
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Đường D4, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

0251.3682102 – 0251.3682103

0251.3682106
botgiatnet@netcovn.com.vn

www.netcovn.com.vn

“CHÍNH TRỰC - TÔN TRỌNG - HỢP TÁC”

BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET



MỤC LỤC

• Thông tin chung khái quát

• Ngành nghề kinh doanh

• Địa bàn kinh doanh

• Các sản phẩm nổi bật

• Các giải thưởng tiêu biểu

• Quá trình hình thành và phát triển

• Sơ đồ tổ chức

• Định hướng phát triền

• Các nhân tố rủi ro

• Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

• Tổ chức và nhân sự

• Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

• Tình hình tài chính

• Tình hình cổ đông, thay đổi vốn đầu tư 
của chủ sở hữu

• Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng

• Hội đồng quản trị

• Ban kiểm soát

• Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng 
quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

• Ý kiến kiểm toán

• Báo cáo tài chính được kiểm toán

• Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động 
của Công ty

• Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban 
Tổng Giám đốc Công ty

• Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

THÔNG TIN CHUNG

05

87

07

33

81

63

97

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

• Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

• Tình hình tài chính

• Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý

• Kế hoạch phát triển trong tương lai

• Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi 
trường và xã hội của Công ty



6NETCO
Báo cáo thường niên 20205 NETCO

Thông điệp của Chủ tịch HĐQT

Công ty  sẽ nỗ lực hoàn thành chiến lược đã đề ra 
nhằm đưa NETCO từ thương hiệu nông thôn trở 
thành thương hiệu phổ biến cả nước và quốc tế.

Thay mặt Ban lãnh đạo 

Công ty Cổ phần Bột giặt 

NET, một lần nữa tôi xin 

trân trọng cảm ơn sự ủng 

hộ của Quý Cổ đông, Quý 

Nhà đầu tư và Quý Khách 

hàng.

ÔNG TRƯƠNG CÔNG THẮNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thân gửi Quý Cổ đông, 

Quý Nhà đầu tư và Quý 

Khách hàng,

Công ty Bột giặt NET được thành 

lập vào năm 1968, là một trong 

các doanh nghiệp nội địa lớn về 

sản phẩm chăm sóc gia đình tại 

thị trường Việt Nam. Nhìn lại 

chặng đường hơn 50 năm hình 

thành và phát triển, NETCO đã 

từng bước trưởng thành, khẳng 

định uy tín và thương hiệu của 

mình trên thị trường, ngày càng 

chứng tỏ là một trong những 

doanh nghiệp có tiềm năng phát 

triển mạnh trong nhóm ngành 

hàng chất giặt rửa của Việt Nam. 

Với tinh thần “Chính trực – Tôn 

trọng – Hợp tác” trong mọi chiến 

lược và định hướng, NETCO tin 

rằng sẽ tạo ra con đường khác 

biệt của riêng mình. 

Hội đồng quản trị của NETCO đã 

xác định chiến lược phát triển trở 

thành nhà sản xuất chất tẩy rửa 

có chất lượng tốt nhất và chi phí 

sản xuất thấp nhất tại Đông Nam 

Á; đồng thời mở rộng hợp tác với 

các nhà phân phối trong nước và 

các công ty quốc tế để cung ứng 

các sản phẩm tẩy rửa không chỉ 

cho người tiêu dùng Việt Nam mà 

còn cho thị trường châu Á, châu 

Âu và các châu lục khác.

Năm 2020 vừa kết thúc với 

đầy biến động, tình hình dịch 

COVID-19 vẫn còn nhiều phức 

tạp, NETCO phải đối mặt với 

những khó khăn mà các doanh 

nghiệp cùng ngành đang gánh 

chịu.

Ban lãnh đạo Công ty đã có những 

chiến lược đúng đắn, tận dụng thời 

cơ góp phần vào việc tăng trưởng 

ổn định của NETCO. Cụ thể doanh 

thu thuần năm 2020 đạt xấp 1.470 

tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ghi 

nhận 133 tỷ đồng cải thiện đáng 

kể so với cùng kỳ 2019. Tính đến 

hết 31/12/2020, tổng tài sản Bột 

giặt NET đạt hơn 695 tỷ đồng, tăng 

20,67% so với thời điểm đầu năm.

2020 cũng là năm đánh dấu bước 

chuyển mình của Công ty khi Công 

ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Mansan 

chính thức trở thành cổ đông lớn 

của NETCO mang đến sức mạnh 

cộng hưởng, qua đó thúc đẩy tăng 

trưởng doanh thu và lợi nhuận. 

Trong năm 2021, NETCO sẽ tiếp 

tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất 

và kinh doanh chủ lực của công 

ty bằng cách cải tiến công nghệ 

sản xuất, đổi mới bao bì, mở rộng 

mạng lưới phân phối sản phẩm,… 

Đồng thời, Công ty cũng sẽ nỗ lực 

hoàn thành chiến lược đã đề ra 

nhằm đưa NETCO từ thương hiệu 

nông thôn trở thành thương hiệu 

phổ biến cả nước và quốc tế.

Với những nỗ lực không ngừng 

cùng sự định hướng đúng đắn và 

sự đoàn kết phấn đấu của toàn 

thể cán bộ công nhân viên, tôi tin 

rằng NETCO sẽ chinh phục những 

thử thách mới và đạt được những 

thành tựu rực rỡ hơn nữa trong 

năm 2021.

“
”

Lời đầu tiên tôi xin thay 

mặt Ban lãnh đạo Công ty 

Bột giặt NET gửi lời cảm 

ơn chân thành và tri ân 

sâu sắc đến Quý Cổ đông, 

Quý Nhà đầu tư và Quý 

Khách hàng đã đồng hành 

cùng NETCO trong thời 

gian qua. 

Kính chúc Quý vị sức 

khỏe và thành công.

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Thông tin chung
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Vốn điều lệ

Trụ sở chính
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Fax

Email

Website

Giấy chứng nhận

ĐKDN

Logo

Công ty Cổ phần Bột giặt NET

NET Detergent Joint Stock Company

NETCO

NET

223.983.740.000 VNĐ

Đường D4, KCN Lộc An – Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0251.3682102 – 0251.3682103

0251.3682106

botgiatnet@netcovn.com.vn

www.netcovn.com.vn

Số 3600642822 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu 

ngày 01/07/2003 và thay đổi lần thứ 14 ngày 13/07/2020

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
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Thông tin chung

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Năm 1968
Công ty bột 
giặt NET có 
tiền thân là 
Việt Nam Tân 
hóa phẩm 
Công ty được 
thành lập.

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

Năm 1992
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, đồng 
thời, nhận lại Nhà 
máy Mỹ phẩm Bình 
Đông và chuyển chi 
nhánh NET.

Năm 1998
Công ty khánh 
thành chi nhánh 
NET tại Hà Nội 
với một tháp 
Bột giặt có công 
suất 10.000 tấn 
bột giặt/năm.

Năm 2007
Công ty nâng 
vốn điều lệ từ 
22 tỷ lên 33 tỷ 
được trích từ 
lợi nhuận và quỹ 
đầu tư. 

Năm 2010
Công ty chính thức thực 
hiện giao dịch cổ phiếu 
tại Sở giao dịch chứng 
khoán Hà Nội (HNX). 
Từ đó khẳng định và 
cam kết tính minh bạch 
cũng như nâng cao khả 
năng huy động vốn. 
Chiến  lược phát triển 
bền vững: giữ vững và 
phát triển thị trường 
xuất khẩu; tiến sâu vào 
thị trường nội địa.

Năm 2014
Công ty tiếp tục 
nâng vốn điều lệ 
lên 159,99 tỷ đồng 
do phát hành cổ 
phiếu để tăng vốn 
cổ phần từ nguồn 
vốn chủ sở hữu.

Năm 2017
Khánh thành nhà 
máy mới tại KCN 
Lộc An – Bình Sơn, 
huyện Long Thành, 
tỉnh Đồng Nai với 
quy mô hiện đại, 
tối đa hóa tự động, 
mở ra thời kỳ tự 
động hóa gắn liền 
với năng suất – chất 
lượng.

Năm 2020
CTCP Hàng tiêu 
dùng Masan đã 
hoàn tất mua 
11.703.630 cổ 
phần tương đương 
52,25% vốn điều lệ 
của CTCP Bột giặt 
Net.

Năm 2003
Công ty chính thức 
chuyển thành Công 
ty cổ phần Bột giặt 
NET với số vốn 
điều lệ là 22 tỷ 
đồng, trong đó nhà 
nước giữ 51% vốn.

Năm 2009
Công ty nâng vốn từ 
33 tỷ lên thành 45 tỷ 
từ lợi nhuận và quỹ 
đầu tư phát triển. Đến 
thời điểm 2009, công 
suất nhà máy tại KCN 
Biên Hòa đã được nâng 
lên 140.000 tấn/năm.

Năm 2011
Công ty nâng vốn 
điều lệ từ 45 tỷ đồng 
lên 79,99 tỷ đồng. 
Nguồn hình thành 
từ lợi nhuận và quỹ 
đầu tư phát triển.

Năm 2016
Công ty tăng vốn 
điều lệ lên 223,98 tỷ 
đồng do phát hành cổ 
phiếu để tăng vốn cổ 
phần từ nguồn vốn 
chủ sở hữu, quy mô 
vốn gấp 10 lần so với 
lúc vừa hình thành. 
Tại thời điểm 2016, 
công suất Nhà máy tại 
Hà Nội đã được nâng 
lên 60.000 tấn/năm.

Năm 2019
Tập đoàn hóa 
chất Việt Nam đã 
bán thành công 
3.359.000 cổ phần 
sử hữu tại NETCO 
giảm tỷ lệ sở hữu 
xuống còn 36%.

Năm 1972
Công ty hoàn thành 
xây dựng và được 
đưa vào sản xuất với 
công suất 5.800 tấn 
sản phẩm/năm.

Năm 1990
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.

Năm 1994
Công ty đầu tư đổi 
mới công nghệ, kỹ 
thuật và áp dụng cơ 
chế quản lý mới, phù 
hợp tình hình phát 
triển thực tế. Lần đầu 
tiên sản phẩm bột 
giặt White NET được 
đưa ra thị trường 
Việt Nam.
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Thông tin chung

11 NĂM LIÊN TIẾP 2008-2019
DANH HIỆU HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO
Do người tiêu dùng bình chọn.

Với những nỗ lực trong việc cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ, NETCO đã đạt được những 
thành tựu như sau:

NĂM 2013

Do Tạp chí Doanh nghiệp và Đầu tư người tiêu dùng bình chọn.
TOP 100 THƯƠNG HIỆU NHÃN HIỆU UY TÍN 2013

NĂM 2020

Do Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam, Vietstock và 
Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống bình chọn.

TOP 329 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT ĐẠT CHUẨN CBTT 2020

NĂM 2019

Do Báo Lao động và Xã hội bình chọn

TOP 100 SẢN PHẨM TỐT NHẤT CHO GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM

NĂM 2008, 2009

Do Tạp chí Thương hiệu Việt bình chọn.
TOP 100 THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VIỆT

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 22716:2007.

Giấy chứng nhận đạt danh hiệu Xanh-Sạch-Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động 
do Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai cấp.

Huân chương lao động hạng ba năm 1995, huân chương lao động hạng nhì năm 2007
do chủ tịch nước CH XHCN VN trao tặng.

Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua do Chính Phủ và Bộ Công Thương trao tặng.

Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ nộp thuế 2007 do Cục thuế tỉnh Đồng Nai tuyên dương.

Sản phẩm dịch vụ xuất sắc 2008 do Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập bình chọn.

Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và Phong trào thi đua 
"Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" giải đoạn 2010 - 2020 do Ban chấp hành Công đoàn Công nghiệp 
hóa chất Việt Nam trao tặng

•

•

•

•

•

•

•

CÁC GIẢI THƯỞNG NỔI BẬT
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Thông tin chung

NGÀNH NGHỀ  KINH DOANH ĐỊA BÀN  KINH DOANH

Đối với thị trường nội địa, Công ty phân phối 

sản phẩm qua hệ thống đại lý và hệ thống siêu 

thị ở khắp các tỉnh thành trong nước.

Hiện tại, sản phẩm của Công ty được xuất khẩu qua các nước: Nhật Bản, Úc, New Zealand, Nga, 

các nước ASEAN, Châu Mỹ, Châu Phi.

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy 
rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh;

Bán buôn đồ dùng cho gia đình (nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh);

Bán buôn các loại vật tư, hóa chất ngành 
tẩy rửa (trừ hóa chất độc hại);

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng 
đất, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê (cho thuê kho, 
nhà xưởng, văn phòng);

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;

Sản xuất sản phẩm hóa chất khác.
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Thông tin chung

Công ty Cổ phần Bột giặt NET cung cấp các sản phẩm chính như sau:

Nước rửa chén

Bột giặt

Nước giặt

CÁC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Nước lau sàn

CÁC SẢN PHẨM NỔI BẬT
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Thông tin chung

Nước tẩy toilet

Nước xả vải

NET còn cung ứng một lượng 

lớn Bột giặt, Nước rửa chén 

cho thị trường xuất khẩu như: 

Nhật Bản, Úc, New Zealand, 

Nga, 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.

Thị trường tiêu thụ của các nhóm sản phẩm này được chia thành 3 nhóm:

Nhờ vào nền tảng tốt về cơ 

sở vật chất, kỹ thuật và công 

nghệ sản xuất tiên tiến, đã 

đưa NETCO trở thành đối tác 

của Unilever để sản xuất và 

cung ứng các sản xuất và cung 

ứng các sản phẩm giặt rửa 

cho thị trường nội địa và xuất 

khẩu như bột giặt OMO, VISO, 

Surf (từ 1998 đến nay), Nước 

rửa chén Sunlight, Nước lau 

sàn nhà VIM (giai đoạn 2006-

2013).

CÁC SẢN PHẨM TIÊU BIỂUCÁC SẢN PHẨM TIÊU BIỂUCÁC SẢN PHẨM NỔI BẬT

Nước tẩy đa năng

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.

Nhóm các sản phẩm tiêu 
thụ tại thị trường nội địa

Nhóm các sản phẩm xuất khẩu Nhóm các sản phẩm nhận 
gia công Thị trường nội địa



22NETCO
Báo cáo thường niên 202021 NETCO

Thông tin chung

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC 
PHỤ TRÁCH
NỘI CHÍNH

GIÁM ĐỐC 
CHẤT LƯỢNG

PHÓ GIÁM ĐỐC 
PHỤ TRÁCH

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHÒNG 
TCHC

PHÒNG 
SHE

PHÒNG 
KHO VẬN

PHÒNG
KHCN - KTKT

XƯỞNG 
CƠ ĐIỆN

XƯỞNG 
BỘT GIẶT

XƯỞNG TẨY 
RỬA LỎNG

PHÒNG
KẾ TOÁN THỐNG KÊ

PHÒNG
BÁN HÀNG 
NỘI ĐỊA VÀ 

MARKETING

PHÒNG CUNG 
ỨNG VÀ GIA 

CÔNG

PHÒNG
XUẤT KHẨU

CHI NHÁNH 
TP. HỒ CHÍ MINH

CHI NHÁNH TP. HÀ NỘI

CƠ CẤU TỔ CHỨCCƠ CẤU TỔ CHỨCSƠ ĐỒ TỔ CHỨC



24NETCO
Báo cáo thường niên 202023 NETCO

Thông tin chung

CƠ CẤU TỔ CHỨCCƠ CẤU TỔ CHỨCSƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Công ty liên kết

Chi nhánh

Chi nhánh thứ nhất: Chi nhánh thành phố Hà Nội (Tên Viết Tắt: Chi Nhánh Hà Nội )

- Địa chỉ: Km số 1 – Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội.

- Điện thoại: 024. 6 883 505

- Fax: (024) 6 883 505

Chi nhánh thứ 2: Chi nhánh thành phố HCM (Tên Viết Tắt: Chi Nhánh Hồ Chí Minh)

- Địa chỉ 617 - 629 Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8, Thành phố Hồ chí Minh.

- Điện thoại: (028) 38 549 354

- Fax (028) 38 557 521.

Chi nhánh thứ 3: Chi nhánh thành phố Biên Hòa (Tên Viết Tắt: Chi Nhánh Biên Hòa )

- Địa chỉ: Đường số 8, khu Công nghiệp Biên Hòa I, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Công ty có 03 (ba) Chi nhánh

Công ty nắm giữ 6.600 cổ phần, mệnh giá là 100.000 đồng/cổ phần 

chiếm 10,1% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Rau quả Cần Thơ. Hiện 

tại Công ty đã trích lập dự phòng khoản cho toàn bộ khoản đầu tư 

này do CTCP Rau quả Cần Thơ đã ngừng hoạt động.
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

NETCO tin rằng, những chiến lược trung và dài hạn sẽ trở thành kim chỉ nam giúp cho các mục tiêu của 

Công ty trở thành hiện thực một cách vững chắc, mang đến giá trị tăng thêm cho quý cổ đông, nhà đầu 

tư, khách hàng và các đối tác. Cụ thể, Công ty đã đề ra các chiến lược trung và dài hạn sau:

Tiếp tục công tác định vị thương hiệu của NET, xây dựng hình ảnh sản phẩm với chất 

lượng tốt, giá cả hợp lý, mở rộng hệ thống phân phối tại thị trường nội địa và vươn ra 

hơn nữa thị trường thế giới. Từng bước thay đổi diện mạo, nâng cao giá trị hình ảnh 

thương hiệu nhằm phục vụ và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Việt.

Phân tích tình hình thị trường, đưa ra và thực hiện các kế hoạch, chính sách phù 

hợp với mô hình hoạt động của NETCO để hạn chế những rủi ro ảnh hưởng đến 

sự phát triển của Công ty.

Nghiên cứu nhu cầu, mẫu mã sản phẩm, chất lượng vượt trội, đa dạng các đối tượng 

khách hàng để phục vụ và nhắm đến mục tiêu không giới hạn trong nội địa và xuất 

khẩu, khách hàng đang sử dụng sản phẩm mang thương hiệu NET và những khách hàng 

tiềm năng.

Chú trọng vào công nghệ sản xuất, cải tiến hệ thống sản xuất theo hướng tự 

động hóa, giảm sức người, tăng hiệu suất lao động, từng bước đưa NETCO trở 

thành Công ty nằm trong chuỗi cung ứng chất tẩy rửa không chỉ tại Việt Nam 

mà còn mang tầm khu vực.

Phát triển quản trị nguồn nhân lực, trở thành một doanh nghiệp có môi trường làm việc 

mà tại đó nhân viên có thể phát huy tốt nhất khả năng, đóng góp vào thành tựu chung 

của Công ty

Phát triển Công ty dựa trên nền tảng phát triển bền vững song hành cùng trách 

nhiệm với xã hội, thông qua việc tạo ra những sản phẩm giá trị cho con người, 

nâng cao chất lượng đời sống của người lao động, tuân thủ các chuẩn mực bảo 

vệ môi trường và hành động vì lợi ích cộng đồng.

1

2

 3

4

5

6

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHÍNH TRỰC

TÔN TRỌNG

HỢP TÁC
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RỦI RO PHÁP LÝ

Mọi hoạt động kinh doanh đều chịu 

sự kiểm soát của pháp luật và NET-

CO cũng không ngoại lệ. Là Công 

ty đại chúng, niêm yết cổ phiếu tại 

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

(HNX), NETCO chịu sự tác động của 

nhiều luật như Luật Doanh nghiệp, 

Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, 

Luật Hóa chất, Luật Thương mại,… 

Những luật này thường xuyên được 

chỉnh sửa để phù hợp với quá trình 

hội nhập và phát triển của đất 

nước mang đến nhiều cơ hội cũng 

như thách thức cho các công ty nói 

chung và NETCO nói riêng.

Hoạt động trong lĩnh vực 

sản xuất, kinh doanh và xuất 

khẩu chất tẩy rửa với nguyên 

liệu đầu vào là hóa chất NET-

CO còn chịu sự chi phối của 

nhiều quy định liên quan 

đến bảo vệ môi trường, xuất 

khẩu,… Bên cạnh đó, Hiệp 

định CPTPP về miễn giảm 

thuế quan có hiệu lực được 

đánh giá tác động tích cực tới 

xuất khẩu hàng của Công ty.

Vấn đề đặt ra cho NETCO là 

phải có những chiến lược, kế 

hoạch trung và dài hạn. Đặc 

biệt, ngày 01/01/2121 Luật 

Chứng khoán 2019 và Luật 

Doanh nghiệp 2020 có hiệu 

lực nên Ban lãnh đạo Công 

ty luôn theo dõi và cập nhật  

để kịp thời điều chỉnh quy 

định, điều lệ phù hợp với 

sự thay đổi của pháp luật và 

góp phần nâng cao hiệu quả 

hoạt động kinh doanh.

RỦI RO KINH TẾ

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của virus Corona bùng 

phát mạnh trên phạm vi toàn cầu, nền kinh 

tế thế giới đảo chiều và giảm tốc, lãi suất 

tăng lên trước áp lực lạm phát và tỷ giá. Với 

tỷ trọng xuất khẩu chiếm hơn 30% doanh 

thu bán hàng, NETCO không tránh khỏi 

những tác động nặng nề trước tình hình 

biến động kinh tế - kinh tế xã hội thế giới. 

Hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu 

gặp nhiều khó khăn, nhiều chuyến tàu bị trì 

hoãn, thậm chí hủy chuyến, nhiều hãng tàu 

thay đổi hành trình và cảng đến khiến thời 

gian vận chuyển dài, phát sinh thêm nhiều 

chi phí và việc thông quan hàng hóa bị gián 

đoạn, khiến hàng hóa ùn ứ, đứt gãy nguồn 

cung toàn cầu.

Bên cạnh đó, dịch COVID-19 có thể xem như chất 

xúc tác ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của người 

tiêu dùng. Người tiêu dùng có xu hướng mua nhóm 

sản phẩm nước rửa tay và các sản phẩm tẩy rửa 

nhà cửa,… nhiều hơn. Do đó, nhóm sản phẩm này 

là một trong vài ngành hàng tiêu biểu đạt mức tăng 

trưởng ấn tượng trong mùa dịch. 

Chính vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty thường cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước để 

kịp thời xây dựng những phương án ứng phó và nắm bắt cơ hội nhanh chóng để đạt được những 

mục tiêu đề ra. Đồng thời, Công ty luôn chủ động tìm hiểu thị trường, nghiên cứu các sản phẩm mới 

phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
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RỦI RO GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU

Thành phần chính của bột giặt là LASNa được chiết xuất từ sản 

phẩm của dầu mỏ (parafin) nên sự biến động của tình hình kinh 

tế - xã hội thế giới ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả nguyên vật liệu 

của Công ty. Trong thời gian qua, sự lao dốc của giá dầu với tình 

trạng dư thừa cung dầu và việc sụt giảm tiêu thụ năng lượng toàn 

cầu do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến ngành dầu khí đối 

mặt với một trong những cuộc khủng hoảng dầu mỏ chưa từng 

có trong lịch sử. Tuy nhiên, có thể thấy rằng các doanh nghiệp 

sản xuất ngành hàng chất tẩy rửa nói chung và NETCO nói riêng 

là những doanh nghiệp được hưởng lợi từ cú sốc cung – cầu dầu 

thô vừa qua do giá nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển giảm 

theo giá dầu kéo theo lợi nhuận của Công ty cũng được cải thiện.

Mặc dù, hoạt động xuất nhập khẩu, 

vận chuyển hàng hóa đang dần 

được khôi phục trở lại, nhưng tiến 

độ chậm hơn nhiều so với thời gian 

trước do bắt buộc phải thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh COVID-19. Mà phần lớn 

nguyên liệu đầu vào cho sản xuất 

bột giặt là nhập khẩu đã ít nhiều 

ảnh hưởng đến nguồn nguyên vật 

liệu của Công ty.

Để điều tiết rủi ro nguyên vật liệu, NETCO đã tìm 

kiếm nguyên vật liệu chất lượng từ nhiều nguồn 

khác nhau để giảm thiểu sự phụ thuộc vào một nhà 

cung cấp, duy trì nguồn cung khi có biến động xảy 

ra. Đồng thời, Ban lãnh đạo công ty đã tham gia các 

hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu để 

tránh các tổn thất không mong muốn.

RỦI RO TỶ GIÁ

Vì nguyên vật liệu đầu vào được nhập khẩu từ nhiều quốc gia bao gồm cả Châu Âu và các sản phẩm 

được tiêu thụ tại nhiều quốc gia khác nhau như Nhật Bản, Úc, New Zealand, các nước ASEAN, Châu Mỹ, 

Châu Phi,… nên hoạt động kinh doanh của NETCO chịu áp lực từ sự biến động của thị trường tài chính 

quốc tế.

Rủi ro tỷ giá là loại rủi ro mà doanh nghiệp luôn ở thế bị động 

và khó có khả năng ứng phó nhất. Thời gian gần đây, tỷ giá 

biến động mạnh và khó dự đoán do lo ngại làn sóng dịch bệnh 

trở nên căng thẳng và những bất ổn tình hình kinh tế - chính 

trị thế giới. Hoạt động xuất khẩu của NETCO chưa hẳn được 

hưởng lợi bởi biến động tăng tỷ giá, bởi Công ty cũng phải 

nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài. Mặc dù, Ngân hàng Nhà 

nước đã thay đổi chính sách điều hành tiền tệ để giữ tỷ giá 

luôn ổn định nhưng Công ty sẽ gặp khó khăn trong việc thu 

tiền về và mất cân bằng về tiềm lực tài chính.

Để hạn chế rủi ro, NETCO đã chủ 

động theo dõi diễn biến tiền tệ quốc 

tế để kịp thời điều chỉnh chính sách 

và kế hoạch kinh doanh. Bên cạnh 

đó, Công ty đã tham gia các hợp 

đồng phái sinh để cố định tỷ giá, yêu 

cầu khách hàng thanh toán ngay để 

được chiết khấu thay vì trả chậm,…

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
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RỦI RO CẠNH TRANH

RỦI RO BẤT KHẢ KHÁNG

Những năm gần đây, mức độ cạnh tranh trên thị 

trường bột giặt, chất tẩy rửa chưa bao giờ giảm 

sức nóng. Thương hiệu ngoại với ưu thế cạnh 

tranh, bề dày kinh nghiệm chinh chiến ở các thị 

trường đa quốc gia, tiềm lực tài chính mạnh, chiến 

lược quảng cáo rầm rộ,… đã đổ bộ vào Việt Nam. 

Trong khi đó, các thương hiệu trong nước vẫn 

miệt mài tìm lối đi riêng.

Ngoài những rủi ro nêu trên thì Công ty cũng phải gánh chịu một số rủi ro bất khả kháng như là thiên 

tai, hỏa hoạn,… gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Chính vì thế, Công ty cần có những biện pháp chủ 

động trong việc phòng ngừa các rủi ro này bằng các hợp đồng bảo hiểm về tài sản cũng như con người 

để hạn chế thấp nhất những tổn thất có thể xảy ra.

Tuy nhiên, sau thương vụ thoái vốn khá thành 

công giữa Vinachem và Mansan HPC, cục diện 

từng bước xoay chuyển, cho thấy các thương 

hiệu trong nước không hề hụt hơi trong cuộc 

đua này và đang tìm cách giành lại “sân chơi”. 

Là doanh nghiệp Việt Nam tồn tại gần 5 thập kỷ, 

NETCO với thế mạnh là sự thấu hiểu thị trường 

và người tiêu dùng trong nước, đang tái định vị 

để trở thành thương hiệu chăm sóc gia đình Việt 

được yêu thích.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, NETCO đang 

dần khẳng định chỗ đứng của mình bằng chiến 

lược riêng. Công ty luôn tìm kiếm nguồn nguyên 

liệu chất lượng để tạo sự khác biệt và mang lại 

hiệu quả bán hàng. Song đó, Công ty nghiên cứu 

thị trường, định vị thương hiệu bằng cách đẩy 

mạnh marketing và mở rộng kênh phân phối 

nhằm tiếp cận tới nhiều phân khúc khách hàng 

khác nhau.

RỦI RO THAY ĐỔI HÀNH VI TIÊU DÙNG

Thói quen sử dụng các thương hiệu bột 

giặt và chất tẩy rửa của người tiêu dùng 

Việt khác nhau theo từng vùng miền và 

những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định 

mua sắm của họ, người tiêu dùng sẵn 

sàng thay đổi thương hiệu bột giặt và 

các chất tẩy rửa đang sử dụng nếu các 

nhãn hiệu khác có những ưu điểm vượt 

bật hơn về chất lượng, thiết kế bao bì, 

hương thơm, quảng cáo, khuyến mãi,… 

Nếu không đổi mới và cải tiến, thương 

hiệu sản phẩm Công ty sẽ dễ bị người 

tiêu dùng lãng quên.

Chính vì vậy, NETCO  thúc đẩy 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, thông qua các chương trình quảng 

cáo, khuyến mãi, hoạt động quan hệ công 

chúng của Công ty, người tiêu dùng sẽ có 

cảm nhận tốt về sản phẩm, nâng cao nhận 

biết về thương hiệu, kích thích tò mò và 

trải nghiệm, tạo ra động lực tiêu dùng,… 

Từ đó, các chương trình marketing trên 

tạo sự kết nối lâu dài giữa thương hiệu và 

người tiêu dùng.

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

ĐVT: Triệu đồng

ĐVT: Triệu đồng

VỀ DOANH THU

Đại dịch COVID-19 bùng phát và 

lan rộng khắp toàn cầu đã khiến 

bức tranh nền kinh tế thế giới năm 

2020 bao phủ một màu xám xịt. Tốc 

độ tăng trưởng kinh tế trong nước 

chững lại, nhưng nhờ có các biện 

pháp đối phó chủ động, sáng tạo ở 

các cấp, kinh tế vĩ mô và tài khóa ổn 

định, kinh tế Việt Nam có sức chống 

chịu đáng kể.

Kết thúc năm 2020, thị trường bột giặt, nước tẩy rửa Việt Nam 

được đà tăng trưởng. Do nhu cầu phòng chống dịch bệnh tăng 

cao, sản phẩm đầu ra của Công ty ổn định. Xu hướng lợi nhuận 

của NETCO cũng tăng dần qua các năm, đặc biệt năm 2020 lợi 

nhuận tăng đột biến so với năm 2019. Nguyên nhân cho sự tăng 

trưởng này là do trong năm 2020 tình hình giá nguyên vật liệu 

đầu vào cho sản xuất bột giặt có nhiều biến động. NETCO đã tận 

dụng tốt cơ hội giá nguyên vật liệu giảm để mua nguyên liệu 

tích trữ cho sản xuất, tăng cường nhập khẩu, gia tăng sản xuất, 

từ đó tăng lợi nhuận cho Công ty.

Nhìn chung, doanh thu năm 2020 tăng trưởng đột phá trong tình hình dịch bệnh COVID-19 lan rộng. 

Nhu cầu chất tẩy rửa giúp doanh thu nội địa và một số thị trường xuất khẩu gia tăng.

Doanh thu bán hàng tăng 28,68% trong năm 2020 nhờ nhu cầu người tiêu dùng tăng cao và một 

phần nhờ tận dụng hệ thống gồm 300.000 điểm bán lẻ truyền thống và và nền tảng thương mại hiện 

đại gồm 3.000 siêu thị trên cả nước của Masan Group.

Cơ cấu doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 % Tăng/Giảm

Doanh thu thuần 1.157.311 1.470.114 127,03%

Lợi nhuận từ HĐKD 85.577 153.272 179,10%

Lợi nhuận khác 702 415 59,05%

Lợi nhuận trước thuế 86.279 153.687 178,13%

Lợi nhuận sau thuế 81.123 133.411 164,45%

Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (đồng) 3.332 5.956 178,75%

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Chỉ tiêu
Năm 2019 Năm 2020

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

Doanh thu bán hàng 1.116.619 96,48% 1.436.834 96,40%

DANH THU

LỢI NHUẬNCHI PHÍ

1.470 tỷ đồng

133 tỷ đồng1.327 tỷ đồng



38NETCO
Báo cáo thường niên 202037 NETCO

Tình hình hoạt động trong năm

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Cơ cấu doanh thu theo thị trường

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu
Năm 2019 Năm 2020

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

Doanh thu sản xuất tiêu thụ trong nước 798.089 68,96% 1.110.928 74,53%

Doanh thu từ xuất khẩu 318.531 27,52% 336.730 22,59%

Doanh thu từ nguồn khác 40.691 3,52% 42.833 2,87%

Tổng cộng 1.157.311 100,00% 1.490.491 100,00%

Thị trường trọng yếu của Công ty là thị 

trường trong nước, với tỷ trọng chiếm 

74,53% doanh thu thuần. Trong năm 

qua, công ty đã đẩy mạnh các hoạt động 

nghiên cứu, sản xuất, bán hàng nhằm 

đưa ra thị trường nhiều sản phẩm đa 

dạng về mẫu mã mùi hương, công dụng 

đồng thời phát triển danh mục sản phẩm 

của mình. 

Doanh thừ từ xuất khẩu của NETCO tăng 5,71% chiếm 

22,59% trong  cơ cấu doanh thu. Nguyên nhân của sự tăng 

trưởng này do nhu cầu về chất tẩy rửa của người tiêu dùng 

tăng cao cùng với giá nguyên vật liệu giảm làm cải thiện 

giá thành sản phẩm.

Ngoài ra, công ty vẫn phân phối chủ yếu ở thị trường 

truyền thống. Các kênh hiện đại (trên các nền tảng như 

Lazada, Tiki, Shopee,…) với tỷ lệ khiêm tốn khoảng 10% 

doanh thu nhưng vẫn đang tăng trưởng. 

VỀ CHI PHÍ

Các khoản mục về chi phí của Công ty đều 

tăng so với năm 2019. Trong năm, NETCO 

liên tục gia tăng năng lực sản xuất nên giá 

vốn tăng 21,88%. 

Dưới tác động của dịch bệnh COVID-19, tỷ 

giá hối đoái biến động khó lường khiến chi 

phí tài chính của Công ty tăng do khoản lỗ 

chênh lệch tỷ giá. 

Để giành thêm thị phần và đảm bảo mức tăng trưởng 

doanh thu, Công ty đã đẩy mạnh hoạt động bán hàng 

tăng chi phí hỗ trợ đại lý, siêu thị, chi khuyến mãi hay 

các khoản chi phí bán hàng, tiền lương nhân sự bán 

hàng,… Vì thế, chi phí bán hàng của Công ty tăng lên.

Nhờ mô hình quản trị tinh gọn, NETCO vẫn kiểm soát 

tốt chi phí quản lý doanh nghiệp và duy trì ở mức thấp.

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 % Tăng/Giảm

Giá vốn hàng bán 923.578 1.125.628 121,88%

Chi phí tài chính 2.711 3.388 124,97%

Chi phí bán hàng 124.650 165.895 133,09%

Chi phí quản lý doanh nghiệp 26.580 32.240 121,29%

Chi phí khác 615 315 51,22%

Tổng cộng 1.078.134 1.327.466 123,13%

VỀ LỢI NHUẬN

Năm 2020, NETCO ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 153 tỷ đồng tăng 79,10% so với cùng 

kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 tăng 64,45% lên 133 tỷ đồng cho thấy Công ty tiếp tục duy 

trì đà tăng trưởng khả quan nhờ kiểm soát tốt các khoản chi phí bao gồm chi phí nguyên vật liệu đầu vào, 

chi phí sản xuất, chi phí quản lý làm gia tăng thêm lợi thế về giá thành. Từ đó, Công ty có được giá thành 

sản xuất tốt và làm gia tăng thêm lợi nhuận rất lớn.

68,96%

27,52%

3,52%

Năm 2019

Doanh thu sản xuất tiêu thụ trong nước Doanh thu từ xuất khẩu Doanh thu từ nguồn khác

74,53%

22,59%

2,87%

Năm 2020

68,96%

27,52%

3,52%

Năm 2019
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

STT Thành viên Chức vụ

Đại diện vốn của  Vinachem 
(đối với người đại diện)

% vốn điều lệ Số cổ phần 
tương đương

I Hội đồng quản trị

1 Trương Công Thắng Chủ tịch HĐQT 0% -

2 Nguyễn Hoàng Yến Thành viên HĐQT 0% -

3 Hoàng Việt Thăng Thành viên HĐQT 0% -

4 Ngô Văn Phước Thành viên HĐQT 0% -

5 Nguyễn Thị Phương Thùy Thành viên HĐQT 10% 2.240141

6 Trần Quốc Cương Thành viên HĐQT 16% 3.584.216

7 Thái Thị Hồng Yến Thành viên HĐQT 10% 2.240.141

II Ban Tổng giám đốc

1 Thái Thị Hồng Yến Tống giám đốc 10% 2.240.141

2 Phạm Quốc Cường Phó Tổng giám đốc 0% -

3 Trần Thị Ái Liên Kế toán trưởng 0% -

III Ban kiểm soát

1 Phan Thị Thúy Hoa Trưởng Ban kiểm soát 0% -

2 Nguyễn Thành Luân Thành viên Ban kiểm soát 0% -

3 Dương Huy Mạnh Thành viên Ban kiểm soát 0% -

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trương Công Thắng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 06/03/1973

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

Thời gian Chức vụ và Đơn vị công tác

1993 - 1994 Cán bộ Liên doanh Sea Breeze Holding Co., Vũng Tàu

1994 - 1995 Cán bộ VPĐD của ITC Global Holdings Co., Tp. HCM

1996 - 2001 Phòng Marketing Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam

2001 - 2002
Marketing kiêm Media Manager Công ty TNHH Procter & Gamble Việt 
Nam

2002 - 2006
Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Ma San 
(nay là Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan)

2007 - 4/2014 Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan

5/2014 - 5/2017 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH VN Nam Đàn Vạn An

6/2017 - 2/2018 Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan

2/2018 - 6/2020 Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan

6/2020 - nay Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan
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Nguyễn Thị Phương Thùy

Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 20/03/1983

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật 

Huỳnh Việt Thăng

Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 14/08/1973

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

Thời gian Chức vụ và Đơn vị công tác

1991-1995 Sinh viên Đại Học Tài Chính Kế Toán

1995 - 1999 Kế toán tổng hợp Saigon Shipyard

1999-2007 Financial Controller - Coca-cola Viet Nam

2007 - 2009 Financial Manager - Uilever Vietnam

2009 - 2013 Financial Controller - Café Outspan Viet Nam

2013- đến nay Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan

Ngô Văn Phước
Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 22/12/1971

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

Thời gian Chức vụ và Đơn vị công tác

1996 - 2003
Quản lý bán hàng khu vực Tp. Hồ Chí Minh và Miền Đông  - Công ty Unilever 
Việt nam

2003 - 2005 Quản lý bán hàng khu vực Tp. Hồ Chí Minh - Tập đoàn Nestle Việt Nam

2005 - 2006 Giám đốc bán hàng khu vưc Miền Nam - Công Ty Bristol Mayer

2006 - 2009
Giám đốc bán hàng Toàn Quốc kênh truyền thống - Công ty Kim-berly Clark 
Việt Nam

2009 - 4/2020 Giám đốc kinh doanh toàn quốc - Công ty Cổ phân Hàng tiêu dùng Masan

5/2020 - nay Giám đốc Công ty TNHH Masan HPC

Thời gian Chức vụ và Đơn vị công tác

1987 - 1990 Giáo viên Trường Cao đẳng Kiểm sát

2000 - nay
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng tiêu 
dùng Masan

Nguyễn Hoàng Yến

Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 30/07/1963

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nga Văn

Quá trình công tác:

Quá trình công tác:

Thời gian Chức vụ và Đơn vị công tác

2007 - 2012 Chuyên viên CTCP Chứng khoán Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

06/2013 - nay Chuyên viên Ban Thanh tra Pháp chế, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT

Thái Thị Hồng Yến

Trần Quốc Cương

Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Thành viên HĐQT

- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Cử nhân khoa học
- Cử nhân Anh văn
- Cử nhân Nga văn

Quá trình công tác:

Thời gian Chức vụ và Đơn vị công tác

10/1990 - 5/1995 Cán bộ lâm trường Tân phú, Xí nghiệp kinh doanh lâm sản Đồng Nai

6/1995 - 9/2003 Công tác tại phòng Tổ chức Công ty bột giặt NET

10/2003 - 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 - 4/2016 Ủy viên HĐQT, Giám đốc thương mại, Công ty cổ phần bột giặt NET

5/2016 - 1/2017
Thành viên HĐQT, Người thực hiện chức trách Giám đốc điều hành, 
Giám đốc thương mại, Công ty cổ phần bột giặt NET

Từ 2/2017 - nay Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bột giặt NET

Ngày sinh: 23/10/1968

Ngày sinh: 03/10/1983

Trình độ chuyên môn:

Phan Thị Thúy Hoa 

Trưởng Ban kiểm soát

Quá trình công tác:

Thời gian Chức vụ và Đơn vị công tác

1995 - 1998 Sinh viên Học tại trường Đại học Kinh tế Tp.HCM

1999 - 2000
Nhân viên Kế toán tổng hợp – Công ty TNHH TM Rồng Việt - Rin-nai 
Viet Nam

2001 - 2013 Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV CN Thực phẩm Việt Tiến

2014 - 6/2018 Trưởng phòng kế toán Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan

7/2018 - nay Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan

Ngày sinh: 26/11/1977

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Nguyễn Thành Luân

Ủy viên Ban kiểm soát 

Quá trình công tác:

Ngày sinh: 01/01/1985

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Thời gian Chức vụ và Đơn vị công tác

10/2004 - 8/2008 Sinh viên Đại học Kinh tế Tp HCM

8/2008 - 6/2014 Kiểm toán viên Công ty TNHH Emst & Young Việt Nam

7/2014 - 2018
Phó trưởng Bộ phận Kế toán Hợp nhất Tập đoàn - Công ty Cổ phần Hàng 
tiêu dùng Masan

2018 - Nay
Trưởng Bộ phận Kế toán Hợp nhất Tập đoàn - Công ty Cổ phần Hàng tiêu 
dùng Masan

2016 - Nay Kế toán trưởng - Công ty TNHH MTV Nam Ngư Phú Quốc

2019 - Nay Kế toán trưởng - Công ty TNHH Masan Long An

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Thời gian Chức vụ và Đơn vị công tác

8/2005 - 8/2010 Trợ lý KTV, KTV Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán

10/2010 - 12/2011 Trưởng phòng Kiểm toán, KTV Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

1/2012 - 1/2014 Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

1/2014 - 10/2016 Phó Trưởng phòng Kế toán - Ban TCKT Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

10/2016 - nay Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Quá trình công tác:
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Trần Thị Ái Liên

Kế toán trưởng/Người được ủy quyền CBTT

Quá trình công tác:

Thời gian Vị trí

1992 – 2000 Nhân viên Phòng Kế toán Công ty Bột giặt NET

2000 – 6/2003 Phó phòng Kế toán Công ty Bột giặt NET

2007 đến nay Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bột giặt NET

Ngày sinh: 18/05/1970

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Dương Huy Mạnh

Ủy viên Ban kiểm soát 

Ngày sinh: 27/02/1970

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - ĐH Khoa học Tây Bắc Thụy Sỹ

Phạm Quốc Cường

Phó Tổng giám đốc

Quá trình công tác:

Ngày sinh: 10/01/1971

Trình độ chuyên môn: Cử nhân hóa học

Thời gian Chức vụ và Đơn vị công tác

1998 – 2011 Công ty TNHH Quốc tế Unilever

03/2012 – 07/2012 Giám đốc Sản xuất, Công ty cổ phần bột giặt NET

07/2012 – 10/2015
Giám đốc Sản xuất kiểm Ủy viên BCH Công đoàn công ty, Công ty cổ 
phần bột giặt NET

10/2015 – 07/2017
Giám đốc Sản xuất kiêm Trợ lý GĐĐH về nghiên cứu & phát triển sản 
phẩm mới và Ủy viên BCH Công đoàn công ty Công ty cổ phần bột giặt 
NET

08/2017 - nay
Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Công nghệ và Sản xuất, Công ty cổ phần 
bột giặt NET

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Thái Thị Hồng Yến

Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Sơ yếu lý lịch xem tại lý lịch HĐQT

Thời gian Chức vụ và Đơn vị công tác

09/1991 - 10/1996 Nhân viên Phòng Kế toán Công ty Supe PP & HC Lâm Thao - Phú Thọ

11/1996 - 05/2003 Phó Phòng Kế toán Công ty Dịch vụ Vật tư & TM Hóa chất - Hà Nội

06/2003 - 08/2007 Nhân viên Phòng Kế toán Công ty Vật tư & XNK Hóa chất - Hà Nội

09/2007 - nay Chuyên viên Ban TCKT Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Quá trình công tác:
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Thành viên Chức vụ Ghi chú

Thái Thị Hồng Yến
Tổng giám đốc/ Người đại diện 
theo pháp luật

Bổ nhiệm lại thời gian 3 năm từ ngày 
01/02/2020

Phạm Quốc Cường
Phó Tổng giám đốc phụ trách 
Công nghệ và Sản xuất

Bổ nhiệm lại từ ngày 01/08/2020

Trần Thị Ái Liên Kế toán trưởng Bổ nhiệm lại từ ngày 01/08/2020

Trương Công Thắng Chủ tịch HĐQT
Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2016-2021 từ 
ngày 24/09/2020

Trần Quốc Cương Chủ tịch HĐQT
Miễn nhiệm nhiệm kỳ 2016-2020 từ 
ngày 24/09/2020

Phan Thị Thúy Hoa Trưởng Ban kiểm soát
Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2016-2021 từ 
ngày 24/09/2020

Phạm Quang Hòa Thành viên HĐQT Từ nhiệm từ ngày 24/09/2020

Nguyễn Mạnh Hùng Thành viên HĐQT Từ nhiệm từ ngày 24/09/2020

Nguyễn Thị Hồng Châu Trưởng Ban kiểm soát
Từ nhiệm từ ngày 24/09/2020 theo 
đơn từ nhiệm

Nguyễn Thị Mai Phương Kiểm soát viên
Từ nhiệm từ ngày 24/09/2020 theo 
đơn từ nhiệm

Nguyễn Hoàng Yến Thành viên HĐQT Bầu bổ sung từ ngày 24/09/2020

Huỳnh Việt Thăng Thành viên HĐQT Bầu bổ sung từ ngày 24/09/2020

Ngô Văn Phước Thành viên HĐQT Bầu bổ sung từ ngày 24/09/2020

Phan Thành Luân Thành viên Ban kiểm soát Bầu bổ sung từ ngày 24/09/2020

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI NHÂN SỰ

SỐ LƯỢNG VÀ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

STT Tính chất phân loại Số lượng Tỷ lệ

A Theo trình độ 567 100%

1 Đại học và Trên đại học 60 10,6%

2 Cao đẳng, trung cấp 70 12,3%

3 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 40 7,1%

4 Lao động phổ thông 397 70,0%

B Theo tính chất hợp đồng lao động 567 100%

1 Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm 0 0,0%

2 Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm 187 33,0%

3 Hợp đồng không xác định thời hạn 380 67,0%

C Theo giới tính 567 100%

1 Nam 377 66,5%

2 Nữ 190 33,5%

Cơ cấu lao động theo trình độ

10,6%

12,3%

7,1%

70,0%

Đại học và Trên đại học

Cao đẳng, trung cấp

Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông

10,6%

12,3%

7,1%

70,0%

Đại học và Trên đại học

Cao đẳng, trung cấp

Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông

Đại học và Trên đại học
Cao đẳng, trung cấp
Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật
Lao động phổ thông
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Công ty luôn cố gắng tạo ra một môi trường làm việc năng động và công bằng, chuyên nghiệp và thân 

thiện, là nơi mà mỗi một nhân viên đều có cơ hội được làm việc, rèn luyện, phát triển sự nghiệp. 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. 

Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm

Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm

Hợp đồng không xác định thời hạn

Môi trường làm việc

Yếu tố con người luôn được chú trọng phát 

triển và được xem là yếu tố then chốt đồng 

hành cùng sự thành công của NETCO. 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. 

Các 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.  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. 

Chính sách người lao động

THU NHẬP BÌNH QUÂN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Năm Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

Tổng số người lao động 

(người)
718 618 640 552 567

Tiền lương bình quân người 

lao động
                 

7.535.000 
           

8.314.000 
           

8.579.000 
           

9.259.000 
         

10.966.000 

66,5%

35,5%

Cơ cấu lao động theo giới tính

Cơ cấu lao động theo tính chất hợp đồng lao động
0,0%

33,0%

67,0%

Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm

Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm

Hợp đồng không xác định thời hạn

0,0%

33,0%

67,0%

Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm

Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm

Hợp đồng không xác định thời hạn



52NETCO
Báo cáo thường niên 202051 NETCO

Tình hình hoạt động trong năm

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Chính sách lương thưởng
Chính sách phúc lợi

Chính sách lương thưởng của NETCO có 

tính cạnh tranh trên cơ sở khảo sát lương 

của thị trường lao động. Công ty luôn tuân 

thủ quy định của Luật Lao động về quy chế 

tiền lương và các cam kết với người lao 

động. Người lao động được trả lương theo 

quy chế rõ ràng. 

Công ty luôn quan tâm đời sống vật chất, tinh thần 

của nhân viên, củng cố lòng trung thành, gắn kết và 

gia tăng mức độ hài lòng của người lao động. Chính 

sách đãi ngộ lao động luôn được liên tục hoàn thiện 

với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho người lao động an 

tâm, gắn bó dài lâu, duy trì văn hóa doanh nghiệp của 

Công ty. 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 đều được thực hiện một 

cách đầy đủ, 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.

Công tác tiền lương được thực hiện nghiêm ngặt theo 

quy định của Pháp luật lao động, tuyệt đối tuân thủ 

quy chế tiền lương và các cam kết với người lao động. 

Người lao động được hưởng các chế độ thu nhập, 

tiền thưởng theo quy chế rõ ràng. Chính sách thưởng 

được thực hành trên cơ sở bộ công cụ đánh giá thực 

hiện công việc.

Ngoài ra, 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 đào tạo

Chính sách và hoạt động đào tạo theo mục tiêu lấy người học làm trọng tâm, nỗ lực thúc 

đẩy tinh thần học tập chủ động, lâu dài và lan tỏa sự tiến bộ trong tổ chức, đến cộng đồng, 

và khách hàng của NETCO. Chương trình và hoạt động đào tạo được triển khai không chỉ 

nhằm mục đích giúp nhân viên bổ sung năng lực cho công việc hiện tại mà còn mang đến 

hành trang cho lộ trình phát triển nghề nghiệp cá nhân trong tương lai. Theo đó, hàng 

năm Công ty tạo điều kiện cho CB-CNV có cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng 

nghiệp vụ, kỹ năng mềm và hiệu quả thực hiện công việc, góp phần tăng hiệu quả sử dụng 

nguồn nhân lực của công ty. 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

Các nhân tố về thu hút người tài giỏi có năng lực, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, nhiệt tình, siêng năng, 

sẵn sàng lắng nghe và sẵn sàng hợp tác được Công ty đặc biệt coi trọng. Nhân sự được tuyển dụng dựa 

trên hình thức đánh giá năng lực, kinh nghiệm và kỹ năng phù hợp cho từng vị trí. Mỗi vị trí, chức danh 

công việc đều có tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển dụng riêng, có mô tả công việc cụ thể và được thực hiện theo 

đúng quy trình tuyển dụng của công ty. Bên cạnh đó, NETCO cũng đề cao và trân trọng sự đa dạng, luôn 

tạo môi trường công bằng, không phân biệt giới tính, tôn giáo hay quốc tịch,... Các cơ hội thăng tiến nghề 

nghiệp luôn công bằng cho mọi đối tượng dựa trên lộ trình nghề nghiệp cụ thể với các tiêu chuẩn rõ 

ràng.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ DỰ ÁN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020

Chỉ tiêu khả năng thanh toán

Hệ sô thanh toán ngắn hạn Lần 0,95 1,26

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,56 0,62

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 46,35% 44,35%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 86,39% 79,70%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay khoản phải thu Vòng 27,38 26,04

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 7,91 7,42

Vòng quay tổng tài sản Vòng 1,95 2,31

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 7,01% 9,07%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 27,19% 38,31%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 13,69% 20,97%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động SXKD/ Doanh thu thuần % 7,39% 10,43%

Trong năm 2020, công ty tiếp tục thực hiện các khoản mục 

đầu tư phục vụ cho công tác quản trị nội bộ (Phần mềm quản 

trị nội bộ) và cải tiến qui trình sản xuất, nâng cao năng suất. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CHỈ TIÊU KHẢ NĂNG THANH TOÁN CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN

Các hệ số thanh toán ngắn hạn của 

Công ty đều tăng so với năm 2019 

cho thấy khả năng thanh toán nợ 

ngắn hạn của NETCO ngày càng cải 

thiện. Cụ thể, hệ số thanh toán ngắn 

hạn năm 2020 tăng từ 0,95 lần lên 

1,26 lần và hệ số thanh toán nhanh 

tăng lên 0,62 lần từ 0,56 lần so với 

cùng kỳ năm trước.

Các tỷ số đòn bẩy nhìn chung thấp và 

giảm nhẹ trong năm 2020 cho thấy 

khả năng sử dụng đòn bẩy tài chính 

của Công ty không cao, thể hiện khả 

năng tự chủ tài chính của Công ty tốt 

.

Trong năm, Công ty tăng nợ vay và giữ lại một phần lợi nhuận 

năm trước để tận dụng cơ hội thu mua nguyên vật liệu giá 

thấp, gia tăng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày 

càng cao. Do đó, hàng tồn kho của Công ty tăng nhanh làm tài 

sản tăng cao. Chính vì vậy, hệ số nợ trên tổng tài sản và hệ số 

nợ trên vốn chủ sở hữu lần lượt giảm còn 44,35% và 79,07% 

từ 46,35% và 86,39% của cùng kỳ năm 2019.

Nguyên nhân của sự tăng trưởng này là do tốc độ tăng của tài 

sản ngắn hạn (52,58%) nhanh hơn tốc độ tăng của nợ ngắn 

hạn (15,47%). Trong năm, giá nguyên vật liệu giảm, công ty đã 

mua nguyên vật liệu tích lũy cho gia tăng sản xuất đáp ứng nhu 

cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng trong thời điểm dịch 

bệnh kéo kéo theo thành phẩm tăng. Từ đó, đẩy hàng tồn kho 

năm 2020 tăng 90,98% so với cùng kỳ năm trước làm tài sản 

ngắn hạn tăng lên mạnh mẽ. Bên cạnh đó, hàng tồn kho chiếm 

51,17% trong tỷ trọng tài sản ngắn hạn nên hệ số thanh toán 

ngắn hạn tăng nhanh hơn hện số thanh toán nhanh. 

2019 2020

0,95

0,56

1,26

0,62

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh

2019 2020

46,35

86,39

44,35

79,70

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

ĐVT: Lần ĐVT: %

Chỉ tiêu khả năng thanh toán Chỉ tiêu về cơ cấu vốn



58NETCO
Báo cáo thường niên 202057 NETCO

Tình hình hoạt động trong năm

CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

2019 2020

1,95

7,91

27,38 26,04

7,42

2,31

Vòng quay khoản phải thu
Vòng quay hàng tồn kho
Vòng quay tổng tài sản

2019 2020

13,69

27,19

7,01 7,39 9,07 10,43

20,97

38,31

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động SXKD/ Doanh thu thuần

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

Trong năm 2020, giá trị các khoản 

phải thu tăng 27,15% đạt 63 tỷ 

đồng khiến cho vòng quay khoản 

phải thu của Công ty tăng, số ngày 

khách hàng chiếm dụng vốn của 

Công ty tăng lên 14 ngày.

Vòng quay hàng tồn kho của NETCO giảm nhẹ từ 7,91 vòng còn 

7,42 vòng do Công ty tích trữ lượng lớn hàng tồn kho nguyên vật 

liệu có nguồn gốc nhập khẩu nhằm đảm bảo an toàn cho sản xuất, 

không xảy ra thiếu hụt nguyên liệu trước tình hình giãn cách xã 

hội và đóng cửa biên giới tại một số quốc gia Châu Âu và Châu Á. 

Số ngày lưu kho tăng từ 46 ngày lên 49 ngày là biện pháp ứng phó, 

kiểm soát rủi ro nguồn cung ứng của công ty.

Vòng quay tổng tài sản của NETCO tăng 18,46% từ 1,95 năm 2019 lên 2,31 năm 2020 cho thấy tình hình 

quản lý tài sản trong doanh nghiệp vào các hoạt động sản xuất kinh doanh dần cải thiện và hiệu quả đảm 

bảo chất lượng bảo quản nguyên liệu và thành phẩm.

Nhìn chung, các hệ số về khả năng sinh lời tăng trong năm 2020. Tỷ suất lợi nhuận ròng của Công 

ty tăng trưởng qua các năm nhờ hưởng lợi từ việc giảm giá vốn khi giá một số nguyên liệu chính 

giảm sâu và kiểm soát tốt chi phí trên đồng doanh thu.  Tỷ số Lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở 

hữu bình quân và Lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản bình quân lần lượt là 38,31% và 20,97% 

là khá cao cho thấy tiềm năng chiếm lĩnh thị trường của NETCO.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
ĐVT: Vòng ĐVT: %
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TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

THÔNG TIN CỔ PHIẾU

Tổng số cổ phiếu đã phát hành

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành :

- Số lượng cổ phiếu quỹ  :

Loại cổ phần     :

Mệnh giá cổ phần    :

22.398.374  cổ phiếu

0 cổ phiếu

Cổ phần phổ thông

10.000 VNĐ

Không

Không

Không

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU: 

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ     : 

CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC     : 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN

Tính đến ngày: 04/09/2020

Tính đến ngày: 04/09/2020

STT Loại cổ đông Số cổ phần
Giá trị

 (triệu đồng)
Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông Nhà nước 8.064.498 80.644.980.000 36,00%

II
Cổ đông lớn (sở hữu từ 
5% vốn cổ phần trở lên)

11.703.630 117.036.300.000 52,25%

1 Cá nhân 11.703.630 117.036.300.00 52,25%

2 Tổ chức - - -

III Cổ đông khác 2.630.246 26.302.460.000 11,74%

1 Cá nhân 2.461.261 24.612.610.000 10,99%

2 Tổ chức 168.985 1.689.850.000 0,75%

Tổng cộng 22.398.374 223.983.740.000 100,00%

Tên cổ đông Địa chỉ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu

Công ty TNHH Mansan HPC
Tầng 12 Tòa nhà MPlaza Saigon, 39 Lê 
Duẩn, P.Bến Nghé, Q1, TP HCM

11.703.630 52,25%

Tập đoàn hóa chất Việt Nam Số 1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 8.064.498 36%
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TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG

TRÁCH NHIỆM LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG 

Công ty luôn chú trọng trong việc xây dựng định mức sử dụng các nguồn năng lượng. Tất cả các 

văn phòng, nhà máy của Công ty đều áp dụng và báo cáo tình hình sử dụng năng lượng định kỳ. 

Bên cạnh đó, việc truyền thông nội bộ cũng được thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao ý thức 

bảo vệ môi trường của cán bộ công nhân viên. Hoạt động tiêu thụ năng lượng của các nhà máy đều 

tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn và định mức năng lượng cần thiết để hệ thống vận hành hiệu quả.

 

Công ty luôn thu gom và xử lý rác thải, nước thải, khí thải theo đúng quy định của pháp luật.

•

•

TRÁCH NHIỆM LIÊN QUAN ĐẾN CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Tham gia cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống và tặng quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh 

khó khăn tại địa phương.

Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhằm góp phần 

chung tay xây dựng một cộng đồng phát triển. 

Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung, vì Trường sa, quà cho trẻ em nghèo hiếu học.

•

•

•

TRÁCH NHIỆM LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Công ty đã thực hiện đầy đủ, đảm bảo về phương tiện, công cụ lao động cho người lao động, thường 

xuyên kiểm tra nhắc nhở công tác an toàn vệ sinh lao động. 

Công ty chú trọng công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, chăm lo 

cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống cho người lao động.

Công ty còn thường xuyên tổ chức khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp để bố trí người lao 

động làm việc hiệu quả nhất, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tham quan, nghỉ dưỡng, 

các phong trào thể thao, văn hóa văn nghệ nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động được 

chăm lo.

•

•

•
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2020, NET đã gặt hái được rất nhiều thành 

công lớn nhờ tiết kiệm chi phí giá vốn do giá 

thành một số nguyên vật liệu chính sản xuất 

giảm sâu, nhu cầu chất tẩy rửa của người tiêu 

dùng tăng trong thời điểm dịch bệnh kéo dài. 

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều vượt so 

với cùng kỳ và vượt so với kế hoạch đặt ra: Do-

anh thu thuần đạt 1.470 tỷ đồng (tương đương 

113,08% so với kế hoạch, tăng 27,05% so với 

doanh thu thuần năm 2019); Lợi nhuận sau 

thuế đạt 133,4 tỷ đồng (tương đương 64,45% 

so với kế hoạch, cao hơn kết quả kinh doanh 

năm 2019 là 64,45%); thu nhập của Người lao 

động cải thiện và ổn định.

ĐVT: Tỷ đồng

Công ty đã đẩy mạnh hoạt động marketing thu hút 

một lượng lớn khách hàng, tiếp tục triển khai ng-

hiên cứu, hoàn thiện để cho ra đời các sản phẩm 

mới, thay đổi bao bì sản phẩm, hình ảnh nhận diện 

thương hiệu phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng

Hơn 50 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất chất 

tẩy rửa cùng với tâm thế chủ động và sự quyết tâm 

cao, HĐQT và Ban điều hành đã đề ra các giải pháp, 

chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt và vượt cả các chỉ 

tiêu kế hoạch kinh doanh. Đây sẽ là động lực để Ban 

lãnh đạo tiếp tục cố gắng, phát huy năng lực sản 

xuất, đề ra các chiến lược mới để đưa NETCO từng 

bước trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong nhóm 

ngành hàng chất giặt rửa của Việt Nam.

(*) Kế hoạch: là theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2020

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KINH DOAH SO VỚI KẾ HOẠCH

Chỉ tiêu Kế hoạch 2020 (*) Thực hiện 2020 Tỷ lệ thục hiện

Tổng doanh thu 1.300 1.470 13,08%

Lợi nhuận sau thuế 86 133 54,65%

Tiếp tục xây dựng thương hiệu để củng cố hình ảnh;

Phân tích các phân khúc thị trường để triển khai các chương trình 

bán hàng phù hợp;

Tiếp tục hợp tác với khách hàng hiện tại, kết nối với các khách hàng 

mới;

Triển khai hợp lý để tiến vào thị trường thương mại điện tử đang có 

rất nhiều tiềm năng trong những năm sắp tới;

Thương lượng với các siêu thị để tăng trưng bày các sản phẩm của 

NETCO tại khu vực khuyến mãi.

•

•

•

•

•

Về hoạt động bán hàng

Bên cạnh các hoạt động mở rộng bán hàng, Công ty cũng chú trọng đến 

hoạt động đầu tư xây dựng nhà máy. Bởi NETCO tin rằng, một chiến lược 

đầu tư cho dài hạn sẽ mang đến lợi ích lâu dài và bền vững. Nhà máy 

sản xuất tại Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai đã dần đi vào hoạt động ổn định với công suất được nâng dần 

lên tối đa. Với quy mô hiện đại và khả năng tối đa hóa tự động, nhà máy 

sẽ góp phần đưa NETCO đến với mục tiêu trở thành đơn vị sản xuất chất 

tẩy rửa hàng đầu trong nước và khu vực.

Về hoạt động đầu tư
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUÁT KINH DOANH

Công ty cổ phần Bột giặt NET đã bước qua năm 2020 với nhiều thuận lợi cũng như thách thức đi kèm:

Những khó khăn, thuận lợi trong năm 2020

Thương hiệu Bột giặt NET tiếp tục nhận được sự quan tâm, biết đến của người tiêu dùng, đây là 

kết quả của việc không ngừng quan tâm xây dựng thương hiệu NET từ nhiều năm trước đây và chủ 

trương tiếp tục duy trì với các khách hàng truyền thống lâu năm cũng như phát triển các hợp đồng 

mới tại thị trường nội địa và xuất khẩu;

Nhà máy KCN Lộc An – Bình Sơn đã vận hành ổn định về cả kỹ thuật cũng như đội ngũ cán bộ quản 

lý, nhân viên và người lao động. Bên cạnh đó, hệ thống thiết bị được thường xuyên bảo dưỡng, cải 

tiến và hoạt động ổn định;

Hệ thống quản trị nội bộ, hệ thống kiểm soát của công ty vận hành hiệu quả, kiểm soát tốt chi phí 

hoạt động ;

Tình hình giá một số nguyên vật liệu chính cho sản xuất giảm sâu, NETCO đã tận dụng tốt cơ hội 

giá tốt trong thời gian này để mua nguyên vật liệu tích lũy cho sản xuất, tăng cường nhập khẩu trực 

tiếp, giảm mua qua trung gian trong nước;

Hiệp định thương mại CPTPP có hiệu lực  về miễn giảm thuế quan có hiệu lực được đánh giá tác 

động tích cực tới xuất khẩu hàng của Công ty;

Có lợi thế lớn khi được tích hợp vào hệ thống phân phối gồm 300.000 điểm bán lẻ truyền thống và 

nền tảng thương mại hiện đại gồm 3.000 siêu thị, cửa hàng trên cả nước của Masan với thế mạnh 

xây dựng thương hiệu, marketing.

Đại dịch COVID-19 gây bất ổn nền kinh tế thế giới đã tác động không nhỏ đến sản xuát kinh doanh 

của Công ty;

Tỷ giá hối đoái nhiều biến động ảnh hưởng trực tiế đến hoạt động xuất nhập khẩ hàng hóa của 

Công ty;

Hiện đại hóa hệ thống máy móc, công nghệ, quản trị nội bộ đòi hỏi trình độ của nhân sự chủ chốt, 

cán bộ, công nhân viên phải được nâng cao để đáp ứng yêu cầu công việc.

Thuận lợi

Khó khăn
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI SẢN TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 So sánh cùng kỳ Tỷ trọng 2019 Tỷ trọng 2020

Tài sản ngắn hạn 254.792 388.753 152,58% 44,20% 55,88%

Tài sản dài hạn 321.699 306.388 95,24% 55,80% 44,04%

Tổng tài sản 576.491 695.641 120,67% 100,00% 100,00%

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 So sánh cùng kỳ Tỷ trọng 2019 Tỷ trọng 2020

Nợ ngắn hạn 267.102 308.418 115,47% 99,96% 99,97%

Nợ dài hạn 100 100 100,00% 0,04% 0,03%

Tổng nợ phải trả 267.201 308.518 115,46% 100,00% 100,00%

ĐVT: Triệu đồngĐVT: Triệu đồng

Đến cuối năm 2020, tổng tài sản của Công ty đạt 695 

tỷ đồng, tăng 20,67% so với cùng kỳ năm trước. Tài 

sản ngắn hạn đạt 388 tỷ đồng tăng 52,58%, tài sản 

dài hạn đạt 306 tỷ đồng, giảm 4,76%. Cơ cấu tài sản 

có sự chuyển dịch tăng tỷ trọng tài sản ngắn hạn, 

giảm tỷ trọng tài sản dài hạn. 

NETCO là doanh nghiệp tham gia 

vào hoạt động sản xuất kinh doanh 

nên tỷ trọng khoản mục hàng tồn 

kho luôn cao và chiếm 51,17% tài 

sản lưu động. Trong năm, Công ty 

đã tăng dự trữ tồn kho đối với các 

nguyên liệu nhập khẩu nhằm kiểm 

soát rủi ro, ứng phó trước ảnh hưởng 

từ dịch bệnh Covid -19. Chính vì vậy, 

giá trị hàng tồn kho của NETCO tăng 

90,08% dẫn đến tài sản ngắn hạn 

của Công ty tăng lên.

Năm 2020, NETCO ghi nhận nợ phải 

trả 308 tỷ đồng, tăng 15,46% so với 

cùng kỳ năm trước. Trong đó, nợ dài 

hạn ổn định và chiếm tỷ trọng không 

đáng kể, nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng 

lớn trong tổng nợ phải trả.

Nguyên nhân nợ ngắn hạn năm 2020 tăng lên là do 

trong năm Công ty mở rộng hoạt động marketing để 

mở rộng mạng lưới phân phối, tiếp cận nhiều phân 

khúc khách hàng nên chi phí bán hàng tăng 33,01%. 

Đồng thời, Công ty đã tăng nợ vay để tận dụng lợi thế 

giá nguyên vật liệu giảm để tăng lợi nhuận.



72NETCO
Báo cáo thường niên 202071 NETCO

Báo cáo của ban Tổng giám đốc

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Trong năm 2020, công ty tiếp tục thực hiện 

những cải tiến cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý 

với mô hình phân cấp. Các 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, cơ cấu 

tổ chức này sẽ cần hiệu chỉnh để phù hợp với 

mục tiêu trung hạn và dài hạn trong giai đoạn 

2020 - 2025.

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 khu-

yến 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 đề 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.

Tiếp tục định hướng trở thành nhà sản xuất lớn trong khu vực, tham gia vào chuỗi cung ứng ngành 
hàng chăm sóc gia đình (Homecare) toàn cầu.

Chiến lược “Đại Dương Xanh” là ưu tiên lựa chọn trong việc hoạch định tương lai. 

Tiếp tục duy trì với các khách hàng truyền thống lâu năm, bao gồm cả gia công. 

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.

Nghiên cứu, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu.
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

Công ty luôn ý thức được tầm 

quan trọng của môi trường đối 

với sự sống và tương lai của 

nhân loại. Các hoạt động, sản 

phẩm hoặc dịch vụ của Công ty 

không chỉ bảo đảm chất lượng 

tốt mà còn đảm bảo vệ sinh môi 

trường. Hướng tới hình ảnh của 

một Công ty thân thiện với môi 

trường, Công ty luôn tôn trọng, 

thực hiện và cam kết kiểm soát 

nghiêm ngặt quy trình sản xuất 

để không vi phạm các tiêu chuẩn.

Trong quá trình hoạt động Công ty đã thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường nhất là kiểm soát 

chặt chẽ các nguồn thải và đảm bảo điều kiện tốt nhất cho công nhân làm việc tại Công ty, cụ thể:

Môi trường khí thải tại nguồn

Môi trường khí thải tại tháp sấy và tháp phân li như: Bụi tổng, 

CO, NO2, SO2 đều đạt tiêu chuẩn theo QCVN 19:2009/BTNMT Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các 

chất vô cơ. Tuy nhiên, Công ty tiếp tục có các biện pháp giảm thiểu 

ảnh hưởng do bụi và tiếng ồn ngoài đường ảnh hưởng tới Công 

ty, Đảm bảo diện tích cây xanh đạt tiêu chuẩn quy định để tạo sự 

thoáng mát, cải thiện điều kiện vi khí hậu, ngăn bụi phát tán và 

giảm thiểu tiếng ồn phát sinh.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã 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...

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.

Bên cạnh đó, việc bảo quản 

và lưu giữ nguyên liệu không 

đúng quy định 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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Chất thải nguy hại được lưu giữ trong kho chứa chất thải nguy hại có mái che, có bảng cảnh báo 

chất thải nguy hại đúng quy định.

Công ty ký hợp đồng gom rác nguy hại với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo 

đúng quy định.

Chất lượng môi trường tại Công ty đảm bảo tốt và không gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi 

trường khu vực xung quanh đều đạt QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, nước thải nằm trong giới hạn tiếp nhận của KCN 

Lộc An – Bình Sơn. Thường xuyên kiểm tra và theo dõi các thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động kinh doanh, cũng như thực hiện tốt các công tác an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.

Thực hiện tốt các biện pháp PCCC và tuân thủ nghiêm ngặt Luật PCCC của nhà nước và các quy 

định về PCCC của tỉnh Đồng Nai.

Chất thải nguy hại

Chất thải rắn

Chất thải sinh hoạt, Công ty bố trí thùng chứa rác và 

kho chứa rác thải sinh hoạt hợp lý, tránh phát sinh mùi 

ảnh hưởng đến mọi hoạt động trong Công ty và có hợp 

đồng với đơn vị có đủ chức năng thu gom vận chuyển 

xử lý rác sinh hoạt.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

Các chỉ tiêu của nước thải sinh hoạt của 

Công ty được xử lý trước khi xả thải vào 

cống thoát nước thải chung của khu vực, 

các chỉ tiêu như: pH, TSS , BOD5, Tổng 

Nitơ, Tổng phospho, Tổng Coliform đều 

nằm trong giới hạn tiếp nhận của KCN 

Lộc An – Bình Sơn.

Công ty đã tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước 

thải. Các tuyến thoát nước mưa có hố ga đặt song chắn 

rác để tách rác. Nước mưa từ mái nhà sẽ được thu gom 

bằng máng thu và ống dẫn từ trên xuống thẳng cống thoát 

nước không cho chảy tràn ra mặt bằng và định kỳ nạo vét 

các chất lơ lửng đã lắng ở hố ga để đảm bảo thông thoáng 

tránh sự cố nghẹt hệ thống thoát nước mưa.

Nước thải
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Môi trường làm việc

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

“NETCO luôn chú trọng tạo ra môi trường làm việc thân thiện, kết nối và đảm bảo an toàn 

cho người lao động, để mỗi công nhân viên đều cảm thấy là một phần của tập thể NETCO”.

Về chính sách nhằm đảm bảo 

sức khỏe, an toàn và phúc lợi 

của người lao động, Công ty 

tổ chức khám chữa bệnh định 

kỳ, thăm khám bệnh nghề ng-

hiệp cho cán bộ công nhân viên 

Công ty. Trong năm qua, Công 

ty không có xảy ra tai nạn lao 

động trong quá trình sản xuất 

kinh doanh, không có người 

mắc bệnh nghề nghiệp.

Tại các nhà máy Công ty 

thường xuyên tổ chức đo 

kiểm môi trường lao động 

nhằm đánh giá thực trạng 

khu vực làm việc và có 

phương án cải thiện môi 

trường làm việc nhằm 

đảm bảo an toàn về lao 

động, sức khỏe cho người 

lao động.

Bên cạnh đó, nhằm mang lại không 

khí vui tươi, thoải mái cho công nhân 

viên saugiờ làm việc, Công ty đã phối 

hợp cùng Công đoàn tổ chức các 

hoạt động tập thể như thi hội thao, 

ca hát văn hóa văn nghệ, thi nâng cao 

tay nghề, thi nghiệp vụ phòng cháy 

chữa cháy,… Các hoạt động tập thể 

này nhằm nâng cao tinh thần đoàn 

kết cán bộ Công nhân viên các khối 

trong toàn Công ty.

Với NETCO, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là sự đầu tư dài hạn, làm nền tảng cho các chiến lược 

phát triển lâu dài. Công ty luôn chú trọng đến việc đào tạo nội bộ một cách toàn diện. Bên cạnh các kiến 

thức về kỹ thuật sản xuất, vận hành máy móc, Công ty còn đẩy mạnh đào tạo các kỹ năng mềm cho công 

nhân viên. Mỗi khóa học đều được thiết kế chỉnh chu, hình thức phong phú, thu hút, hướng đến mục tiêu 

ứng dụng cao sau khi học.

Ngoài ra, Công ty luôn hướng đến việc mở rộng cơ hội để nhân viên thể hiện, khẳng định bản thân để 

vươn tới những vị trí cao hơn trong lộ trình nghề nghiệp. Cụ thể, Công ty đã xây dựng nhiều chương 

trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển 

sự nghiệp:

Phát triển kỹ năng bán hàng và dịch vụ cho cán bộ, 

nhân viên làm công tác thị trường.

Huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, An toàn vệ sinh 

lao động cho từng nhóm đối tượng lao động theo định 

kỳ (hàng năm) và đột xuất cho lao động mới, huấn 

luyện nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền 

phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy – Cứu 

nạn cứu hộ.

Cử Cán bộ Công nhân viên tham 

dự lớp đào tạo chuyên môn về 

vận hành sử dụng các thiết bị ng-

hiêm ngặt trong năm 2020.

Cử cán bộ tham gia học lớp trung 

cấp chính trị - hành chính.
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TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI XÃ HỘI

“Thước đo đánh giá sự thành công của của một doanh nghiệp bền vững bắt nguồn từ

những tác động mà họ tạo ra đối với xã hội”

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Tại NETCO, các chương trình trách nhiệm xã hội là hoạt động cần thiết và tiên quyết đối với sự phát triển 

bền vững của Công ty. 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 quỹ “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.

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.
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BÁO CÁO CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 83

85

86

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám 

đốc Công ty

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2016-2021

Năm 2020, Hội đồng Quản trị đã thường xuyên giám sát và đảm bảo hoạt động của Tổng Giám đốc và 

các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ và các quy chế của 

Công ty, đồng thời chấp hành các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, các Nghị quyết và Quyết định 

của Hội đồng Quản trị Công ty.

Trên cơ sở các kế hoạch kinh doanh và định 

hướng phát triển được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua hàng năm, Hội đồng quản trị đã triển 

khai thực hiện và hoàn thành cơ bản các mục 

tiêu kinh doanh đề ra.

Đặc biệt trong năm 2019, Công ty TNHH Masan 

HPC chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ 

phần Bột giặt NET (Mã chứng khoán: NET) và đã 

mua thành công 52% cổ phần.

Trong nhiệm kỳ, Công ty đạt được kết quả kinh doanh cao trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó 

khăn do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu và những diễn biến về kinh tế vĩ mô không có lợi cho 

nền kinh tế trong nước, đặc biệt năm 2020 khi dịch bệnh Covid 19 hoành hành, doanh nghiệp phải vừa 

đảm bảo sản xuất kinh doanh vừa chống dịch hiệu quả. Cụ thể:

Doanh thu thuần năm 2020 là 1.470 tỷ đồng, tăng 631 tỷ đồng so với năm 2016 là 
839 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đã tăng trưởng vượt bậc sau 5 năm, cụ thể năm 2020 là 133.4 
tỷ đồng; tăng hơn 1,6 lần so với năm 2016 là 83 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng quản trị cũng đã ổn định bộ máy tổ chức và 

nguồn nhân lực của Công ty.
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Báo cáo của ban Hội đồng quản trị

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

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 

năm 2020 thông qua:

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 2020 trên cơ sở pháp lý đảm bảo quyền lợi 

của Công ty và Cổ đông, đóng góp đầy đủ vào Ngân sách Nhà Nước

Nhận định năm 2021 là một năm cũng đầy khó khăn khi dịch bệnh Covid 19 mới được kiểm soát một 

phần và doanh nghiệp phải sẵn sàng bước vào tâm thế mới: vừa sản xuất kinh doanh, vừa chống dịch 

hiệu quả; thêm sự bất ổn về chính trị cũng như sự gia tăng chiến tranh thương mại giữa các cường quốc. 

Mặc dù vậy, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty cũng quyết tâm nỗ lực hết sức mình để mong 

muốn đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất, mang lại giá trị cao nhất cho Công ty và cổ đông của Công 

ty. Trên cơ sở đó, mục tiêu kinh doanh năm 2021 được đề xuất như sau:

Công ty Cổ phần Bột giặt NET tiếp tục đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới, đẩy mạnh 

ngành hàng chăm sóc cá nhân - gia đình.

Các sản phẩm hóa mỹ phẩm mới khác sẽ là những đột phá trong việc tạo ra các nhu cầu mới 

và sở hữu những thành quả từ việc xây dựng thương hiệu và đáp ứng nhu cầu của người tiêu 

dùng.

Các định hướng chiến lược:

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Chỉ tiêu Cao Thấp

1 Doanh thu thuần 2.000 1.600

2 Lợi nhuận sau thuế 120 100

ĐVT: Tỷ đồng
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Báo cáo quản trị Công ty

BÁO CÁO 
QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị 89

93

95

Ban Kiểm soát

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, 

Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.



90NETCO
Báo cáo thường niên 202089 NETCO

Báo cáo quản trị Công ty

Số nghị quyết/
quyết định

Ngày
 ban hành

Nội dung nghị quyết

CÁC NGHỊ QUYẾT

01/NQ-HĐQT-
NET/2020

31/01/2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám 
đốc Công ty Cổ phần Bột giặt NET.

02/NQ-HĐQT-
NET/2020

26/02/2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu 
tư năm 2020 lần 1.

03/NQ-HĐQT-
NET/2020

26/03/2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 
thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET.

04/NQ-HĐQT-
NET/2020

20/03/2020

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các giao dịch nội bộ 
giữa Công ty Cổ phần Bột giặt NET và Công ty MANSAN HPC và/hoặc 
bất kỳ Công ty nào khác là Công ty có liên quan của Công ty MANSAN 
HPC.

05/NQ-HĐQT-
NET/2020

01/04/2020
Thông qua việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 
2020 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET chậm nhất đến ngày 30 tháng 
6 năm 2020.

06/NQ-HĐQT-
NET/2020

12/05/2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt quỹ lương thực hiện 
năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

07/NQ-HĐQT-
NET/2020

12/05/2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 
2019 đợt 2.

08/NQ-HĐQT-
NET/2020

14/05/2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đồng 
thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET.

09/NQ-HĐQT-
NET/2020

02/06/2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt bổ sung Kế hoạch Sản 
xuất kinh doanh năm 2020 lần 2.

10/NQ-HĐQT-
NET/2020

15/06/2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị về nội dung các tài liệu liên quan đến công 
bố thông tin và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020.

11/NQ-HĐQT-
NET/2020

19/06/2020
Nghị quyết Hội Đồng quản trị về nội dung bổ sung các tài liệu liên quan 
đến công bố thông tin và trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 
2020.

12/NQ-HĐQT-
NET/2020

25/06/2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai quy trinh bổ nhiệm Phó 
tổng giám đốc phụ trách Công nghệ và Sản xuất, Kế toán trưởng

15/NQ-HĐQT-
NET/2020

20/07/2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông 
Phạm Quang Hòa và ông Nguyễn Mạnh Hùng

STT Thành viên
Số buối họp HĐQT 

tham dự
Tỷ lệ 

tham dự họp
Lý do không 
tham dự họp

1 Trương Công Thắng 02 100%
Được bầu từ 
24/09/2020

2 Nguyễn Hoàng Yến 02 100%
Được bầu từ 
24/09/2020

3 Hoàng Việt Thăng 02 100%
Được bầu từ 
24/09/2020

4 Ngô Văn Phước 02 100%
Được bầu từ 
24/09/2020

5 Nguyễn Thị Phương Thùy 04 100%

6 Trần Quốc Cương 04 100%

7 Thái Thị Hồng Yến 04 100%

8 Phạm Quang Hòa 02 100%
Miễn nhiệm từ 
30/08/2020

9 Nguyễn Mạnh Hùng 02 100%
Miễn nhiệm từ 
30/08/2020

Trong năm, Hội đồng quản trị đã đựa ra các Nghị quyết, quyết đinh như sau:

CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số nghị quyết/
quyết định

Ngày 
ban hành

Nội dung nghị quyết

CÁC QUYẾT ĐỊNH

01/QĐ-HĐQT-
NET/2020

31/01/2020
Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc 
Công ty Cổ phần Bột giặt NET.

02/QĐ-HĐQT-
NET/2020

25/08/2020
Quyết định của HĐQT Về việc bổ nhiệm lại chức vụ phó Tổng giám đốc 
Công ty Cổ phần Bột giặt NET đối với ông Phạm Quốc Cường.

03/QĐ-HĐQT-
NET/2020

25/08/2020
Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng 
Công ty Cổ phần Bột giặt NET đối với bà Trần Thị Ái Liên

04/QĐ-HĐQT-
NET/2020

11/11/2020 Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế Văn thư lưu trữ
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Báo cáo quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số nghị quyết/
quyết định

Ngày 
ban hành

Nội dung nghị quyết

16/NQ-HĐQT-
NET/2020

28/07/2020 Nghị Quyết HĐQT về việc giao dịch người có liên quan Vinachem.

17/NQ-HĐQT-
NET/2020

28/07/2020 Nghị Quyết HĐQT về việc giao dịch người có liên quan Masan.

18/NQ-HĐQT-
NET/2020

29/07/2020 Nghị Quyết HĐQT về việc chốt thời điểm thanh toán cổ tức năm 2019.

19/NQ-HĐQT-
NET/2020

05/08/2020 Nghị Quyết HĐQT về việc chốt thời điểm thanh toán cổ tức năm 2019.

20/NQ-HĐQT-
NET/2020

25/08/2020
Nghị Quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm lại chức danh phó Tổng Giám Đốc 
Công ty đối với ông Phạm Quốc Cường.

21/NQ-HĐQT-
NET/2020

25/08/2020
Nghị Quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng 
Công ty đối với bà Trần Thị Ái Liên.

22/NQ-HĐQT-
NET/2020

26/08/2020

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức 
danh Trưởng ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Hồng Châu và đơn xin 
từ nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Mai 
Phương.

23/NQ-HĐQT-
NET/2020

31/08/2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu 
tư xây dựng năm 2020.

24/NQ-HĐQT-
NET/2020

24/09/2020
NQ HĐQT về việc thông qua tình hình sản xuất kinh doanh quý 3, 9 
tháng đầu năm 2020, kế hoạch quý 4-2020.

24B/
NQ-HĐQT-
NET/2020

24/09/2020
NQ HĐQT về việc thông qua chủ trương làm thêm con dấu Công ty, 
Thông qua việc chỉ định người quản trị Công ty, kiêm thư ký Công ty.

24A/
NQ-HĐQT-
NET/2020

24/09/2020
NQ HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Chủ Tịch Hội đồng quản trị 
Công ty cổ phần bột giặt NET nhiệm kỳ 2016-2020 đối với Ông Trần 
Quốc Cương.

25/NQ-HĐQT-
NET/2020

24/09/2020
Thông qua việc bầu Ông Trương Công Thắng -  giữ chức vụ Chủ Tịch 
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty cổ phần Bột giặt 
NET.

26/NQ-HĐQT-
NET/2020

16/11/2020
Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị thông qua Quy chế văn thư lưu trữ của 
Công ty Cổ phần bột giặt NET

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

ty kiểm tra giám sát các vấn đề sau:

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các văn bản HĐQT đã ban hành về tiến độ và biện 

pháp thực hiện.

Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có 

biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc.

Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty và các 

quy định hiện hành của Nhà nước.

Hiện nay HĐQT chưa thành lập các tiểu ban tuy nhiên HĐQT đã phân công các thành viên phụ trách từng 

lĩnh vực.
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HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BKS ĐỐI VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG

CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT

BĐH và Người lao động luôn đặt trọng tâm vào kết quả sản xuất kinh doanh, cùng bàn bạc, thảo 

luận và đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn.

Quyền lợi của Người lao động được chăm lo đầy đủ, đúng chế độ qui định như: Chế độ phúc lợi xã 

hội, chế độ thi đua khen thưởng v.v…

SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU 

HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

MỐI QUAN HỆ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

BAN KIỂM SOÁT

Tham gia, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT được ban hành 

trong năm 2020.

Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ 

của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động 

kinh doanh của Công ty.

Kiểm tra các báo cáo tài chính trong năm 2020.

Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 và trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 báo 

cáo hoạt động của BKS năm 2021.

Căn cứ vào nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát các hoạt động 

điều hành sản xuất kinh doanh của HĐQT và BĐH.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của HĐQT thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đông cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

HĐQT đã thự hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2020.

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành phù hợp với thẩm quyền của HĐQT và nội dung của 

các nghị quyết này tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng và đầy đủ các công việc được giao theo cá nghị quyết của HĐQT 

trong năm 2020.

STT Thành viên BKS 
Số buổi họp 

tham dự
Tỷ lệ tham dự họp Tỷ lệ biểu quyết

1 Phan Thị Thúy Hoa 2 100% 100%

2 Nguyễn Thành Luân 2 100% 100%

3 Dương Huy Mạnh 4 100% 100%

4 Nguyễn Thị Hồng Châu 2 100% 100%

5 Nguyễn Thị Mai Phương 2 100% 100%
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Báo cáo quản trị Công ty

STT Thành viên Thù lao

Hội đồng quản trị

1 Trương Công Thắng -

2 Nguyễn Hoàng Yến -

3 Huỳnh Việt Thăng -

4 Ngô Văn Phước -

5 Nguyễn Thị Phương Thùy 48.000.000

6 Trần Quốc Cương 57.000.000

7 Thái Thị Hồng Yến 48.000.000

8 Phạm Quang Hòa 32.000.000

9 Nguyễn Mạnh Hùng 32.000.000

Ban Tổng giám đốc

1 Thái Thị Hồng Yến 681.768.400

LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BAN TGĐ VÀ BKS

ĐVT: Đồng

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BAN TGĐ VÀ BKS

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ 

ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ.

: Không có

Tên tổ 
chức/cá 
nhân

Mối quan hệ 
liên quan 
với công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 
cấp 

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 
Địa chỉ liên 
hệ 

Thời 
điểm 
giao 
dịch 
với 
Công 
ty 

Số Nghị 
quyết của 
ĐHĐCĐ/ 
HĐQT thông 
qua (nếu có, 
nêu rõ ngày 
ban hành) 

Nội dung, số 
lượng, tổng 
giá trị giao 
dịch (VND)

Công ty 
TNHH
Masan 
HPC

Người có 
liên quan của 
người nội bộ

0316076125, do 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Tp. Hồ 
Chí Minh cấp

Tầng 12, Tòa 
nhà MPlaza 
Saigon, số 
39 Lê Duẩn, 
P. Bến Nghé, 
Q.1, Tp.HCM

Năm 
2020

Nghị quyết 
HĐQT số 04/
NQ-HĐQT-
NET/2020

Bán hàng hóa 
và cung cấp 
dịch vụ: Mua 
bán hàng hóa

Công ty 
TNHH
Masan 
HPC

Người có 
liên quan của 
người nội bộ

0316076125, do 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Tp. Hồ 
Chí Minh cấp

Tầng 12, Tòa 
nhà MPlaza 
Saigon, số 
39 Lê Duẩn, 
P. Bến Nghé, 
Q.1, Tp.HCM

Năm 
2020

Nghị quyết 
HĐQT số 17/
NQ-HĐQT-
NET/2020

Bán hàng hóa 
và cung cấp 
dịch vụ: Mua 
bán hàng hóa 
và gia công 
sản phẩm

Tập Đoàn 
Hóa Chất 
Việt Nam

Người có 
liên quan của 
người nội bộ

1A, Tràng 
Tiền, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội

Hằng 
năm

Nghị quyết 
HĐQT số 16/
NQ-HĐQT-
NET/2020

Bán hàng hóa 
và cung cấp 
dịch vụ: Mua 
bán hàng hóa 
và gia công 
sản phẩm

Việc quản trị Công ty luôn được đảm bảo theo đúng pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ và các tiêu chí 

nhằm đảm bảo được hoạt động của Công ty một cách suôn sẻ nhất; theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích của 

công ty và của các cổ đông, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hoạt động của công ty 

một cách hiệu quả, từ đó khuyến khích công ty sử dụng các nguồn lực một cách tốt nhất. Ngoài ra, Công 

ty luôn tăng cường kiến thức quản trị cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc thông qua 

việc cử các cán bộ đi đào tạo theo thông báo của UBCKNN, các cơ quan liên quan và các lớp học quản trị 

công ty. Từ đó, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn, giảm chi phí vốn 

cũng như tạo dựng lòng tin đối với cổ đông, nhà đầu tư. 

VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
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Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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Báo cáo tài chính
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Báo cáo tài chính
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Báo cáo tài chính
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Báo cáo tài chính
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BÁO CÁO 
THƯỜNG NIÊN

2020

  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

BỘT GIẶT NET

Đồng Nai, ngày 30  tháng 03 năm  2021
XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc

THÁI THỊ HỒNG YẾN
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