ nâng cao kiến 
thức về văn hóa, kinh tế, chính trị - xã hội 
mà còn hướng đến xây dựng một tập thể 
lao động đoàn kết, gắn bó với nhau, góp 
phần tạo nên bản sắc của NETCO.

Chính sách phúc lợi

Công ty tìm kiếm những cá nhân có tinh thần trách nhiệm, 
kỷ luật, nhiệt tình, siêng năng, sẵn sàng lắng nghe và sẵn 
sàng hợp tác. Công ty tuyển dụng nhân sự dựa trên hình 
thức đánh giá năng lực, kinh nghiệm và kỹ năng phù hợp 
cho từng vị trí. Trân trọng sự đa dạng và đề cao các cơ hội 
công bằng, không phân biệt giới tính, tôn giáo hay quốc 
tịch v.v...
Đào tạo để phát triển là một trong những ưu tiên hàng đầu 
trong chính sách nhân sự của Công ty. Mục tiêu đào tạo về 
nhân sự của Công ty là giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn 
mực trong đạo đức, chuyên nghiệp trong phong cách làm 
việc và tâm huyết với công việc. Theo đó, hàng năm Công 
ty còn tổ chức cho CB-CNV xuất sắc tham gia những khóa 
học bổ sung, hoàn thiện kiến thức để đảm nhận những công 
việc ở tầm cao hơn.
Song song với hình thức đào tạo ngoài công việc, Công ty 
luôn chú trọng tới công tác đào tạo nội bộ với những buổi 
chia sẻ về kỹ năng mềm (kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 
bán hàng…). Các các buổi đào tạo này ngoài mục đích chia 
sẻ kiến thức, kỹ năng còn giúp tạo sự gắn kết và chia sẻ 
giữa các CB-CNV Công ty .

Chính sách tuyển dụng và đào tạo 
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Dự án Phần mềm Quản trị Nội Bộ
• Tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu: 2 tỷ đồng.  
• Khoản ứng trước: 102.500.000 đồng
• Lợi ích mang lại: tăng tính kiểm soát hệ thống nội bộ, hạn chế chi phí 

quản lý cho doanh nghiệp, làm tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh. 

Đầu tư góp vốn vào CTCP Rau quả Cần Thơ
• Tổng mức đầu tư: 716.390.400 đồng. 
• Số lượng cổ phần nắm giữ: 6.600 cổ phiếu, mệnh giá là 100.000 

đồng/cổ phiếu, chiếm 10,1% vốn điều lệ của CTCP Rau quả Cần Thơ. 
• Tình hình khoản đầu tư: Theo các thông tin Công ty đã thu thập được 

thì CTCP Rau quả Cần Thơ đã ngừng hoạt động do hoạt động sản 
xuất kinh doanh của đơn vị này bị thua lỗ kéo dài và hiện đơn vị này 
đã làm thủ tục đóng mã số thuế; Ban điều hành Công ty Cổ phần Bột 
giặt Net đã quyết định trích lập dự phòng theo mức 100% cho toàn 
bộ khoản đầu tư nói trên với số tiền 716.390.400 đồng (tại thời điểm 
31/12/2015 là 716.390.400 đồng).
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 Tăng/giảm so với 
năm 2017

Tổng tài sản Triệu đồng 605.743 608.819 0,51%

Doanh thu thuần Triệu đồng 1.075.531 1.117.335 3,89%

Lợi nhuận từ HĐKD Triệu đồng 73.708 57.272 (22,30%)

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 73.992 60.363 (18,42%)

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 59.160 56.620 (4,29%)

Lợi nhuận khác Triệu đồng 284 3.091 988,38%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng/cp 2.472 2.376 (3,88%)

Tỉ lệ cổ tức % 25% 5% (*) 20%

(*) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 5%. Mức chia sẽ do ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua

Tính đến cuối năm 2018, tổng tài 
sản Công ty đạt 609 tỷ đồng, tăng 
3 tỷ đồng, tương ứng tăng 0,51% so 
với năm 2017. Nguyên nhân chính là 
do Công ty tăng lượng dự trữ hàng 
tồn kho, chủ yếu là nguyên liệu có 
biến động tăng giá từ Q1/2019 và 
thành phẩm để đáp ứng kịp thời 
lượng cung cầu của thị trường, điều 
này cũng góp phần trong việc tăng 
trưởng doanh thu trong năm qua. Cụ 
thể, doanh thu thuần năm 2018 đạt 
1.117 tỷ đồng, tương ứng tăng 41,8 
tỷ đồng.

Các khoản chi phí trong năm có xu hướng tăng: Giá vốn 
hàng bán tăng hơn 81 tỷ đồng (chi phí nguyên liệu, vật 
liệu và chi phí khấu hao TSCĐ là chủ yếu), tương ứng tăng 
9,68%, Chi phí tài chính cũng tăng mạnh hơn 3,3 tỷ đồng, 
tương ứng tăng 114,08%. Nguyên nhân là Công ty đã vay 
ngắn hạn bằng ngoại tệ để phục vụ hoạt động sản xuất 
kinh doanh và các khoản này vẫn chưa đến hạn thanh 
toán. Đồng thời, Công ty cũng xuất khẩu sản phẩm và 
nhập khẩu nguyên liệu tại thị trường nước ngoài nên các 
khoản lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh tăng, ảnh hưởng đến 
kết quả kinh doanh của Công ty. 
Các khoản chi phí tăng đã kéo các chỉ tiêu lợi nhuận giảm. 
Cụ thể, lợi nhuận từ HĐKD đạt 57,3 tỷ đồng, giảm 22,30%. 
Lợi nhuận trước thuế đạt 60,4 tỷ đồng, giảm 4%. Lợi nhuận 
sau thuế đạt 56,6 tỷ đồng, giảm 4,29%. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Các chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,76 0,83

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,43 0,43

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 53,56% 52,46%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 115,3% 110,37%

Chỉ tiêu về hiệu suất hoạt động  

Hệ số  Vòng quay hàng tồn kho Vòng 8,84 7,74

Hệ số  Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân Vòng 1,87 1,84

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời  

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 5,50% 5,07%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/VCSH bình quân % 21,06% 19,84%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 10,31% 9,32%

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần % 6,85% 5,13%
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Các chỉ tiêu tài chính

Khả năng thanh toán

Năm 2018, khả năng thanh toán ngắn hạn và 
khả năng thanh toán nhanh của Công ty đều 
tăng. Cụ thể hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 
0,83 lần , tương ứng tăng 8,71% và hệ số thanh 
toán nhanh đạt 0,46, tương ứng tăng 6,45% so 
với năm 2017. Nguyên nhân là do nợ ngắn hạn 
giảm 5 tỷ và tài sản ngắn hạn tăng hơn 17 tỷ. 
Nợ ngắn hạn giảm do các khoản vay ngắn hạn 
năm 2017 đã được thanh toán hết cho Ngân 
hàng TMCP Công Thương Việt Nam, các khoản 
doanh thu chưa thực hiện đã được Công ty 
hoàn thành đúng hạn nhằm đảm bảo uy tín 
của Công ty đối với khách hàng. Tài sản ngắn 
hạn tăng do hàng tồn kho tăng 20,36 tỷ đồng. 
Đây là chính sách dự trữ nguyên vật liệu của 
Công ty cho sản xuất chất tẩy rửa, cung ứng 
kịp thời cho hoạt động sản xuất của Công ty và 
ứng phó với việc biến động giá đầu vào.

Cơ cấu vốn

Hệ số nợ/tổng tài sản và hệ số nợ/nguồn vốn 
chủ sở hữu lần lượt đạt 52,46% và 110,37%, 
giảm 1,10% và 4,98% so với năm 2017. 
Nguyên nhân là do nợ vay giảm vì Công ty đã 
thanh toán được phần lớn các khoản nợ góp 
phần hạn chế những rủi ro lãi suất biến động 
bất thường, gây ảnh hưởng đến chi phí lãi vay. 
Qua tình hình cơ cấu vốn, cho thấy công ty đã 
quản lý chặt chẽ các khoản nợ khi sử dụng vốn 
vay hợp lý và thanh toán các khoản nợ đúng 
hạn nhằm tạo mối quan hệ tốt cũng như giữ uy 
tín với các tổ chức tín dụng.

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN
ĐVT: %

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

53,56 52,4648,24

115,30 110,3

93,19

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN
ĐVT: lần

Hệ số thanh toán nhanh

Hệ số thanh toán ngắn hạn

0,76 0,83

0,43 0,46

0,79

0,48

Năng lực hoạt động

Hệ số Vòng quay hàng tồn kho năm 
2018 giảm 12,39% cho thấy số ngày 
tồn kho của Công ty đang tăng lên. Tuy 
nhiên, đặt trong bối cảnh Nhà máy Lộc 
An - Bình Sơn mới được đưa vào hoạt 
động từ cuối năm 2017 và chính sách 
dự trữ hàng để chuẩn bị cho hoạt động 
sản xuất 2019, thì xu hướng giảm trên 
là hợp lý.
Hệ số Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
giảm 1,61%. Nguyên nhân, tài sản cố 
định mới hình thành Nhà máy Lộc An 
– Bình Sơn chưa mang lại doanh thu 
tương xứng. 

Khả năng sinh lời

Nhìn chung, khả năng sinh lời năm 2018 
còn hạn chế. Tuy nhà máy mới đi vào 
hoạt động đã góp phần làm tăng do-
anh thu 3,89% nhưng chi phí khấu hao 
tăng hơn 26,72%, làm cho lợi nhuận sau 
thuế giảm 4,29%. 
Biến động giảm của lợi nhuận sau thuế 
đã kéo các chỉ số ROS, ROE và ROA 
giảm lần lượt là 7,87%, 7,1% và 9,8%. 
Tuy hiện tại các hệ số khả năng sinh lời 
của Công ty kém hấp dẫn nhưng trong 
tương lai khi nhà máy mới đi vào hoạt 
động tối đa công suất, các chi phí sản 
xuất kinh doanh ổn định thì doanh thu 
và lợi nhuận Công ty sẽ được cải thiện. 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

CHỈ TIÊU VỀ HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG
ĐVT: Vòng

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân

Vòng quay hàng tồn kho

8,84
7,74

9,11

1,87 1,841,55

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI
ĐVT: %

ROS

ROE

9,3

9,9

5,5

5,07

21,06
19,56

29,6

10,31

15,32

12,24
6,85

5,13

ROA

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Cổ phần

STT Cổ phần Số lượng

1 Tổng số cổ phần đã phát hành 22.398.374  cổ phần

2 Số lượng cổ phần đang lưu hành 22.398.374  cổ phần

3 Loại cổ phần Cổ phần thường

4 Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng 22.398.374 cổ phần

5 Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng 0 cổ phần

Cổ phần cổ đông

STT Loại cổ đông Số cổ phần  (cp) Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông Nhà nước 11.423.498 51%

II Cổ đông trong nước 6.240.769 27,86%

1 Cổ đông cá nhân 6.238.064 27,85%

2 Cổ đông tổ chức 2.705 0,01%

III Cổ đông nước ngoài 4.734.107 21,14%

1 Cổ đông tổ chức 14.841 0,07%

2 Cổ đông cá nhân 4.719.266 21.07%

Tổng cộng 22.398.374 100%

27,86%

21,14%

51%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Cổ đông trong nước
Cổ đông nước ngoài

Cổ đông nhà nước

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trong năm 2018, Công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
• Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có
• Các chứng khoán khác: Không có
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BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG 
VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Trong hơn 50 năm hoạt động, yếu tố “Nhân” đã luôn đóng vai trò trọng tâm trong các quyết định sản 
xuất của Công ty. Trong châm ngôn hoạt động “Chính trực, tôn trọng, hợp tác” của Công ty cũng thể hiện 
rõ tầm nhìn về “Nhân” của Ban lãnh đạo: Đối xử trung thực, trên tinh thần tôn trọng, hợp tác cùng phát 
triển. Yếu tố cốt lõi “Nhân” của NETCO thể hiện qua:

• “Nhân” trong quan hệ với khách hàng, đối 
tác: Công ty luôn mang đến những sản phẩm 
chất lượng, phù hợp với nhu cầu sử dụng của 
khách hàng đồng thời luôn tuân thủ theo quy 
định của pháp luật trong phạm vi cho phép. 
Với mục tiêu giữ vững vị thế và uy tín trên thị 
trường, NET đã và đang được nghiên cứu các 
công thức sản phẩm và đưa ra thị trường sản 
phẩm tốt nhất dựa trên cơ sở an toàn cho 
người sử dụng và không ảnh hưởng xấu đến 
môi trường, đồng thời Công ty không vì chạy 
theo lợi nhuận mà tìm kiếm nguồn nguyên 
liệu đầu vào không đảm bảo chất lượng và 
giá rẻ.

• “Nhân” trong ứng xử với người lao động: Công 
ty luôn quan tâm đến đời sống của người lao 
động và hướng tới hoạt động vì cộng đồng. 

• Để tạo môi trường làm việc tích cực cho người lao 
động, Công ty còn thực hiện tốt chính sách an sinh 
xã hội nhằm hỗ trợ phần nào cho người lao động 
có hoàn cảnh khó khăn có ý chí cố gắng vươn lên 
trong Công ty

• “Nhân” trong ứng xử với xã hội và cộng đồng: 
Công ty tích cực tham gia các chương trình từ thiện 
như: nuôi dưỡng suốt đời một bà mẹ Việt Nam 
anh hùng cư ngụ tại Long Thành – Đồng Nai và 
một thương binh cư ngụ tại Quận 8 – TP. HCM, tài 
trợ chương trình “ Vượt lên chính mình”, chương 
trình “Áo trắng tới trường” tại một số trường tiểu 
học thuộc đồng bằng sông Cửu Long và Miền 
Trung. Hoạt động của Công ty cũng góp phần tạo 
công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người 
lao động, từ đó giúp hạn chế tỷ lệ thất nghiệp và 
các tệ nạn xã hội làm mất trật tự an toàn xã hội, 
mang đến sự phát triển bền vững cho xã hội và 
cả Công ty.

Chính sách liên quan đến người lao động

Giữ gìn và phát triển nguồn nhân lực là giá trị cốt lõi cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công 
ty. Công ty không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ việc xây dựng hệ thống 
các quy chế, chính sách từ khâu tuyển dụng, đào tạo, lương thưởng đến phúc lợi, phụ cấp. Theo đó, 
Ban lãnh đạo luôn đặc biệt quan tâm và thực hiện nghiêm túc các chính sách sau:

• Thực hiện ký hợp đồng lao động đầy đủ với 
toàn bộ người lao động, tạo việc làm ổn 
định, đăng ký mua bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm thân thể theo đúng quy 
định pháp luật người lao động. 

• Xây dựng môi trường làm việc thân thiết và 
bình đẳng, góp phần tạo ra lực đẩy gia tăng 
năng suất. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
khang trang, giúp cán bộ công nhân viên có 
việc làm thoải mái, tiện nghi để phát huy tối 
đa tính sáng tạo, từ đó nâng cao hiệu suất 
lao động góp phần thúc đẩy doanh nghiệp 
phát triển.

• Công ty quy định các chế độ như nghỉ phép, 
nghỉ lễ, nghỉ Tết, hưởng chế độ lương tháng 
thứ 13 theo thâm niên, ngoài ra, các cán 
bộ công nhân viên còn được thưởng theo 
quy định của Công ty khi đến lễ và Tết, các 
khoản thưởng dành cho người lao động có 
đóng góp và làm việc vì lợi ích chung của 
Công ty. 

• Thực hiện các chính sách chăm lo đời sống 
tinh thần cho người lao động: tạo điều kiện 
cho công nhân giao lưu và trao đổi kinh ng-
hiệm qua những hoạt động ngoài trời do 
Công ty tổ chức, chú trọng chăm lo đến đời 
sống của nhân viên khi thăm hỏi và hỗ trợ 
người lao động ốm đau, gia đình gặp khó 
khăn. 

• Bên cạnh việc ổn định thu nhập và đời sống 
tinh thần cho nhân viên, đảm bảo điều kiện 
an toàn lao động và sức khỏe cũng là tiêu 
chí quan trọng trong quản lý nguồn nhân lực 
của Công ty, cụ thể: trang bị bảo hộ an toàn 
cho người động trong sản xuất, đồng thời tổ 
chức khám định kỳ hàng năm để đảm bảo 
sức khỏe và khuyến khích người lao động 
nâng cao hiệu quả trong sản xuất, cung 
cấp bữa ăn giữa trưa cho người lao động 
đảm bảo an toàn và chế độ dinh dưỡng, 
bồi dưỡng công nhân làm tăng ca, để đảm 
bảo sức khỏe cho người lao động, góp phần 
tăng năng suất sản xuất cho Công ty Tạo 
môi trường làm việc an toàn và lành mạnh 
đối với người lao động, tuyên truyền việc giữ 
gìn và bảo vệ môi trường trong và ngoài 
Công ty. 

• Với mục tiêu mỗi CB-CNV và người lao động 
đều là một nhân tố đóng góp vào tăng 
trưởng Công ty. NETCO thường xuyên tổ 
chức các buổi đào tạo nhằm nâng cao kỹ 
năng bán hàng, phát huy khả năng nghiên 
cứu, sáng tạo của người lao động. 

• Do đặc thù hoạt động của Công ty thuộc 
bên lĩnh vực sản xuất kinh doanh nên kiến 
thức về phòng cháy chữa cháy được Công 
ty đặc biệt chú trọng và tổ chức tập huấn, 
tuyên truyền đến mọi người để đảm bảo an 
toàn cho mỗi bản thân và lợi ích chung của 
tập thể Công ty.
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BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG 
VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Chính sách liên quân đến tiết kiệm năng lượng

Năng lượng là tài nguyên không thể thiếu trong cuộc sống của con người và nền kinh tế. Tuy nhiên, phần 
lớn năng lượng được sử dụng hiện nay có nguồn gốc từ nguồn nguyên liệu không tái tạo. Theo đó, việc 
tiết kiệm năng lượng là hành động được Chính phủ khuyến khích thực hiện do tình trạng cạn kiệt năng 
lượng ngày càng được báo động. Nắm bắt được vấn đề này và nhằm góp phần giảm bớt chi phí hoạt 
động, Công ty Cổ phần Bột giặt NET đã chủ động thực hiện việc tiết kiệm tối đa nguồn năng lượng trong 
hoạt động ở bộ phận sản xuất kinh doanh và khối văn phòng và cùng với đó, Công ty còn đưa ra quy 
định và khuyến khích người lao động hưởng ứng 
Do đó, trong năm Công ty đã giảm bớt với năng lượng tiêu thụ trực tiếp gián tiếp: 
• Điện: 1.617.410 kWh 
• Khí CNG: 1,4% 
Mặt khác, Công ty còn hưởng ứng phong trào tiết kiệm trong việc tiêu thụ nước cho hoạt động sản xuất, 
nguồn mà Công ty sử dụng là thủy cục do CTCP Cấp nước Đồng Nai và công ty cổ phần VRG Long Thành 
cấp, với dung lượng là 34,761 m3/năm. Trong đó, tỷ lệ phần trăm tái chế và tái sử dụng nằm ở mức 100% 
lượng nước thải sản xuất, khoảng 5.500 m3/năm. 

Chính sách quản lý nguồn nguyên vật liệu

NETCO chuyên sản xuất và kinh doanh chất tẩy rửa, trong đó nguyên liệu chính là hóa chất. Vì vậy, trong 
hoạt động sản xuất, Công ty luôn chú trọng việc rà soát, hoàn thiện và chuẩn hoá các bộ tiêu chuẩn định 
mức như tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu tiêu; các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Quản lý không hiệu 
quả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí hoạt động của Công ty. 

Sản lượng sản phẩm chất tẩy rửa của Công ty được tiêu 
thụ khá nhiều tại thị trường trong và ngoài nước nên số 
lượng nguyên liệu sử dụng khá lớn, trong năm Công ty đã 
sử dụng 52,405 tấn nguyên liệu chính, 4,093 tấn nguyên 
liệu phụ, 97 tần nhiên liệu. Đồng thời, để hạn chế nguyên 
liệu thừa trong quá trình sản xuất thải ra môi trường nên 
Công ty đã tận dụng 100% và mang tái chế để có thể tiếp 
túc sử dụng sản xuất sản phẩm và dịch vụ. 

Bên cạnh đó, việc bảo quản và lưu giữ hóa 
chất không đúng cách không chỉ làm giảm 
chất lượng sản phẩm mà còn tác động đến 
sức khỏe người lao động. Hiểu được điều 
này, Công ty luôn đảm bảo an toàn và bảo 
toàn chất lượng để mang lại sản phẩm tốt 
khi đi vào sản xuất với hệ thống nhà kho 
luôn được bảo trì và đảm bảo nhiệt độ thích 
hợp. 
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2018

Trong năm 2018, nền kinh tế Việt Nam có sự phát triển vượt trội khi GDP tăng 7,08%, trong đó chỉ số bán 
uôn và bán lẻ tăng 8,51%. Đây là một dấu hiệu tích cực cho các doanh nghiệp trong ngành nói chung và 
Công ty Cổ phần Bột Giặt NET nói riêng. Cụ thể, tình hình hoạt động kinh doanh được thể hiện ở bảng 
sau:

Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 
2017

Kế hoạch 
2018

Thực hiện 
2018

TH2018/KH 
2018

TH2018/
TH 2017

Tổng doanh thu Triệu đồng 1.085.215 943.000 1.127.665 119,58% 3,91%

Lợi nhuận trước 
thuế Triệu đồng 73.992 60.000 60.363 100,6% (18,42%)

Tỷ lệ cổ tức % 25% >=10% 5%(*) - (20%)

(*) Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 5%. Mức chia sẽ do ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua

Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty đạt được một số thành 
tựu nhất định sau:

• Tổng doanh thu của Công ty đạt 1.128 tỷ đồng, vượt 19,6% so với kế hoạch, tương ứng 
tăng 3,91% so với năm 2017. Trong bối cảnh việc di chuyển trụ sở chính về khu công 
nghiệp  Lộc An - Bình Sơn và Công ty ngừng gia công sản phẩm cho một khách hàng lớn 
chiếm khoảng 30-60% sản lượng tiêu thụ, thì kết quả tăng trưởng doanh thu trên là rất 
đáng ghi nhận.

• Hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra từ đầu năm. Cụ thể, Tổng doanh 
thu tăng 19,6% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế và tỷ lệ cổ tức tăng lần lượt là 0,6% 
và 13,8% so với dự kiến. Đây là một dấu hiệu khả quan cho Công ty trong các kế hoạch 
sắp tới.

• Ban lãnh đạo đã phối hợp chặt chẽ với đội ngũ cán bộ công nhân viên các phòng ban 
trong việc nghiên cứu, nắm bắt, cập nhật kỹ lưỡng về tình hình thị trường, hiểu rõ được 
nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng.
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ANALYZE

PHÂN TÍCH SWOT

Lợi thế 
• 50 năm kinh nghiệm ngành sản xuất chất tẩy rửa 

và hơn 20 năm gia công cho các khách hàng đa 
quốc gia. 

• Đội ngũ nhân sự có tâm,  gắn bó và trung thành 
với lợi ích của Công ty. 

• Công suất sản xuất lớn, tăng khả năng cung ứng 
cho thị trường trong nước và xuất khẩu. 

• Sự nhận biết về thương hiệu NET của người tiêu 
dùng ngày càng tăng. Thị trường tiêu thụ rộng rãi 
cả trong và ngoài nước như Úc, New Zealand, Châu 
Âu, Châu Mỹ,...

Khó khăn 
• Chi phí/giá vốn cao do đang trong giai đoạn 

những năm đầu mới đầu tư nhà máy mới. 
• Nguồn nguyên liệu chủ yếu được nhập 

khẩu từ nước ngoài, dễ bị ảnh hưởng bởi 
tình hình biến động tỷ giá. 

• Sự thay đổi về giá dầu mỏ cũng ảnh hưởng 
đến lợi nhuận của Công ty 

• Thị trường cạnh tranh gay gắt

Cơ hội
• Nhà máy Lộc An - Bình Sơn khi đi đi vào hoạt động ổn định với công suất tối đa, sẽ mang lại doanh 

thu tăng trưởng tích cực cho Công ty, từ đó đưa Công ty trở thành những nhà sản xuất lớn trong 
ngành chăm sóc gia đình, vị thế của công ty cũng được khẳng định trong thị trường khu vực và toàn 
cầu.

• Các Hiệp định thương mại quốc tế giữa Việt Nam và các nước, góp phần tạo cơ hội cho Công ty mở 
rộng thị trường ra các nước như EU, Hàn Quốc, Nhật Bản...

• Nền kinh tế tăng trưởng, thu nhập bình quân dầu người tăng.
Thách thức
• Nâng cao hiệu suất sử dụng nhà máy Lộc An - Bình Sơn. Giải được bài toán giá thành và chi phí.
• Xây dựng đội ngũ đủ năng lực và đáp ứng yêu cầu trong điều kiện có một số yếu tố không thuận lợi.
• Các chính sách bảo hộ mậu dịch của các quốc gia được triển khai trong năm qua, làm rào cản cho việc 

xuất khẩu sản phẩm của Công ty ra các nước. 
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Tài sản dài hạn và tài sản ngắn hạn chiếm 56,50% và 43,50% trong cơ cấu tổng tài sản. Tỷ trọng tài 
sản dài hạn giảm 2,65% do nguyên giá tài sản cố định ghi nhận thêm giá trị hoàn thành Nhà máy Lộc 
An, theo đó kéo chi phí khấu hao tăng lên và làm giảm giá trị tài sản cố định trên Bảng cân đối kế toán. 
Tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng 2,65% do hàng tồn kho tăng tăng 18,76%. Nguyên nhân, chính sách dự 
trữ nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh vào năm sau. 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Cơ cấu tài sản

Năm 2017 Năm 2018

Khoản mục Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Tài sản dài hạn 358.275 59,15% 343.987 56,50%

Tài sản ngắn hạn 247.468 40,85% 264.832 43,50%

Tổng tài sản 605.743 100,00% 608.819 100,00%

Nợ ngắn hạn 324.365 53,55% 319.311 52,45%

Nợ dài hạn 100 0,02% 100 0,02%

Vốn chủ sở hữu 281.278 46,44% 289.408 47,54%

Tổng nguồn vốn 605.743 100,00% 608.819 100,00%

Đơn vị tính: triệu đồng

56,50%43,50%
59,15%

40,85%

CƠ CẤU TÀI SẢN

Năm 2018Năm 2017

Tài sản ngắn hạn
Tài sản dài hạn

Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu chiếm 52,47% và 47,54% trong cơ cấu tổng nguồn vốn của Công 
ty.  Nợ ngắn hạn chiếm chủ yếu trong nợ phải trả, tỷ trọng giảm 1,1%. Nguyên nhân chính là do 
vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 24,8% về giá trị. Nguyên nhân, năm qua Công ty đã thanh 
toán các khoản nợ vay đến hạn cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, gần 300 tỷ đồng, 
góp phần vừa làm giảm chi phí lãi vay cho Công ty vừa hạn chế rủi ro tỷ giá biến động bất thường 
như thời gian qua. 

Nợ phải trả

CƠ CẤU NGUỒN VỐN

47,54%

52,45%

0.02%

46,44% 53,55%

0.02%

Năm 2018
Năm 2017

Nợ dài hạn
Vốn chủ sở hữu

Nợ ngắn hạn
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CẢI TIẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ

Công ty tiếp tục duy trì hoạt động dưới mô hình phân cấp. Cụ thể, tại từng phân 
xưởng, phòng ban quản lý được quyền ra quyết định trong phạm vi quyền hạn quy 
định. Mô hình này giúp Ban lãnh đạo quản lý tốt hơn về mặt nhân sự, tạo động lực 
cho cấp dưới và khuyến khích các cấp quản lý phát huy sáng tạo. Tuy nhiên, có một 
vài điểm trong mô hình cơ cấu tổ chức của khối kỹ thuật và QA được đánh giá cồng 
kềnh, có thể rút gọn và tinh giản nhưng chưa được thực hiện trong năm 2018. Theo 
đó, kế hoạch năm 2019 Công ty sẽ nổ lực khắc phục những vấn đề trên để hoàn thiện 
hơn bộ máy quản lý.

Chính sách người lao động tiếp tục là 
một trong những chính sách trọng tâm 
của Công ty. Người lao động có chuyên 
môn cao, được đánh giá tốt cả về kết 
quả công việc và phẩm chất sẽ được 
Công ty khuyến khích, tạo điều kiện để 
phát huy khả năng tại Công ty. Để nâng 
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho 
các phòng ban, công ty tiếp tục cử cán 
bộ đi học các khóa học ngắn hạn theo 
từng chuyên để riêng. Chính sách tài 
chính, chính sách bán hàng, chính sách 
nguồn cung ứng, chính sách thưởng/ 
phạt v.v…được thay đổi để phù hợp 
với tình hình của từng giai đoạn.

Ngoài việc triển khai các chính sách đề ra 
từ đầu năm, Công ty còn đưa ra các chính 
sách khác bổ sung, thay thế các điều 
khoản chưa hợp lý sau khi đánh giá lại 
chính sách cũ đã được tiến hành thực hiện 
vào mỗi quý. Có một điểm cần được ghi 
nhận và rất đáng khen ngợi đối với Ban 
lãnh đạo công ty khi nói về năm 2018. 
Đó là: anh em công nhân viên trong công 
ty tiếp tục làm việc với tinh thần và thái 
độ làm việc tích cực, sự tận tụy trong 
công việc, ý thức trách nhiệm cao, góp 
phần vào việc ổn định máy móc thiết bị 
vận hành sản xuất và gia tăng doanh số 
bán hàng. 
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

• Tiếp tục trở thành nhà sản xuất lớn, sản xuất thương hiệu của riêng mình và gia công cho tất cả các 
đối tác trong hay ngoài nước có nhu cầu. 

• Tiếp tục thực hiện chính sách đào tạo, huấn luyện, nâng cao nghiệp vụ cho CBCNV và xây dựng 
chính sách trọng nhân tài. 

• Nâng cao hiệu suất sử dụng nhà máy Lộc An. 
• Nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất ( nhân công, tiện ích)/tấn sản phẩm.

STT Chỉ tiêu 2019 ĐVT Giá trị

1 Doanh thu Tỷ đồng  1,103 

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 50
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM 
VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Trong bối cảnh hội nhập như ngày nay, mật độ các khu công 
nghiệp, tòa nhà ngày càng dày đặc, ảnh hưởng tiêu cực đến 
môi trường. Nhận thức được tầm quan trọng của môi trường 
và cộng đồng nên Công ty luôn tuân thủ, thực hiện đúng các 
quy định, chính sách mà Nhà nước đã đề ra. 
Năm 2018, hoạt động nghiên cứu và nâng cao khả năng tái 
chế các phế thải công nghiệp độc hại tiếp tục được triển khai. 
Hoạt đông này vừa giảm tác hại với môi trường vừa có thể 
tận dụng được nguồn tái chế mang vào tiếp tục sản xuất, 
giảm chi phí hoạt động. Ngoài ra, Công ty còn đẩy mạnh 
công tác giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường 
xung quanh nơi làm việc và ngoài xã hội cho các cán bộ công 
nhân viên trong Công ty. Thực hiện công tác kiểm tra định kỳ 
tác động của quá trình sản xuất đến môi trường đất, nước, 
không khí xung quanh khu nhà máy để đảm bảo và kịp thời 
ứng phó tình trạng ô nhiễm có xảy ra nhằm mang lại không 
gian làm việc trong lành, góp phần giúp Công ty phát triển 
bền vững.

Trách nhiệm với môi trường

Mặt khác, Công ty luôn kiểm soát tốt 
việc quản lý và sử dụng các nguồn năng 
lượng như nước, điện, rác thải .... theo 
đúng quy định của pháp luật về môi 
trường, áp dụng việc sử dụng khí CNG 
(khí thiên nhiên nén, thành phần chủ 
yếu là khí CH4) để làm nhiên liệu đốt lò 
nên hạn chế rất nhiều việc phát thải các 
khí độc hại ra môi trường như SO2, NOx, 
v.v…. Ngoài ra Công ty thay các thiết bị 
sử dụng lượng điện, hay hư hỏng gây 
thất thoát năng lượng, áp dụng các biện 
pháp tiết kiệm điện như tắt các thiết bị 
không sử dụng, sử dụng nước nóng năng 
lượng mặt trời để thanh và khử trùng tại 
xưởng TRL thay vì Lò hơi để gia nhiệt 
nước nóng như trước đây.

Ngoài ra, các sản phẩm mà Công ty sản xuất là 
chất tẩy rửa nên công tác sản xuất của NETCO 
được bảo đảm an toàn, đúng chuẩn để không 
gây hại cho sức khỏe người sử dụng và an toàn 
cho môi trường. Cụ thể: trong năm 2018, công 
ty không nhận được bất kỳ khiếu nại của khách 
hàng về sản phẩm khi sử dụng. Nguồn nước sử 
dụng để sản xuất các dòng sản phẩm lỏng của 
công ty được chiếu tia cực tím và tuân thủ ng-
hiêm ngặt về vi sinh. 
Môi trường tại Nhà máy mới Lộc An – Bình Sơn 
được đánh giá là môi trường làm việc sạch sẽ, 
thoáng mát và an toàn cho người lao động. Với 
chi phí đầu tư gần 15 tỷ cho hệ thống Nucon thu 
gom hút bụi và hệ thống xử lý nước thải sinh 
hoạt, hệ thống xử lý nước tuần hoàn tái sử dụng 
cho sản xuất, nhà máy Lộc An đã mang lại môi 
trường Trong lành - Sạch - Đẹp cho các đối tượng 
làm việc tại công ty và cộng đồng người dân địa 
phương.

Trách nhiệm với xã hội
Xã hội là nền tảng của mọi tổ chức trong nền kinh tế. Hiểu được điều đó, Ban lãnh đạo cùng toàn 
thể CB - CNV luôn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội nhằm góp phần chung tay xây dựng 
một cộng đồng phát triển, tiến bộ thông qua các hoạt động từ thiện như: “Vượt lên chính mình”, 
chương trình phát học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học, chính sách đối với người có công với cách 
mạng, tạo điều kiện cho các em sinh viên trẻ được thực tập, phong trào “ Hiến máu nhân đạo”, góp 
ủng hộ quĩ “ Hướng về Trường Sa” được phát động trong lực lượng đoàn viên thanh niên. 
Công ty luôn nhận thức trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương không chỉ là những hoạt động 
tài trợ tài chính mà còn là ý thức đảm bảo môi trường sống sạch và an toàn, không gây nguy hại 
đến cộng đồng và môi trường. Cụ thể: 
• Công ty đã sử dụng biến tần cho toàn bộ các 

thiết bị còn lại như Máy nén Khí, hệ thống Quạt 
Tẩy rửa lỏng, Bơm các loại, băng tải chuyển 
thùng; thay thế các bóng đèn cao áp công suất 
lớn áp bằng các bóng đèn Led công suất nhỏ 
nhưng quang thông chiếu sáng như nhau; 

• Tháo dỡ những bóng đèn cao áp và chiếu sáng 
không cần thiết trong nhà xưởng và nhà kho 
nhưng vẫn đảm bảo đủ ánh sáng làm việc;

• Sử dụng nước nóng năng lượng mặt trời 
để thanh và khử trùng tại xưởng Tẩy rửa 
lỏng (trước đây phải dùng Lò hơi để gia 
nhiệt nước nóng , đã giúp tiết kiệm đến 
khoảng 10% chi phí hoạt động và đảm 
bảo hạn chế thấp nhất tác động đối với 
môi trường. 

• Trong năm, Công ty duy trì hệ thống tái 
chế nước thải sử dụng lại nhằm tiết kiệm 
được chi phí và hạn chế thải chất độc hại 
ra môi trường. 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Kết quả hoạt động SXKD 2017 2018 Tăng/giảm 
2018/2017 

Tăng/giảm 
2018/2017 (%)

Doanh thu bán hàng và cung cấp 
dịch vụ

1.075.531 1.117.335 41.804 3,89%

Giá vốn hàng bán 837.983 919.075 81.092 9,68%

Lợi nhuận gộp về bán hàng và 
cung cấp DV

237.548 198.260 -39.288 -16,54%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh

73.708 57.272 -16.436 -22,30%

Lợi nhuận khác 284 3090 2.806 -

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 73.992 60.362 -13.630 -18,42%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập do-
anh nghiệp

59.160 56.619 -2.541 -4,30%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/
cp)

2.472 2.376 -96 -3,88%

Đơn vị tính: triệu đồng Kinh tế thế giới trong năm 2018 tăng trưởng 
chậm lại và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thương mại 
toàn cầu tăng chậm hơn dự báo do những 
thay đổi trong chính sách thương mại của 
Mỹ cùng với những diễn biến phức tạp trong 
chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Lạm 
phát toàn cầu những tháng đầu năm có 
xu hướng tăng cao hơn năm 2017 do tăng 
giá năng lượng, đặc biệt là giá dầu bình 
quân tăng mạnh. Bên cạnh đó, căng thẳng 
thương mại giữa các nước lớn và xu hướng 
gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đã tác 
động lớn đến sản xuất, xuất khẩu của Việt 
Nam và các nước trong khu vực. 

Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả 
tích cực trong năm 2017, nền kinh tế Việt Nam cũng 
đối mặt tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tác 
động đến giá lương thực, thực phẩm, ảnh hưởng tới 
mục tiêu kiểm soát lạm phát; giải ngân vốn đầu tư 
công đạt thấp.
Tăng trưởng GDP cả năm 2018 tăng 7,08%, là mức 
tăng cao nhất kể từ năm 2008 trở lại đây. Trong 
mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực công 
nghiệp và xây dựng tăng 8,85%, đóng góp 48,6%; 
Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng 
định là điểm sáng của khu vực này và là động lực 
chính của tăng trưởng với mức tăng 12,98%, tuy 
nhiên vẫn thấp hơn mức tăng của cùng kỳ năm 2017.

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế thế giới và trong nước, NET có nhiều thuận lợi, cũng như còn 
nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD năm 2018, trong đó:

Thuận lợi: Thương hiệu Bột giặt NET tiếp tục nhận được sự quan tâm, biết đến của bạn hàng, người 
tiêu dùng, đây có thể nói là kết quả của việc không ngừng quan tâm xây dựng thương hiệu NET từ 
nhiều năm trước đây.  Duy trì với các bạn hàng đã hợp tác từ trước đây, cũng như phát triển các hợp 
đồng mới đặc biệt là khu vực nội địa và xuất khẩu.

Khó khăn:
• Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, cũng với những bất ổn của nền kinh tế thế giới đã tác động 

không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước trong đó có NET;
• Tỷ giá đồng Đô la Mỹ/VNĐ tăng mạnh từ cuối tháng 06/2018 và duy trì ở mức cao trong những 

còn lại của năm 2018 đã ảnh hưởng trực tiếp tới NET do Công ty chủ yếu sử dụng nguồn nguyên 
liệu nhập khẩu.

• Việc chuyển nhà máy sang Khu Công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, bên cạnh sự thuận lợi về cơ sở 
hạ tầng, hệ thống máy móc kho tàng hiện đại, Công ty còn gặp hạn chế trong công tác tuyển 
dụng, bổ sung thêm nhân sự mới chất lượng cao.
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ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

• Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng Nghị quyết về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập 
các quỹ và phương án chi trả cổ tức năm đúng theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại 
hội đồng cổ đông thông qua năm 2018; 

• Thực hiện Công tác tài chính kế toán lành mạnh; Quản lý dòng tiền, hàng hóa tập trung, khoa 
học tạo tiền đề lớn cho việc quản lý hiệu quả trong luân chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, quản 
lý công nợ; Cân đối dòng tiền để thanh toán khoản nợ vay ngân hàng, không để tình trạng nợ 
đọng hoặc chậm trả nợ;

• Ban Tổng Giám đốc có những kế hoạch và quyết định được ban hành sát với tình hình thực tế 
của Công ty cũng như diễn biến thị trường giúp Công ty đạt được kết quả kinh doanh tốt.

• Thực hiện chi trả lương, thưởng, phúc lợi, trợ cấp theo đúng Bộ Luật lao động, Điều lệ Công ty. 
Chi trả lương đúng hạn và đầy đủ. Thực hiện ký hợp đồng lao động bao gồm đầy đủ BHXH, 
BHYT và trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định của Nhà nước và Luật lao động.

• Ký kết các hợp đồng kinh tế quan trọng trong năm 2018 trên cơ sở pháp lý đảm bảo quyền lợi 
của Công ty và Cổ đông. Đóng góp đầy đủ vào Ngân sách Nhà Nước.

CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT

Nhìn chung, nền kinh tế năm 2018 có nhiều biến động phức tạp. Dự báo kinh tế thế giới 2019 sẽ có 
sự suy giảm nhẹ so với năm nay bởi các chính sách bảo hộ thương mại vẫn còn xu hướng gia tăng. 
Tuy nhiên, tình hình kinh tế Việt Nam có phần khả quan hơn. Nền kinh tế có sự phục hồi mạnh mẽ 
khi thực hiện chính sách hội nhập kinh tế thế giới. Các Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực, các hiệp định FTAs được thông qua, đã góp phần mở rộng 
thị trường cho nhiều doanh nghiệp đã, đang và sẽ định hướng phát triển thương hiệu ra thế giới. 
Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức cho Công ty, Công ty phải nhanh chóng thay đổi chính sách, 
đưa ra các kế hoạch phù hợp với tình hình kinh tế nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh của Công ty.
 Từ nhận định trên, HĐQT Công ty xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 cụ thể như sau:

Kế hoạch năm 2019 với các chỉ tiêu chính

• Tiếp tục duy trì chế độ họp thường xuyên (hoặc đột xuất khi cần thiết) và thực hiện lấy ý kiến 
bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật đối với các vấn đề mang tính cấp bách phù 
hợp, kịp thời với tình hình hoạt động của Công ty;

• Triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội cổ đông, phấn đầu hoàn thành kế 
hoạch năm 2019 mà Đại hội cổ đông thông qua;

• Xây dựng một chiến lược phát triển thị trường dài hạn, phù hợp với vị thế, xu hướng thị 
trường bao gồm cả thị trường truyền thống và thị trường công nghệ hiện đại;

• Tiếp tục đầu tư cho việc phát triển sản phẩm mới, nhận diện thương hiệu mới phù hợp với thị 
hiếu người tiêu dùng;

• Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, áp dụng hệ thống công nghệ quản trị tiên tiến, 
đặc biệt chú trọng đổi mới hệ thống công nghệ trong các khậu bán hàng, quản lý, điều hành, 
kế toán, nhân sự;

• Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc khẩn trương làm việc với các nhà thầu, các cơ quan có thẩm 
quyền để hoàn thành quyết toán dự án Nhà máy tại Lộc An - Bình Sơn;

• Tiếp tục thực thi chiến lược phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường, thực hành tiết 
kiệm, có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

• Phối hợp với cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong công tác thoái vốn đã được phê 
duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

• Chỉ tiêu kinh doanh:
          - Tổng doanh thu bán hàng:1.103 tỷ đồng; 
          - Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng; 
• Chỉ tiêu quản trị: Tiếp tục hoàn thiện tổ chức, kiện toàn nhân lực, đảm bảo nhân lực có trình 

độ chuyên môn, ngoại ngữ cùng khả năng quản lý đáp ứng với quá trình phát triển của do-
anh nghiệp và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu xuyên suốt của Công ty
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05 QUẢN TRỊ CÔNG TY

• HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
• HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
• CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Thành viên HĐQT Chức vụ

1 Trần Quốc Cương Chủ tịch HĐQT

2 Thái Thị Hồng Yến Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

3 Phạm Quang Hòa  Thành viên HĐQT

4 Phan Văn Tiền Thành viên HĐQT

5 Nguyễn Thị Phương Thùy Thành viên HĐQT

6 Nguyễn Mạnh Hùng Thành viên HĐQT

Thành viên Hội đồng quản trị

Hoạt động của Hội đồng quản trị
Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty có tất cả 9 cuộc hợp với sự tham gia góp ý kiến của 
100% thành viên Hội đồng quản trị và ban hành các nghị quyết, quyết định, cụ thể:

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
 Ngày bắt đầu/không

còn là TV HĐQT

 Số
 buổi
 họp

 tham
gia

 Tỷ lệ
 tham
 gia dự

họp

 Lý do
 không
 tham
 dự
họp

01 Trần Quốc Cương
 CT

HĐQT
CT HĐQT từ 29/07/2017 9/9 100% 

02 Thái Thị Hồng Yến
 UV

 HĐQT -
TGĐ

TV HĐQT từ 12/2006 9/9 100%

03 Phạm Quang Hòa

 CT
 HĐQT/

 TV
HĐQT

 Kể từ 12/2006 đến
28/01/2016 CT HĐQT

 Kể từ ngày 29/1/2016
 thôi TV HĐQT và CT

HĐQT
 ;Kể từ ngày28/6/2016

là TV HĐQT

8/9 89%
 vắng
 có lý

do

04 Phan Văn Tiền

CT 
HĐQT/ 

TV 
HĐQT

 Là TV HĐQT (CT HĐQT)
 từ 29/1/2016; từ

28/06/2016 là TV HĐQT
 Kể từ ngày 27/4/2018

thôi TV HĐQT

5/5 100%

05 Nguyễn Mạnh Hùng
TV 

HĐQT
TV HĐQT từ 12/2006 9/9 100%

06
 Nguyễn Thị Phương
Thùy

TV 
HĐQT

 TV HĐQT từ ngày
27/4/2018

4/4 100%
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Q
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Y

STT
Số Nghị quyết/

Quyết định

Ngày ban 

hành
Nội dung

I CÁC NGHỊ QUYẾT

1
01/NQ-HĐQT-

NET/2018
01/03/2018

Về việc thông qua nội dung chuẩn bị Đại Hội cổ đông 

thường niên năm 2018

2
02/NQ-HĐQT-

NET/2018
25/03/2018

Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 

2018 (Điều chỉnh ngày chốt tham dự ĐHCĐ quyền ĐHCĐ)

3
03/NQ-HĐQT-

NET/2018
25/03/2018

Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ 

phần bột giặt NET.

1.1 Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 

1.2 Nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp 2018  

1.3 Dự kiến phân chia lợi nhuận 2017 

1.4 Một số các công tác phân công chuẩn bị cho Đại hội cổ 

đông thường niên 2017

4
04/NQ-HĐQT-

NET/2018
15/04/2018

Về việc thông qua việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng 

Cổ đông thường niên năm 2018 

5
05/NQ-HĐQT-

NET/2018
27/04/2018

Nghị quyết HĐQT về việc tình hình sản xuất kinh doanh quý 

1/2018

6
06/NQ-HĐQT-

NET/2018
01/06/2018

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc chốt thời điểm 

thanh toán cổ tức năm 2017

7
07/NQ-HĐQT-

NET/2018
04/07/2018

Nghị quyết HĐQT về việc về thông qua chủ trương để Tổng 

Giám Đốc bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Bán hàng nội 

địa và Marketing

8
08/NQ-HĐQT-

NET/2018
12/07/2018 Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty

STT
Số Nghị quyết/

Quyết định

Ngày ban 

hành
Nội dung

I CÁC NGHỊ QUYẾT

9
09/NQ-HĐQT-

NET/2018
12/07/2018

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công tyKế hoạch sửa đổi, 

xây dựng, ban hành các quy chế, quy định quản trị nội bộ 

của Công ty Cổ phần Bột giặt Net

10
10/NQ-HĐQT-

NET/2018
12/07/2018

Kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân ra 

quyết định đầu tư mua Máy đầu cân tự động của máy Big 

Bag không nằm trong kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 

do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phê duyệt tại Công ty CP 

Bột giặt Net”.

11
11/NQ-HĐQT-

NET/2018
02/11/2018 Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

12
12/NQ-HĐQT-

NET/2018
28/11/2018

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty

1.1 Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý 

3 và 9 tháng đầu năm 2018, tình hình sản xuất kinh doanh 

quý 4 và cả năm 2018;

1.2 Công tác đầu tư mua tài sản theo kế hoạch năm 2018;1.3 

Công tác quyết toán dự án hoàn thành đối với nhà máy tại 

Lộc An-Bình Son;

1.4  Báo cáo tình hình vay vốn lưu động, kế hoạch sử dụng 

vốn vay quý 4/2018;

1.5 Báo cáo tình hình tồn kho, biến động giá nguyên liệu 

trong quý 4/2018;
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STT
Số Nghị quyết/

Quyết định

Ngày ban 

hành
Nội dung

II CÁC QUYẾT ĐỊNH

1
01/QĐ-HĐQT 

-NET/2018
13/01/2018

Quyết định về việc phê duyệt tổng quỹ lương quản lý năm 

2017, chính sách thu nhập năm 2017 của Ban giám đốc và 

Kế toán trưởng của Công ty cổ phần bột giặt NET

2
02/QĐ-HĐQT-

NET/2018
13/01/2018

Quyết định về việc phê duyệt chính sách thu nhập Ban 

Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty cổ phần bột giặt 

NET kể từ ngày 01/01/2018

3
03/QĐ-HĐQT-

NET/2018
05/08/2018 Quyết định ban hành Quy chế quản lý công nợ 

4
05/QĐ-HĐQT-

NET/2018
05/08/2018 Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ

5
06/QĐ-HĐQT-

NET/2018
05/08/2018

Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ 

chức, miễn nhiệm

6
07/QĐ-HĐQT-

NET/2018
05/08/2018

Quyết định ban hành Quy chế Quản lý tiền lương và phân 

phối thu nhập

7
08/QĐ-HĐQT-

NET/2018
05/08/2018 Quyết định ban hành Quy Chế Nâng Bậc Lương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc, phối hợp với Ban Kiểm soát công 

ty kiểm tra giám sát các vấn đề sau:

• Tuân thủ Quy chế quản trị theo hướng dẫn của UBCK Nhà nước đối với các công ty niêm yết.

• Thực hiện đúng quy định việc công bố thông tin định kỳ, thường niên cũng như các thông tin 

bất thường cho các cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty, UBCK Nhà nước, Sở Giao 

dịch chứng khoán Hà nội.

• Chấp hành các quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

• Thực hiện triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông đúng theo quy định của luật hiện hành.

• Kiểm soát tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, chứng từ kế toán, hợp đồng kinh 

tế, hợp đồng lao động nhằm đảm bảo tính đúng đắn của báo cáo tài chính.
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BAN KIỂM SOÁT
Thành viên Ban kiểm soát

STT Thành viên BKS Chức vụ

1 Nguyễn Thị Hồng Châu Trưởng BKS

2 Dương Huy Mạnh UV BKS

3 Nguyễn Thị Mai Phương UV BKS

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông
Ban Kiểm Soát đã thực hiện đúng chức năng giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc 
quản lý và điều hành Công ty. Cụ thể: 
• Thực hiện việc đánh giá, giám sát tình hình kinh doanh, kịp thời phản ánh, ghi nhận hoạt động 

của Công ty để báo cáo cho Hội Đồng Quản Trị trong các kỳ họp định kỳ. 
• Định kỳ, Ban kiểm soát thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 trình Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2019.
Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã 
có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 
2018 thông qua. Xây dựng các định hướng, chỉ đạo điều hành công ty, thảo luận và quyết nghị về 
những vấn đề chính yếu của Công ty. Các biên bản, Nghị quyết của HĐQT được Thư ký Công ty ghi 
chép biên bản đầy đủ và công bố thông tin đúng thời hạn theo các nội dung đã thống nhất thông 
qua và được Ban điều hành triển khai thực hiện

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

Không có.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc 
và các cán bộ quản lý khác
Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Ban 
kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho 
từng thành viên; Triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Hội đồng quản 
trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành. Cụ thể bao gồm:

Hoạt động khác của BKS
Không có.

• Kiểm tra, rà soát lại các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành kiểm tra các tờ 
trình của Ban Tổng Giám đốc, nghị quyết, quyết định của HĐQT.

• Góp ý kiến thiết thực, tham gia ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD 
chung của Công ty tại các cuộc họp HĐQT.

• Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm 
qua.

• Kiểm tra, đánh giá thường xuyên về việc quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD 
của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động.

• Hàng quý kiểm soát tình hình tài chính của Công ty thông qua báo cáo tài chính quý 
được lập theo quy định.

• HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, người quản lý khác đã cung cấp thông tin, tài liệu về công 
tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện cho công tác 
kiểm soát được thuận lợi.

• Các tài liệu trong các kỳ họp của HĐQT đều được cung cấp đồng thời cho Ban kiểm soát 
vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị, nhờ đó Ban kiểm soát 
có thể giám sát tốt các hoạt động của Công ty, có ý kiến kịp thời đến công tác quản lý, 
điều hành của Công ty.
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO 
VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BGĐ, BKS

STT Họ và tên Lương 
công việc

Lương 
hiệu quả Thưởng Tổng cộng

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1 Trần Quốc Cương 86%  14% 100%

2 Nguyễn Thị Phương Thùy 100%  0% 100%

3 Phan Văn Tiền 62%  38% 100%

4 Phạm Quang Hòa 83%  17% 100%

5 Nguyễn Mạnh Hùng 83%  17% 100%

6 Thái Thị Hồng Yến 100%  0% 100%

II Ban kiểm soát  

1 Nguyễn Thị Hồng Châu 81%  19% 100%

2 Dương Huy Mạnh 100%  0% 100%

3 Nguyễn Thị Mai Phương 100%  0% 100%

III Ban điều hành  

1 Thái Thị Hồng Yến 40% 37% 23% 100%

2 Phạm Quốc Cường 79%  21% 100%

3 Cao Trần Đăng Khoa 76%  24% 100%

4 Trần Thị Ái Liên 80%  20% 100%

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
Không có
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06 BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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