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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

QUAN TRỌNG: Những thông tin trong tài liệu này là sơ bộ và có thể thay đổi mà không có

thông báo, tính chính xác của thông tin không được đảm bảo, không được xác thực một

cách độc lập và có thể không bao gồm đầy đủ tất cả những thông tin về Công ty Cổ phần

DNP Holding (“Công ty”) và các Công ty con. Quý vị không nên căn cứ hoặc sử dụng

những thông tin trong tài liệu này để làm cơ sở cho bất kỳ quyết định hay cam kết đầu tư

nào.

Công ty, các cổ đông, các công ty con, công ty liên kết và các đơn vị thành viên khác, các

giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, cố vấn hay bất kỳ người nào khác của các pháp nhân

này, không cam kết hay đảm bảo (dù diễn đạt hay ám chỉ) hay chấp nhận bất kì nghĩa vụ

hay ràng buộc nào cho tính chính xác và hoàn thiện của tài liệu này hoặc bất kỳ phần nào

hoặc toàn bộ thông tin trong tài liệu này hoặc được cung cấp theo hình thức khác. Tài liệu

này không nhằm mục đích tạo lập, và Quý vị không nên dựa vào những tài liệu này để tạo

lập, một bản phân tích hoàn chỉnh và tổng hợp về tình hình tài chính hoặc vị thế giao dịch

hoặc triển vọng của Công ty và các Công ty con. Không phần nào của tài liệu này sẽ làm

cơ sở hoặc căn cứ cho bất kỳ hợp đồng hay cam kết nào. Bên cạnh đó, tài liệu này và các

thông tin trong đó không được coi là cấu thành nên bản tư vấn về pháp lý, kinh doanh, thuế

hay tài chính. Quý vị nên tự nghiên cứu và phân tích về Công ty và các Công ty con nếu

Quý vị cho là cần thiết hoặc thích hợp để đưa ra nhận định độc lập về tính phù hợp, tính

thích đáng và cả hệ quả của việc đầu tư vào Công ty.

Tài liệu này bao gồm những “nhận định về tương lai”. Những nhận định này bao gồm

những rủi ro biết trước và không biết trước, và cả những yếu tố không chắc chắn, nhiều

nhận định trong số này ngoài tầm kiểm soát của Công ty và tất cả nhận định này dựa trên

các niềm tin hiện tại và sự kỳ vọng về các sự kiện trong tương lai của Ban Giám đốc. Các

nhận định về tương lai đôi khi được xác định nhờ việc sử dụng các thuật ngữ nhận định

tương lai như “tin rằng”, “kỳ vọng”, “có thể”, “sẽ”, “ có khả năng”, “rủi ro”, “dự định”, “ước

tính”, “mục tiêu”, “mục đích”, “kế hoạch”, “dự đoán”, “tiếp tục”, “giả định”, “đặt vào (vị

trí/hoàn cảnh)” hay “tiên lượng” hoặc từ phủ định của những thuật ngữ trên, những biến thể

hoặc thuật ngữ tương tự. Những nhận định này bao gồm cả những yếu tố không phải dữ

liệu lịch sử. Những nhận định tương lai này không đảm bảo cho kết quả kinh doanh trong

tương lai. Những nhận định này chỉ được lập tại thời điểm ghi nhận trong tài liệu.

Công ty, các cổ đông, các công ty con, công ty liên kết và các đơn vị thành viên khác, các

giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, cố vấn hay bất kỳ người nào khác của các pháp nhân

này, không có trách nhiệm cập nhật hoặc rà soát lại các nhận định tương lai đã được cũng

cấp khi đưa ra các thông tin mới hoặc phản hồi về các sự kiện, yếu tố xảy đến trong tương

lai.
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DNP HOLDING

Tổng quan công ty

I.



Lĩnh vực kinh doanh

Nước sạch & môi trường

‣ Tổng công suất 1 triệu m3/ngày đêm

‣ 21 đơn vị thành viên và liên kết

‣ Hiện diện tại 11/63 tỉnh thành
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Vật liệu xây dựng

‣ Công suất ống và phụ kiện nhựa: 5.000 

tấn/tháng

‣ Vật tư thiết bị & giải pháp ngành nước: 

63/63 tỉnh thành

‣ Công suất gạch ốp lát và ngói: 

26 triệu m2/năm

Đồ gia dụng (*)

‣ Khách hàng và mạng lưới phân phối: top 10 

siêu thị, 48 showroom, 60/63 tỉnh thành

‣ Công suất 5.000-5.500 tấn/năm

‣ Sản phẩm >500 SKU

Bao bì

‣ Công suất bao bì mềm: 1.800 tấn/tháng

‣ Công suất bao bì cứng: 2.000 tấn/tháng

‣ Thị trường Việt Nam, châu Âu, Úc, Mỹ…

(*) Ghi chú: Số liệu tại 31/03/2022.

Các số liệu  khác tại 31/12/2021
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Những con số nổi bật

14.040 tỷ đồng
(CARG 57% 2012-2021)
Tổng tài sản

6.237 tỷ đồng
(CARG 39,8% 2012-2021)

Doanh thu thuần

3.293 tỷ đồng
Vốn hóa thị trường (*)

35 đơn vị
thành viên và liên kết

(bao gồm dự án)

(*) Ghi chú: Số liệu tại 31/03/2022

Nguồn: BCTN 2021; Thông tin công ty

63/63 tỉnh thành
cả nước

Sản phẩm có mặt tại

4.000 CBNV
Tổng cộng hơn
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Những con số nổi bật giai đoạn 2012-2021*

Lĩnh vực KD

04 lĩnh vực

(+3)

DNP HOLDING | Corporate Presentation

6.237 tỷ VNĐ

(CARG 39,8%)

Doanh thu

14.040 tỷ VNĐ

(CARG 57%)

Tổng tài sản

VCSH

3.916 tỷ VNĐ

(CARG 53,2%)

Cơ sở KD

44 cơ sở

(+ 43)

EBITDA

1.174 tỷ VNĐ

(CARG 48,1%)

1

1

5

4

5

Nhà đầu tư tư nhân

ngành nước

số 1 Việt Nam

SỐ 1 VTTB

ngành nước

Top 5 Thương hiệu 

gạch Việt Nam

Top 4 Bao bì mềm

Top 5 Bao bì cứng

(*) Năm 2012, Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai bắt đầu trải qua quá trình tái cấu trúc toàn diện với Hội đồng quản trị và Ban điều hành mới



1 1 1 242 283 417
717

2,518

3,853

6,671

7,590

9,732

14.040

84 90 111 266
555

968

1,747
2,070

2,756

3,998

1976 2004 2006 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tổng tài sản VCSH

Lịch sử hình thành

Đầu tư sở hữu

công ty gạch

ốp lát hàng đầu

Việt Nam CMC

Thành lập DNP Water 

với vốn điều lệ 1.100 tỷ

đồng, được IFC đầu tư

24,9 triệu USD

Đầu tư mua sở

hữu Nhựa Tân

Phú

Đầu tư sở hữu

Nước Đồng Tâm

DNP Water tăng vốn

lên 1.780 tỷ đồng

Đầu tư sở hữu Nước

sạch 3 Hà Nội, Cấp

thoát nước Bình 

Thuận

Khánh thành DNP Bắc

Giang

Ra mắt thương hiệu 

nhựa gia dụng cao cấp 

INOCHI

Nâng vốn điều

lệ lên 135 tỷ

đồng

Đầu tư sở hữu 

Nước Bình 

Hiệp

Olympus Capital 

Asia đầu tư 20 

triệu USD

Đầu tư sở hữu

Cấp thoát nước

Tây Ninh, Đô thị

Châu Thành, 

Bình An

Khánh thành nhà

máy nước Nhị

Thành

DNP Water tăng

vốn lên 1.980 tỷ

đồng, công suất

đạt 1 triệu

m3/ngày đêm, trở

thành công ty 

nước số 1 

Việt Nam

Sở hữu Cấp nước

Cần Thơ 2, đô thị

Ninh Hòa, cấp

thoát nước Bình 

Phước

Tái cấu trúc toàn

diện, thay đổi HĐQT, 

Ban điều hành

Niêm yết

trên HNX

Thực hiện

Cổ phần hóa
Thành lập

hình thức

công ty 

nhà nước

Tổng tài sản

14.040 tỷ đồng
(tăng 58 lần so với 2012)(*)

8

Số 1 

Việt Nam 

về sản xuất và cung

cấp ống nhựa hạ

tầng

Ghi chú: (*) Tổng tài sản tại 31/12/2021

DNP HOLDING | Thuyết trình Nhà đầu tư



Sơ đồ tổ chức
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Tỉ lệ sở hữu: 

51,14%

Vật liệu xây dựng 

(Gạch ốp lát và ngói 

các loại)

Tỉ lệ sở hữu: 

51,01%

Gia dụng & Bao bì mềm, 

Bao bì cứng

Nguồn: BCTC hợp nhất 2021

DNP HOLDING | Thuyết trình Nhà đầu tư

Tỉ lệ sở hữu: 

68,24%

Nước sạch & Môi trường

Tỉ lệ sở hữu: 100%

Vật liệu xây dựng (Ống, 

phụ kiện và vật tư ngành

nước)



Luận điểm đầu tư

II.



Luận điểm đầu tư

Nước sạch và

môi trường

Vật liệu

xây dựng

Bao bì Gia dụng

Ống và phụ kiện

Bao bì mềm

Bao bì cứng

Sản phẩm hạ tầng và

tiêu dùng thiết yếu…

Vật tư thiết bị 

và Giải pháp 

ngành nước

Gạch ốp lát

và ngói các loại

DNP HOLDING | Thuyết trình Nhà đầu tư



Luận điểm đầu tư

Nước sạch và

môi trường

Vật liệu

xây dựng

Bao bì Gia dụng

Ống và phụ kiện

Bao bì mềm

Bao bì cứng

đáp ứng nhu cầu của tệp

khách hàng đa dạng…

Khách hàng

phổ thông (Mass)

Vật tư thiết bị 

và Giải pháp 

ngành nước

Gạch ốp lát

và ngói các loại
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Luận điểm đầu tư
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…thông qua mạng lưới 

phân phối trong và ngoài 

nước

Nước sạch & 

Môi trường

Vật liệu xây dựng

Gia dụng

Bao bì

Các thị trường xuất khẩu

như Mỹ, Úc, Đức, Anh,

Pháp, Hà Lan, Bỉ…

DNP - Việt Nam

Đại Tây Dương

Châu ÂuHoa Kỳ
5% | 2 Đại lý

80% | 10 Đại lý 

chính

15% | 1 Đại lý chính

22 đơn vị

Ống nhựa & phụ kiện,

Gạch ốp lát và ngói các

loại: hiện diện tại 63/63

tỉnh thành

48 showroom tại các đô

thị loại 1 & 2 Việt Nam.

Hệ thống siêu thị:

Vinmart, Big C, Bách

Hóa Xanh… tại 60/63

tỉnh thành (*)

(*) Ghi chú: Số liệu tại 31/03/2022

DNP HOLDING | Thuyết trình Nhà đầu tư
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Luận điểm đầu tư

Hệ sinh thái khách hàng lớn bổ trợ lẫn nhau giữa các ngành kinh doanh

Ban lãnh đạo có tầm nhìn xa, tư duy nhạy bén, kinh nghiệm quản trị

Năng lực huy động vốn cao bao gồm huy động trong và ngoài nước

1

2

3

5

6

4

Bối cảnh kinh tế vĩ mô Việt Nam hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp7

CMC – thương hiệu Việt nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói, mục

tiêu top 3 công ty sản xuất gạch men lớn nhất Việt Nam đến năm 2025

Inochi – thương hiệu Việt trong lĩnh vực đồ gia dụng cao cấp với mục tiêu

tăng trưởng 47%/năm và trở thành lớn thứ 2 Việt Nam trong 5 năm tới

DNP Water – Nhà đầu tư tư nhân số 1 về lĩnh vực nước sạch tại Việt Nam 

DNP HOLDING | Thuyết trình Nhà đầu tư



1.

Lĩnh vực Nước sạch & 

Môi trường
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W24

W1

W13

W22

W3

W4

W5

W7 W6

W8

W11

W10

W9

W14

W15

W16

W17

W25

W2

1.000.000 m3/ngày đêm *

600.000 khách hàng

10.000.000 người

Dự án mới

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

W11

Công ty thành viên

16

Hạ tầng sản xuất chất lượng cao với quy mô rộng khắp

Công ty liên kết

W21

Ghi chú: Theo Thông tin công ty ngày 31/03/2022

Tổng công suất thiết kế

Các hộ

gia đình
Tổ chức hành

chính sự nghiệp
Các khu công

nghiệp

Kinh doanh

và dịch vụ

* Tổng công suất thiết kế làm tròn của các công ty con và liên kết, chưa tính các dự án mới

W13

W14

W15

W16

W22

W23

W24

W25

Khách hàng

mục tiêu

DNP – Bắc Giang

60.000 m3/ngày đêm

Nước sạch 3 Hà Nội

50.000 m3/ngày đêm

Đô thị Ninh Hòa 

26.200 m3/ngày đêm

Cấp thoát nước Bình Phước

39.360 m3/ngày đêm

Bình Hiệp

35.000 m3/ngày đêm

Cấp thoát nước Bình Thuận

55.600 m3/ngày đêm

Cấp thoát nước Tây Ninh

47.000 m3/ngày đêm

Đô thị Châu Thành

2.850 m3/ngày đêm

DNP – Long An

60.000 m3/ngày đêm

Nhà máy nước Đồng Tâm

90.000 m3/ngày đêm

Cấp nước Cần Thơ 2

52.500 m3/ngày đêm

Cấp nước Cà Mau

89.000 m3/ngày đêm

Cấp thoát nước Cần Thơ 

138.000 m3/ngày đêm

Đô thị Thủ Thừa 

4.000 m3/ngày đêm

Cấp thoát nước Long An

42.200 m3/ngày đêm

Cấp thoát nước Quảng Bình

60.200 m3/ngày đêm

Nhà máy nước Quảng Châu 

15.000 m3/ngày đêm

Nhà máy nước Sơn Thạnh 

100.000 m3/ngày đêm

Nhà máy nước Sapa

15.000 m3/ngày đêm

Dự án vùng 1

300.000 m3/ngày đêm

Dự án vùng 2

300.000 m3/ngày đêm

W17

Nước sạch Bắc Giang

38.500 m3/ngày đêm

W18

W18

W23

W12
Đầu tư nước Bình An

10.000 m3/ngày đêm

W19

W12

Đô thị Cam Ranh

30.000 m3/ngày đêm

W19

Nước và môi trường Đông Hải

5.000 m3/ngày đêm

W20

W20

DNP HOLDING | Thuyết trình Nhà đầu tư

Tổng số lượng khách hàng

Tổng dân số vùng cấp nước

W21
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Hiệu quả hoạt động ngày càng cải thiện

Đơn vị: nghìn m3/ngày đêm Đơn vị: nghìn m3/ngày đêm

Công suất thiết kế các

công ty thành viên

Sản lượng sản xuất Tỷ lệ thất thoát

Công suất thiết kế trong 5 năm tới

sẽ tăng trưởng nhờ các dự án vùng 1

(CSTK: 300.000 m3/ngày đêm), dự án

vùng 2 (CSTK: 300.000 m3/ngày đêm)

và các dự án khác như Quảng Châu

(20.000 m3/ngày đêm), Sơn Thạnh

(100.000 m3/ngày đêm).

Sản lượng sản xuất tăng trưởng tích

cực đạt CARG +27,7% (GĐ 2018 –

2021). Năm 2021, mặc dù tình hình dịch

bệnh phức tạp, công ty vẫn nỗ lực hoàn

thành kế hoạch kinh doanh.

Tỷ lệ thất thoát giảm mạnh qua các

năm nhờ sự quản lý chặt chẽ quy trình

vận hành và phân phối nước của ban

điều hành, đưa vào các biện pháp

chống thất thoát như phân vùng tách

mạng, DMZ, và ứng dụng các phần

mềm SCADA, GIS...

351 
402 

517 
563

2018 2019 2020 2021

189.1

263.6

351.2
394.2

163.5

232.9

311.3
349.9

2018 2019 2020 2021

Sản lượng sản xuất Sản lượng tiêu thụ

13.5%

11.6% 11.4% 11.2%

2018 2019 2020 2021

DNP HOLDING | Thuyết trình Nhà đầu tư
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Hệ sinh thái ngành nước bổ trợ và hoàn thiện lĩnh vực KD

Đồng Nai (Việt Nam)

Ống nhựa và phụ kiện

Siemens (Đức)

Thiết bị điều khiển & giải pháp

XYLEM (Hoa Kỳ)

Công nghệ xử lý nước

Itron (Hoa Kỳ)

Đồng hồ nước

Wilo (Đức)

Máy bơm nước

Okamura (Nhật Bản)

Van nước

‣ Ống nhựa hạ tầng số 1 Việt Nam,

chiếm 30% thị trường. Bộ lọc bổ

sung, đai kẹp, van

‣ Số 1 thế giới

‣ Phân phối độc quyền, chiếm trên

60% thị trường: Giữ vị trí số 1

‣ Số 1 thế giới

‣ Đại lý ủy quyền cấp 1

‣ Top 5 máy bơm trên thế giới

‣ Độc quyền đối với thiết bị ngành

nước, nhà phân phối cấp 1 mảng

xây dựng thương mại

‣ Số 1 Nhật Bản về thiết bị ngành

nước và van xây dựng thương mại

‣ Nhà phân phối độc quyền toàn Việt

Nam cho thiết bị ngành nước và

xây dựng thương mại

‣ Số 1 tại Mỹ và thế giới về công 

nghệ xử lý nước

‣ Đại lý cấp 1

DNP HOLDING | Thuyết trình Nhà đầu tư
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Hệ sinh thái ngành nước bổ trợ và hoàn thiện lĩnh vực KD

Đơn vị: Tỷ đồng

Biên lợi nhuận hệ sinh thái ngành nướcDoanh thu & LNG hệ sinh thái ngành nước

54 53
66

78
69

95
109 

197

8 7
13 15 14 15 18

25

Q1.20 Q2.20 Q3.20 Q4.20 Q1.21 Q2.21 Q3.21 Q4.21

Doanh thu LNG

15.1%

12.7%

19.0% 19.0%
20.1%

15.6%
16.5%

12.7%13%

9%

11%
10%

7%
6%

10.1%

5.1%
9%

8%
9% 9%

6%

4%

8.3%

3.6%

Q1.20 Q2.20 Q3.20 Q4.20 Q1.21 Q2.21 Q3.21 Q4.21

Biên LNG Biên EBITDA Biên LNT
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Động lực tăng trưởng đến từ các dự án và M&A

Dự án vùng 1

Công suất GĐ 1 300.000 m3/ngày

Nguồn nước Nước mặt sông Tiền

DNP HOLDING | Thuyết trình Nhà đầu tư

Dự án Quảng Châu

Công suất 15.000 m3/ngày

Dự án Trảng Bàng

Công suất 30.000 m3/ngày

Các dự án mới của công ty sẽ tập trung ở các tỉnh 

miền Trung và miền Nam

Dự án Sơn Thạnh

Công suất 100.000 m3/ngày



Chiến lược ngành Nước & Môi trường | Mục tiêu 5 năm

21

DNP Water

Vị thế Nhà đầu tư tư nhân lớn nhất Việt Nam trong ngành nước

sạch & môi trường

Động lực ‣ Nhu cầu nước sạch:

- 20% dân số Việt Nam chưa được tiếp cận nguồn

nước sạch.

- 17,2 triệu người Việt Nam sử dụng nước ngầm chưa xử lý

cho sinh hoạt.

- 51,7% người dân nông thôn tiếp cận nước sạch đạt tiêu

chuẩn của Bộ Y tế.

‣ Nguồn cung chưa đáp ứng được nhu cầu

Biên lợi nhuận gộp 25%

Tăng trưởng hàng năm

2021 - 2026

28,9%

DNP HOLDING | Thuyết trình Nhà đầu tư
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Công ty giải pháp 

ngành nước
Giải pháp kỹ thuật Chuyển đổi số

Hiệu quả hoạt động

& Chất lượng

Chiến lược ngành Nước & Môi trường | Kế hoạch 5 năm

‣ Trở thành công ty giải pháp đầu tư hàng

đầu trong ngành nước tại Việt Nam.

‣ Nghiên cứu áp dụng giải pháp tiên tiến về:

Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí

hậu, ô nhiễm môi trường.

‣ Dự án cấp nước vùng tại Đồng bằng sông

Cửu Long, Xử lý nước thải, Cảnh báo hạn

mặn...

‣ Hiệu quả hoạt động:

- Mở rộng thị trường và phát triển tập

khách hàng.

- Tăng cường hiệu quả hoạt động đồng hồ

nước để giảm tỷ lệ thất thoát.

‣ Kiểm soát chất lượng: Xây dựng hệ

thống giám sát cho việc đo lường online.

‣ Hợp tác với Nagaoka trong các

dự án kỹ thuật đặc biệt.

‣ Hợp tác với Đại học Thủy lợi và các tổ

chức khác…

‣ Phát triển các mối quan hệ mới.

‣ Ứng dụng chuyển đổi số trong

hoạt động khiến năng suất tốt hơn,

trao quyền cho nhân viên, nâng

cao trải nghiệm khách hàng và

tăng doanh thu.

DNP HOLDING | Thuyết trình Nhà đầu tư



2.

Lĩnh vực Gia dụng



Thương hiệu đồ gia dụng hàng đầu Việt Nam ...

24

Công nghệ tiên tiến

Thiết bị, công nghệ hiện đại

Nhập khẩu từ các nước G7

Hệ thống phân phối rộng khắp

Hiện diện tại 60/63 tỉnh thành

Đối tác chiến lược

Thương hiệu gia dụng hàng đầu Nhật Bản

Tiêu chuẩn chất lượng

Đáp ứng các tiêu chuẩn của các sản phẩm

gia dụng, thực phẩm, y tế

Inochi là thương hiệu đồ gia dụng cao cấp tiêu chuẩn Nhật Bản:

Tuyệt đối an toàn với sức khỏe, dẫn đầu xu hướng phong cách thiết

kế, giàu tiện ích với giá cả phải chăng

DNP HOLDING | Thuyết trình Nhà đầu tư
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... với tốc độ tăng trưởng ấn tượng!

DNP HOLDING | Thuyết trình Nhà đầu tư

Doanh thu Tổng tài sản

SKU

525 mẫu

(+ 6,7x)

Showroom

48 showroom

(+ 48x)

Đối tác bán lẻ

20 thương hiệu

(+ 6,7x)

Đối tác 

chiến lược

01 thương hiệu

5
26

112

329

2018 2019 2020 2021

Đơn vị: Tỷ đồng

738 809 879

1244

2018 2019 2020 2021

Đơn vị: Tỷ đồng
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Công nghệ hiện đại, năng lực sản xuất vượt trội

Số lượng nhà máy: 3

Tổng công suất: 5.000 - 5.500 tấn/năm

Cơ cấu doanh thu theo nhóm

sản phẩm 2020 & 2021 

Doanh thu tự sản xuất

tăng mạnh trong 2021

% doanh thu 2020

% doanh thu 2021

39.6%

45.9% 45.2%

41.4%
39.8%

34.5%
37.2%

41.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

40

80

120

160

Q1.20 Q2.20 Q3.20 Q4.20 Q1.21 Q2.21 Q3.21 Q4.21

SX GC Trong nước

GC Nước ngoài Biên LNG SX

Biên LNG GC trong nước Biên LNG GC nước ngoài

71.3%

14.6%

14.1%

72.5%

13.8%

13.7%

SX GC Trong nước GC Nước ngoài

DNP HOLDING | Thuyết trình Nhà đầu tư

Đơn vị: Tỷ đồng



Các dòng sản phẩm đa dạng
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68

122

276

525

2018 2019 2020 2021

Số mẫu sản phẩm hằng năm

Inochi cho ra mắt trung bình 131 mẫu sản phẩm/năm

nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng

Dòng sản phẩm nhà bếp

+

+

+

Dòng sản phẩm tiện ích

Dòng sản phẩm giữ nhiệt nhập khẩu

DNP HOLDING | Thuyết trình Nhà đầu tư



Mở rộng dòng sản phẩm đáp ứng thị hiếu khách hàng

28

Inochi hợp tác với các đối tác sản

xuất nằm trong top 5 thương hiệu

gốm sứ hàng đầu thế giới, cung

cấp dòng sản phẩm gốm, sứ tiêu

chuẩn quốc tế, đa dạng hóa lựa

chọn cho khách hàng với thiết kế

hiện đại, chất lượng vượt trội và

tuyệt đối an toàn cho sức khỏe

người tiêu dùng.

DNP HOLDING | Thuyết trình Nhà đầu tư
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Bắt đầu bước vào thời kỳ tăng trưởng lợi nhuận

Doanh thu TH/KH 2021 Biên lợi nhuận mảng gia dụng 2021

‣ Doanh thu mảng gia dụng trong 2021 tăng trưởng mạnh so với

cùng kỳ 2020 đạt 185,5% yoy. Công ty đã bám sát và vượt kế

hoạch được giao ngay từ các tháng đầu năm.

‣ Công ty hoàn thành kế hoạch 2021 và sẵn sàng bứt phá trong

các năm tới.

‣ Biên lợi nhuận của mảng gia dụng được cải thiện từ

Q3.2021. Đặc biệt, biên EBITDA đã duy trì mức dương

trong suốt nửa cuối năm nhờ kiểm soát tốt chi phí.

‣ Biên lợi nhuận gộp sẽ ở mức > 40% trong 2022 nhờ chính

sách giá linh hoạt.

Đơn vị: Tỷ đồng

100%
93%

113%
106%

85%
79%

103%

91%

119%

167%

117% 116%

0%

30%

60%
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150%

180%

0

10

20
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40

50

60

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

TH 2021 TH 2020 KH 2021 %TH/KH ĐC
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Hiệu quả hoạt động và KQKD từng bước cải thiện

Kênh Modern Trade & General Trade là kênh bán chủ

lực, kênh KH doanh nghiệp có KQKD khả quan trong 

2021

Lợi nhuận gộp đang cải thiện nhờ tập trung vào các kênh 

có biên lợi nhuận tốt

Đơn vị: Tỷ đồng

% doanh thu 2020

% doanh thu 2021

57%

20%

12%

5%

6%

47%

20%

13%

19%

1%

Modern Trade General Trade
Showroom & Online Bán DN
Khác
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Hiệu quả hoạt động và KQKD từng bước cải thiện

Tỷ trọng sản phẩm biên lợi nhuận cao đang

tăng dần trong cơ cấu hàng bán

Dòng sản phẩm nhà bếp với biên lợi nhuận gộp cao đang 

được công ty đẩy mạnh phát triển

Đơn vị: Tỷ đồng

% doanh thu 2020

% doanh thu 2021

37%

50%

13%

47%

44%

9%

Nhà bếp Tiện ích Nhập khẩu

37.6%

47.0%
45.9% 45.0%

42.1%

34.7%

38.1%
39.8%

10%

20%

30%

40%

50%

0
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150

Q1.20 Q2.20 Q3.20 Q4.20 Q1.21 Q2.21 Q3.21 Q4.21

Nhà bếp Nhập khẩu Tiện ích

Biên LNG Nhà bếp Biên LNG Nhập khẩu Biên LNG Tiện ích

DNP HOLDING | Thuyết trình Nhà đầu tư



32

Các đối tác bán lẻ tiêu biểu của Inochi

2.800 Siêu thị 

6

15 150

56

45

2.10020

253

Các đối tác doanh nghiệp

Hơn 48 showroom & cửa hàng liên kết trên toàn quốc

*

Hệ thống phân phối toàn quốc

‣ Inochi có mặt top 20 hệ thống siêu thị hàng đầu cả nước: Vinmart

(Winmart), Coop Mart, Go Big C, Bách Hóa Xanh, Aeon Mall…

‣ Hiện diện tại 60/63 tỉnh thành. Có 48 showroom tại các TP loại 1,2

Việt Nam và dự kiến có 120 showroom đến năm 2025, khẳng định độ

phủ và nhận diện thương hiệu mạnh mẽ

* Số liệu cập nhật đến 31/03/2022
DNP HOLDING | Thuyết trình Nhà đầu tư



33Số showroomSố chuỗi hợp tác

0 1
11

34

120

2018 2019 2020 2021 2025

3
10

15

20
*5.213

siêu thị

+

+

100%

các chuỗi

siêu thị

Tốc độ tăng trưởng điểm bán ấn tượng
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Độ phủ các kênh phân phối năm 2025

34

MODERN TRADE

Nhà cung cấp số 1 

Phủ sóng 100% các

hệ thống siêu thị

GENERAL TRADE

Phủ sóng 63/63 

tỉnh thành

Phát triển hệ thống

đại lý tập trung

ONLINE & 

QUÀ TẶNG DN

Vị trí số 1 kênh

online

‘Official Store’ trên

sàn thương mại

điện tử

KHÁC

Hợp tác với các siêu

thị hàng đầu thế giới

Walmart, Tesco,

Asda

50%
20

%

Doanh thu kênh

GENERAL TRADE

Doanh thu kênh

MODERN TRADE

Doanh thu kênh

ONLINE

20%

Doanh thu kênh

KHÁC

10%
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Chiến lược ngành Gia dụng | Mục tiêu 5 năm

Vị thế: Thương hiệu nội địa đồ gia dụng cao cấp hàng đầu Việt Nam 

với doanh thu trên 2.300 tỷ đồng (năm 2026). Đứng đầu thị trường nhựa gia dụng

Động lực:

‣ Tạo lập kênh phân phối vững chắc, tăng độ phủ, hướng tới xuất khẩu

‣ Cung cấp sản phẩm xuất sắc từ thiết kế ngoại quan, đa dạng chủng loại, tiện

ích, thông minh, an toàn cho sức khỏe, chất lượng cao, tích hợp vật liệu đa

dạng (thuỷ tinh, gốm, sứ…)

‣ Quy mô thị trường rộng lớn, dư địa tăng trưởng Inochi cao

(xem phụ lục)

Biên lợi nhuận gộp: 30%

Tăng trưởng hàng năm 2021 - 2026: 47,5%

35DNP HOLDING | Thuyết trình Nhà đầu tư



Chiến lược ngành Gia dụng | Kế hoạch 5 năm

01. Định vị thương hiệu

36

Định vị lại thương hiệu Inochi

không chỉ là “nhựa gia dụng” mà

là “gia dụng” với các sản phẩm

trung và cao cấp.

Mở rộng dòng sản phẩm (bổ

sung thủy tinh, gốm sứ…)

02. Đa dạng chất liệu sản phẩm

03. Mở rộng kênh phân phối

‣ Đẩy mạnh tệp khách hàng với các kênh bán

hàng phủ 100% kênh Modern Trade (siêu thị),

General Trade (truyền thống) và kênh Online.

‣ Modern Trade: trở thành nhà cung cấp số 1

trên kênh; General Trade: mạng lưới nhà phân

phối phủ rộng 63/63 tỉnh thành, phát triển hệ

thống đại lý liên kết tập trung.

‣ Online: vị trí số 1 trên kênh, phát triển “Kênh

chính thức” của Inochi trên các

sàn thương mại điện tử.

‣ Bán doanh nghiệp: trở thành đơn vị được lựa

chọn hàng đầu cho quà tặng cán bộ nhân viên

hoặc các chương trình quảng bá

‣ Xuất khẩu: xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu,

Canada…; trở thành đối tác chiến lược của các

chuỗi siêu thị hàng đầu thế giới Walmart, Asda,

Tesco, IKEA…

DNP HOLDING | Thuyết trình Nhà đầu tư
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Sản phẩm nhựa gia dụng
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Sản phẩm gốm sứ

38
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Sản phẩm thủy tinh
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Hệ thống Showroom



41
DNP HOLDING | Thuyết trình Nhà đầu tư

Hệ thống Showroom



42
DNP HOLDING | Thuyết trình Nhà đầu tư

Hệ thống Modern Trade
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Hệ thống Modern Trade
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Hệ thống General Trade



3.

Lĩnh vực Vật liệu

Xây dựng (Gạch ốp lát

và ngói các loại)



Top 5 công ty đầu ngành gạch ốp lát và ngói các loại

02
Nhà máy sản xuất

16+
Dòng kích thước

10+
Dạng bề mặt

26 triệu m2/năm

Công suất sản xuất

2.000+
Mẫu thiết kế

150+
Đại lý & Showroom

Mục tiêu 2026

46

Công suất thiết kế CMC (triệu m2/năm)

‣ Top 3 công ty sản xuất gạch men hàng đầu Việt Nam

‣ Doanh thu đạt 5.000 tỷ đồng, chiếm 10% thị phần

‣ Dẫn đầu thị trường ngói với các dòng ngói thế hệ mới

10 10 10
14 14

17 17 17 17
21

26

55

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025
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Giá trị cộng hưởng từ hệ sinh thái DNP

Là cơ sở để DNP đạt được mục tiêu trở thành công ty số 1 trong ngành

cung cấp vật liệu xây dựng cận hoàn thiện cho thương mại cao tầng (CBS)

và nâng cao biên lợi nhuận nhờ thương hiệu lâu đời hơn 60 năm và vị thế

sẵn có của CMC.

1

CMC khi hợp nhất vào DNP sẽ bổ sung vào nhóm sản phẩm vật liệu xây

dựng cận hoàn thiện cho thương mại cao tầng (CBS) mà DNP đang

hướng đến (ống cấp thoát nước, cáp điện, vật tư bơm van đồng hồ, gạch

ốp lát...)

2

CMC kết hợp với mảng nhựa, vật tư của DNP nhằm khai thác hệ thống đại

lý 3 miền Bắc, Trung, Nam. Phát triển mạnh kênh bán hàng dự án trực tiếp

cho thị trường phía Nam thông qua tận dụng vị thế của DNP với các nhà

phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam.

3

47

CMC sẽ là miếng ghép phù hợp trong kế

hoạch tăng trưởng, xây dựng hệ sinh

thái của DNP dựa trên các lợi thế:
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Sẵn sàng tăng tốc trong tương lai, tỷ trọng ngói tăng

Doanh thu và tăng trưởng 2018 - 2026

Đơn vị: Tỷ đồng

Lợi nhuận gộp và biên LNG 2018 - 2026

19,7% 19,4% 17,1% 16,4% 15,0%Biên LNG

1,450.9 1,468.0
1,307.3

1,436.0

5,000.0

2018 2019 2020 2021 2026

286.4 285.5

224.1 235.5

750

2018 2019 2020 2021 2026
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Sẵn sàng tăng tốc trong tương lai, tỷ trọng ngói tăng

Cơ cấu doanh thu theo

kênh bán hàng 2020 & 2021

Cơ cấu doanh thu theo

nhóm sản phẩm 2020 & 2021

% doanh thu 2020

% doanh thu 2021
54%

46%

60%

40%

Truyền thống Gia công độc quyền

48%

42%

7% 3%

48%

37%

11%

3%

Porcelain Ceramic Ngói Granite
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Cơ cấu doanh thu 2021 theo nhóm sản phẩm

Đơn vị: Tỷ đồng Đơn vị: Tỷ đồng

Đơn vị: Tỷ đồng Đơn vị: Tỷ đồng

Doanh thu 2021

Doanh thu 2020

Biên LNG 2021

Biên LNG 2020

Porcelain với tỷ trọng cao và

biên lợi nhuận ổn định; Ngói

với biên lợi nhuận cao và kế

hoạch tăng công suất trong

tương lai sẽ là động lực tăng

trưởng cho CMC 

Porcelain Ceramic

Ngói Granite
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Chiến lược ngành gạch ốp lát và ngói các loại

Vị thế: Vị thế top 3 Việt Nam

Động lực:

‣ Nâng công suất lên 55 triệu m2 (2025), đặc biệt cho ngói

‣ Dẫn đầu thị trường ngói với các dòng ngói thế hệ mới, tăng trưởng doanh

thu mảng ngói dự kiến đạt 8 lần so với 2021

‣ Phát triển các sản phẩm sáng tạo, công nghệ khác biệt kích thước lớn,

chất lượng cao theo xu hướng thị trường hỗ trợ tăng trưởng doanh thu

10%/năm, tỷ trọng doanh thu tăng từ 30% lên 70% (từ nay đến năm 2026)

‣ Tăng độ phủ & sản lượng tại thị trường phía Nam hơn gấp 10 lần; khai

thác hệ sinh thái kênh phân phối của Tập đoàn DNP, phát triển mạnh kênh

bán hàng dự án bao gồm phân phối cho các nhà phát triển bất động sản

(B2B) hàng đầu Việt Nam

‣ Phát triển thị trường kênh dự án & xuất khẩu đạt doanh thu 1.000 tỷ đồng

Biên lợi nhuận gộp: 15%

Tăng trưởng hàng năm 2021 - 2026: 28,3%
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Chiến lược ngành gạch ốp lát và ngói các loại

01. Nâng chuẩn chất lượng dịch vụ 

khách hàng cao nhất trong ngành

02. Xây dựng hệ sinh thái marketing kéo 04. Đầu tư và thu hút, đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực

03. Đạt hiệu quả sản xuất xuất sắc 05. Đầu tư vào chuyển đổi số

‣ Dịch vụ đặt, giao nhận hàng, xử lý

khiếu nại

‣ Phát triển giải pháp, sản phẩm mới

‣ Nâng tỉ lệ loại 1, giảm hao hụt

‣ Áp dụng các dự án Kaizen, sản xuất

thông minh & tự động hóa

‣ Xây dựng chương trình khách hàng

trung thành

‣ Chăm sóc, phát triển đại lý bán lẻ,

nhà thầu, marketing kỹ thuật số tới

người tiêu dùng cuối

‣ Phát triển 2.000 mini showrooms

trong toàn quốc tới 2026

‣ Đào tạo và phát triển lực lượng tinh

nhuệ, tổ chức tinh gọn, văn hóa phân

quyền – tốc độ - hợp tác

‣ Điện tử hóa, không sử dụng giấy

(paperless)

‣ ERP

‣ Ứng dụng nâng cao dịch vụ khách

hàng

DNP HOLDING | Thuyết trình Nhà đầu tư



Các dòng sản phẩm đa dạng, kích thước lớn, chất lượng cao
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Gạch Porcelain và Ceramic Gạch Porcelain và Ceramic Ngói gốm tráng men

Gạch Granite Vi tinh Kim cương Đá nhân tạo gốc thạch anhGạch Granite đồng chất

công nghệ Thấm Muối Tan
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Gạch ốp lát và ngói gốm tráng men
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Gạch Granite

55

Gạch Granite đồng chất

Thấm Muối Tan

Gạch Granite 

Vi tinh Kim cương
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Đá nhân tạo gốc Thạch anh
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4.

Hệ sinh thái sản phẩm & 

khách hàng
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Hệ sinh thái khách hàng lớn bổ trợ lẫn nhau giữa các ngành KD

Nước sạch và môi trường

Vật liệu xây dựng

Đồ gia dụng

Bao bì cứng & bao bì mềm
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Hệ sinh thái khách hàng lớn bổ trợ nhau giữa các ngành KD

Trung tâm phức hợp

Empire City –

Đế Vương

Tuyến đường sắt

đô thị số 1 – GS 

E&C

Aqua City

- Novaland

Swan Bay

- CFLD

Opal Boulevard

– Đất Xanh

The Matrix One

- MIK

Dự án sông Hàn

– Đà Nẵng

Dự án nhà máy 

nước Nhị Thành –

Long An

Dự án nhiệt điện 

duyên hải Trà Vinh

Dự án nhà máy xử lý

nước thải TP. Quy

Nhơn - 2013

Dự án xây dựng Hồ 

Nước Thải – TP. 

Thanh Hóa

Hệ thống cấp nước đảo 

Phú Quốc

Dự án cao tầng

Dự án hạ tầng nước

Dự án bơm nước thủy 

lợi Rạch Chay - Nguyễn 

Văn Tiếp

Hệ thống tưới tiêu 

trang trại 200ha, tỉnh 

Lâm Đồng

Hệ thống thoát

nước Metro Bến

Thành – Suối Tiên

Dự án dẫn nước

Thủy lợi tỉnh

Bình Định

Dự án tưới tiêu, thủy lợi, công nghiệp
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5.

Năng lực lãnh đạo & 

Thế mạnh công nghệ
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Ban lãnh đạo có tầm nhìn và dày dạn kinh nghiệm

Hội đồng Quản trị

Ban Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Hiếu

Tổng Giám Đốc

 16 năm kinh nghiệm

 9 năm làm việc tại DNP

Bà Phan Thùy Giang

Phó Tổng Giám Đốc

(Tài chính đầu tư)

‣ 21 năm kinh nghiệm

‣ 4 năm làm việc tại DNP

Ông Trần Hữu Chuyền 

Phó Tổng Giám Đốc

(Sản xuất)

‣ 40 năm kinh nghiệm

‣ 37 năm làm việc tại DNP

Ông Trịnh Kiên

Phó Tổng Giám Đốc

(Kinh doanh)

‣ 16 năm kinh nghiệm

‣ 7 năm làm việc tại DNP

Ông Nguyễn Văn Hiếu

Thành viên HĐQT

Bà Phan Thùy Giang

Thành viên HĐQT

Ông Hồ Anh Dũng

Thành viên HĐQT

Ông Akhil Jain

Thành viên HĐQT

độc lập

Ông Vũ Đình Độ – Chủ tịch HĐQT
‣ Ông có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng trong các lĩnh vực quản trị doanh

nghiệp và quản trị đầu tư, tài chính doanh nghiệp, kế toán - kiểm toán

‣ Ông đã từng giữ các chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Nhựa Đồng Nai, CTCP

DNP Water, và CTCP Tân Phú Việt Nam

Ông Ngô Đức Vũ

Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Bùi Quang Bách

Phó Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT

độc lập
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Tiêu chuẩn quản trị quốc tế

1. Mỗi đơn vị thành viên có ban điều hành riêng biệt

‣ 16 năm kinh nghiệm

‣ 9 năm làm việc tại DNP

‣ 10 năm kinh nghiệm

‣ 9 năm làm việc tại DNP

‣ 22 năm kinh nghiệm

‣ 8 năm làm việc tại DNP

‣ 25 năm kinh nghiệm

‣ 1 năm làm việc tại DNP

2. HĐQT có số lượng thành viên HĐQT độc lập đầy đủ

2/7 thành viên HĐQT là thành viên độc lập

Ông Nguyễn Văn Hiếu 

Tổng giám đốc

Ông Hoàng Anh Tuấn

Chủ tịch điều hành

Ông Ngô Đức Vũ

Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc

Ông Trần Đức Huy

Chủ tịch điều hành
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TẦM NHÌN

DNP mục tiêu trở thành công ty hàng đầu tại

Việt Nam trong lĩnh vực nước sạch và môi

trường, đồ gia dụng cao cấp, vật liệu xây dựng

cho hoàn thiện công trình. DNP luôn khát vọng

tạo ra các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp chất

lượng cao và nâng tầm vị thế của thương hiệu

Việt.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Nhìn xa nghĩ lớn

(See Ahead)

Gia tăng giá trị

(Add Value)

Kiến tạo tương lai

(Build Future)
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Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi

SỨ MỆNH

DNP cam kết tham gia giải quyết các thách

thức về nguồn nước và môi trường, hạ tầng

thiết yếu của xã hội thông qua đội ngũ năng

lực năng động tài năng, công nghệ tiên tiến,

giải pháp đột phá và toàn diện.
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Doanh thu thuần EBITDA

Đơn vị: Tỷ đồng 2012 2021 Thay đổi

Lĩnh vực kinh doanh Nhựa Nước, VLXD, gia dụng, bao bì…

Cơ sở hạ tầng 01 cơ sở nhựa 44 cơ sở (2 văn Phòng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; 26 nhà máy nước, 2 nhà máy gạch, 3 nhà máy

ống và phụ kiện, 3 nhà máy đồ gia dụng, 3 nhà máy bao bì cứng, 5 nhà máy bao bì mềm)

+43

Doanh thu thuần 306 6237 20,4x

EBITDA 34 1.167 34,4x

Tổng tài sản 242 14.040 58x

Vốn chủ sở hữu 84 3.916 46,6x

Tổng tài sản Vốn CSH
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Tái cấu trúc mang lại đột phá về kinh doanh

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán 2012 - 2021

Đơn vị: Tỷ đồng

34 38 55
107

266
365 409

537

684

1.174

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

242 283 417 717 

2,518 
3,853 

6,671 
7,590 

9,732 

14.040

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

84 90 111 266 
555 

968 

1,747 
2,070 

2,756 

3.916

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

306 387 595 904 
1,455 1,505 

2,181 
2,799 

3,289 

6.237

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Đối tác chiến lược về công nghệ

WILAD SOLUTIONSKOBELCO ECO SOLUTIONS

Đối tác đồ gia dụng

ASVEL CO., LTD.

Đối tác vật tư ngành

nước

WATER SOLUTIONS

Đối tác công nghệ Chuyển đổi số

‣ Quy mô vốn hơn 200 triệu USD, Đơn

vị hàng đầu Nhật Bản với lịch sử phát

triển hơn 60 năm.

‣ Cung cấp giải pháp công nghệ cho các

nhà máy sản xuất và xử lý nước sạch,

chú trọng tính hiệu quả, sạch và tiết

kiệm năng lượng.

‣ Dự án tiêu biểu tại Việt Nam: Nhà máy

nước Hoàng Mai, Thalbeco, xử lý nước

thải cho cấp nước & môi trường

Bình Dương.

‣ Thương hiệu gia dụng hàng đầu

Nhật Bản.

‣ Sản xuất trên 3.000 sản phẩm gia

dụng đa dạng (hộp đựng thực phẩm,

bình nước, ghế, khay kệ…) với chất

lượng cao, mẫu mã đẹp.

‣ Hợp tác chiến lược hỗ trợ CTCP

Tân Phú phát triển các sản phẩm nhựa

gia dụng từ thiết kế đến kinh nghiệm sản

xuất.

‣ Nhựa Tân Phú cũng là nhà phân phối

chính thức các sản phẩm của Asvel tại

Việt Nam.

‣ Nền tảng chuyển đổi số

ngành nước hàng đầu Việt Nam.

‣ Thực hiện thành công tại

Nước sạch số 3 (Hà Nội).

‣ Nhà sản xuất máy bơm có hiệu suất

cao, tiết kiệm năng lượng hàng

đầu trên thế giới.

‣ Đối tác chiến lược của DNP Water

xây dựng những giải pháp kỹ thuật

đem lại hiệu quả kinh tế cao, đảm

bảo chất lượng công trình dài hạn,

góp phần giảm thiểu tác động đến

môi trường.
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Hệ thống GIS quản lý mạng lưới và đồng hồ đo, giảm thiểu rò rỉ nước và phần

mềm quản lý khách hàng, ghi chỉ số và thu tiền tiện lợi qua thanh toán điện tử

1

Nước sạch & môi trường

2

4

3
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Công nghệ UBCF (giảm chất hữu cơ và độ ô nhiễm trong nước ở công đoạn xử

lý nước ban đầu) và Công nghệ lắng Lamella (tăng tốc độ lắng và nâng cao hiệu

quả xử lý nước, nâng cao chất lượng nước và giảm chi phí vận hành)

Công nghệ lọc UF-RO: một trong những công nghệ xử lý nước tân tiến nhất thế

giới ứng dụng công nghệ siêu lọc UF và lọc thẩm thấu ngược RO, hiệu quả xử lý

nước rất cao, loại bỏ dầu, hydroxit kim loại, chất keo, nhũ tương, chất rắn lơ lửng,

vi khuẩn và sản xuất nước tinh khiết (với màng lọc RO), đảm bảo sức khỏe cho

người sử dụng

Hệ thống SCADA quản lý tự động hóa trong công nghiệp với chức năng điều

khiển giám sát trạng thái các thiết bị và thu thập, phân tích dữ liệu phục vụ việc lập

kế hoạch sản xuất, đảm bảo chất lượng nước… nâng cao hiệu quả vận hành

Công nghệ tiên tiến tại các lĩnh vực kinh doanh

DNP HOLDING | Thuyết trình Nhà đầu tư



1

Vật liệu xây dựng

2

Gia dụng Bao bì

Máy thổi PET

Máy thổi nhiều lớp

1

Máy cơ khí chính xác

2

4

3

1

2

4

3
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Dây chuyền thiết bị công nghệ G7, từ các

hãng hàng đầu thế giới (ống & phụ kiện:

KraussMaffei, Battenfeld-cincinnati. Gạch

ốp lát: Sacmi).

Phát triển Công nghệ Thấm muối tan đầu tiên

và độc quyền tại Việt Nam, được Bộ Khoa học

& Công nghệ trao giải thưởng Sản phẩm đổi

mới công nghệ quốc gia.

Dây chuyền sản xuất theo Công nghệ G7.

Quan hệ chiến lược với các công ty hàng đầu

Nhật Bản áp dụng khuôn mẫu, công nghệ

sản xuất chất lượng cao.

Nguyên liệu 100% nhựa nguyên sinh an toàn.

Chất lượng cao, đa năng, tiện dụng, tích hợp

các tính năng vượt trội, kháng khuẩn, khử

mùi.

Máy ép phun

Công nghệ tiên tiến tại các lĩnh vực kinh doanh
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Quản lý khách hàng CRM 

(Customer Relationship 

Management); ghi thu và

thanh toán không tiền mặt

Mạng lưới

thông minh

(Smart Network)

GIS; Call center

Quản lý

nhân viên

(Workforce)

Tự động hóa SCADA 

tại Nhà máy nước sạch

số 3

Tự động hóa SCADA 

tại DNP Long An

Tăng hiệu quả

vận hành

Tăng trải nghiệm

khách hàng

69

Chuyển đổi số dựa trên tiêu

chí ”HIỆU QUẢ & BỀN VỮNG”

Chuyển đổi số cải thiện vận hành và trải nghiệm khách hàng

DNP HOLDING | Thuyết trình Nhà đầu tư
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Case study – Chuyển đổi số tại nhà máy Nước sạch 3 Hà Nội

05/2018 Thống nhất các mục tiêu hành động & cách thực hiện

08/2018 –

01/2019

‣ Chuyển đổi số liệu và triển khai thành công hệ thống và quy trình mới: tin nhắn SMS, hóa đơn điện tử, mobile…

‣ Bắt đầu tích hợp ngân hàng. Thành lập bộ phận dịch vụ khách hàng & Call center.

04/2019
‣ Cuộc gọi đầu tiên của khách hàng khen ngợi và cảm ơn NS3.

‣ Tiến hành dự án GIS. 24/7 Call center.

06–07/2019
‣ Cắt nộp tiền mặt tại cơ quan, 100% thực hiện qua ngân hàng.

‣ 100% không thu tiền nước tại nhà (thanh toán online).

10/2019 Triển khai thành công hệ thống SCADA cho trạm Đồn Thủy trong vòng 34 ngày.

Hình thức ghi thu

Tại nhà → Online

Hiệu suất ghi thu

+70%

Số nhân sự

-18%

Doanh thu/nhân viên

+23,5%

Hỗ trợ khách hàng

24/7

Thời gian

Lợi ích
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Case study – Chuyển đổi số tại nhà máy Nước sạch 3 Hà Nội

Ghi công tơ

Nhập dữ liệu

tiêu thụ

Xuất hóa đơn

Thu tiền

Trước Chuyển đổi số

(5 công đoạn)

Ghi công tơ

Xuất hóa đơn

Thu tiền

+

+

+

Sau Chuyển đổi số

(2 công đoạn)

Trả hóa đơn

cho khách hàng

Nhập dữ liệu

tiêu thụ

Trả hóa đơn 

cho khách hàng
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6.

Năng lực

huy động vốn
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Thị trường vốn Thị trường nợ

Capability to raise capital domestically and internationally

Trái phiếu trong nước

Khoản vay

DNP HOLDING | Corporate Presentation

‣ AUM: 35 tỷ USD.

‣ Tại Việt Nam, IFC đã đầu tư vào nhiều ngân hàng lớn, các công ty lớn trong các

lĩnh vực cơ sở hạ tầng, bất động sản…

‣ DNP là công ty tư nhân đầu tiên và duy nhất trong ngành nước hiện nay trở thành

đối tác của IFC.

‣ Hơn 20 năm kinh nghiệm đầu tư ở thị trường châu Á.

‣ Đã đầu tư hơn 2,5 tỷ USD vào hơn 65 công ty tại Trung Quốc, Ấn Độ, các nước

Đông Nam Á…

‣ Chiến lược đầu tư dài hạn vào các công ty đang phát triển ở các ngành mục tiêu: 

môi trường, dịch vụ tài chính, tiêu dùng, ưu tiên hỗ trợ phát triển bền vững.



Thông tin tài chính
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Điểm nhấn Báo cáo kết quả kinh doanh

Lợi nhuận sau thuế

4,8% 0,6% 1,0% 0,8% 0,3%
Biên lợi

nhuận ròng

(*)

(*) LNST loại trừ bút toán điều chỉnh hợp nhất

Doanh thu

Đơn vị: Tỷ đồng

Lợi nhuận gộp

19,2% 16,3% 18,1% 17,5% 15,8%Biên lợi

nhuận gộp

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán 2017 - 2021

Ghi chú: KQKD của gạch CMC được hợp nhất về Tập đoàn từ Q2.2021

EBITDA

24,3% 18,8% 19,2% 20,8% 18,8%EBITDA/

Doanh thu

1,505 
2,181 

2,799 
3,289 

6,237 

2017 2018 2019 2020 2021

290 356 
508 574 

987

2017 2018 2019 2020 2021

365 409
537

684

1.174

2017 2018 2019 2020 2021

73 

12 
27 27 23 

93

126
139

208

2017 2018 2019 2020 2021
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5
26

112

329

2018 2019 2020 2021

313 

611 
674 

1,012 

2018 2019 2020 2021

1,055 

1,272 1,207 1255

2018 2019 2020 2021

808 890
1,296

3,641

2018 2019 2020 2021
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Doanh thu từng nhóm ngành

Nước sạch & Môi

trường
Vật liệu xây dựng

Đơn vị: Tỷ đồng

Sản phẩm gia dụng Bao bì
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán 2018 - 2021

Ghi chú: KQKD của gạch CMC được hợp nhất về Tập đoàn từ Q2.2021

Đơn vị: Tỷ đồng

Đơn vị: Tỷ đồng
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119.9 144.4 142.2

568.1

2018 2019 2020 2021

113.0
128.4

141.8

95.0

2018 2019 2020 2021

-4.19

-7.45
-6.3

-1

-80.6%

-28.7%

-5.6%

-0,2%

-90%

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

-8

-6

-4

-2

0

2018 2019 2020 2021

180.5

271.2

406.5

512.0

2018 2019 2020 2021
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EBITDA từng nhóm ngành

57,7% 44,4% 60,3% 50,6%

Đơn vị: Tỷ đồng

Gia dụngEBITDA/Doanh thu

Vật liệu xây dựng

14,8% 16,2% 11,0% 15,6%

Đơn vị: Tỷ đồng

Bao bì

10,7% 10,1% 11,8% 7,6%

(*)

Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn: ; BCTC hợp nhất kiểm toán 2018, 2019, 2020, 2021

Ghi chú: KQKD của gạch CMC được hợp nhất về Tập đoàn từ Q2.2021

Nước sạch & Môi

trường

DNP HOLDING | Thuyết trình Nhà đầu tư



78

Cơ cấu nguồn vốn & Khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ

25%

25%

10%

Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn:  BCTC hợp nhất kiểm toán 2018, 2019, 2020, 2021.

Khả năng thanh toán nợ vay

6,671
7,590

9,732

14,040

2,070
2,755

3,916

2018 2019 2020 2021

Tổng tài sản VCSH

0.5 0.4 0.3 0.3

2.2 2.2 2.2 2.2

2018 2019 2020 2021
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Chiến lược 5 năm
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Vị thế hiện tại và mục tiêu

Vị thế hiện tại ở Việt Nam

Nước sạch

Ống, phụ kiện và

vật tư ngành nước

Gạch ốp lát và

ngói các loại

Tầm nhìn 2026

TOP 1

05

Đồ gia dụng
Tiên phong cung cấp

sản phẩm cao cấp

TOP 1

TOP 5

Bao bì mềm

Bao bì cứng

04

05

TOP 4

TOP 5

TOP 1

TOP 1

04

TOP 4

05

TOP 5

01

TOP 1

TOP 1 về ngói

03

TOP 3 về gạch

ốp lát các loại

Bốn ngành chủ chốt
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Chiến lược DNP Holding đến 2026

Doanh thu Biên LNG

Đơn vị: Tỷ đồng 2021 2026 Thay đổi

Vật liệu xây dựng

(Nhựa Đồng Nai, CMC) 3.641 7.900 2,1x

CMC: 15%

Ống & phụ kiện: 

7 - 9%

VTTB nước: 10 - 12%

Nước & Môi trường

(DNP Water)
1.012 3.600 3,5x 25%

Gia dụng

(Tân Phú - Inochi)
329 2.300 7,0x 30%

Bao bì

(Nhựa Đồng Nai, 

Tân Phú)

1.255 3.000 2,4x
BB mềm: 3 - 5%

BB cứng: 20%

TỔNG
6.237 16.800 2,7x

Tầm nhìn 2021 - 2026
DNP trở thành công ty ~16,800 tỷ

đồng doanh thu vào năm 2026
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Chiến lược phát triển bền vững
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Đảm bảo an toàn lao động

‣ Đào tạo và diễn tập hàng năm về an toàn 

lao động, PCCC 

‣ Cấp phát đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao 

động 

‣ Cải tạo hệ thống, bổ sung các trang thiết bị 

PCCC 

‣ Có ít hơn 10 vụ mất an toàn lao 

động/đơn vị/năm, chủ yếu là các tai nạn 

nhỏ do bất cẩn 

‣ Khám sức khỏe miễn phí cho người lao 

động ít nhất 01 lần/năm

Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất

‣ Tiêu chuẩn thực hiện về Môi trường, Sức 

Khỏe và An toàn của IFC (IFC Performance 

Standards) 

‣ Các Hướng dẫn về Môi trường, Sức khỏe & 

An toàn của Ngân hàng Thế giới (WB EHS 

Guidelines) 

‣ Chính sách An toàn của Ngân hàng Phát triển 

Á Châu (ADB Safeguard Policy Statement) 

‣ Một nhân sự chuyên EHS; ít nhất một cán bộ 

EHS tại mỗi đơn vị thành viên
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Chiến lược phát triển bền vững
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Trách nhiệm bảo vệ môi trường

DNP đã giải quyết được các bài toán khó

của ngành nước như:

‣ Vấn đề hạn mặn vùng ĐBSCL >> Dự 

án cấp nước thô cho 3 tỉnh Tiền Giang –

Long An – Bến Tre 

‣ Thiếu nước sinh hoạt cho vùng núi và 

hải đảo >> Dự án cấp nước cho thị trấn 

Sapa, Phú Quốc 

‣ Vấn đề ô nhiễm nước sông ở hạ 

nguồn như sông Cầu, sông Thương

>> Sử dụng nguồn nước tốt từ thượng 

nguồn cung cấp cho các hộ tiêu thụ (Nhà 

máy nước Bắc Giang - DNP Bắc Giang)

DNP thực hiện nghiêm túc việc tái chế, tái

sử dụng phế liệu, phế phẩm (ngành nhựa)

Năng lượng xanh: DNP đã có 3 nhà máy

đang sử dụng điện mặt trời. Định hướng

100% nhà máy của DNP có sử dụng năng

lượng xanh trong tương lai
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Chiến lược phát triển bền vững
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DNP với cộng đồng và xã hội

‣ Tài trợ 25 trụ nước sạch miễn phí (trị giá 2,5 tỉ đồng) 

đến bảy tỉnh thành trong cả nước. Mục tiêu phủ sóng 

63 tỉnh thành 

‣ Đẩy mạnh đầu tư cho giáo dục: Chương trình 

“Chắp cánh ước mơ” (Bắc Giang) tài trợ học bổng cho 

học sinh

‣ Đồng hành cũng những hoàn cảnh khó khăn, lũ lụt, 

nông dân chịu ảnh hưởng nạn xâm nhập mặn tại 

ĐBSCL 2019 – 2020

‣ Quỹ “Vì ta cần nhau” hỗ trợ các hoàn cảnh CBNV 

khó khăn
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Chiến lược phát triển bền vững
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SEE AHEAD

6 

tỷ đồng
Tổng ngân sách dành

cho cộng đồng trong

năm 2021

1.500 
Hộ dân miền Trung

Được DNP hỗ trợ trong 

trận lũ lịch sử tháng 

10/2020

>3,7 

tỷ đồng

Quỹ COVID 2020

9.000 
Suất quà

DNP tặng người dân ảnh 

hưởng bởi COVID năm 

2021

2
tỷ đồng

Quỹ vaccine của 

Tiền Giang và Long 

An năm 2021

107
suất học bổng

Quà tặng, học bổng cho

học sinh, sinh viên

trong năm 2020

NHÌN XA NGHĨ LỚN
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Kinh tế vĩ mô ổn định và nhiều tiềm năng

Nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á

Tăng trưởng GDP giai đoạn 2019 - 2024 (%) 

-0.8% -0.5%

2.3%

3.6%
4.1%

4.7%

1.8%

4.3%

2.9%

5.7% 5.6%
6.5%

7.0%

3.8%

Thái Lan Singapore Malaysia Indonesia Philippines Việt Nam Thế giới

Tăng trưởng GDP 2019 - 2021 Tăng trưởng GDP kỳ vọng 2022 - 2024

Lạm phát duy trì ổn định ở mức thấp

Tăng trưởng CPI 2017 - 2021

Nợ công/GDP có xu hướng giảm tạo dư địa cho

chính sách tài khóa

Nợ công/GDP (%)

Vốn đầu tư FDI tăng bền vững qua các năm

Tỷ USD

Nguồn: Tổng cục thống kê, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, ADB, Statista

63.7 61.4 58.4 56.1 54.3
43.7

1.3 3.6 6.6 8.9 10.7 21.3

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nợ công/GDP Dư địa cho chính sách tài khóa

3.53% 3.54%

2.79%

3.85%

1.82%

2017 2018 2019 2020 2021

23 24

36 36
38

29
31.20

15
16

18
19

20 20 20

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

FDI đăng ký FDI giải ngân
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Tốc độ đô thị hóa nhanh, đầu tư hạ tầng lớn

Tốc độ đô thị hóa nhanh trong tương lai

Tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng tiếp tục tăng cao

Tỷ USD

Quy hoạch nhiều dự án hạ tầng lớn 2020-2030

Tổng mức đầu tư (Tỷ USD)Tỷ lệ đô thị hóa tại Việt Nam (%)

Nguồn: Tổng cục thống kê, BMI, báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô Quý I/20201 và KH đầu tư cơ sở hạ tầng - Dragon Capital, báo cáo “Tiềm

năng đô thị hóa toàn cầu – World urbanization prospects” – Department of Economic and Social Affairs 2019 – Liên Hợp Quốc UN

12.7
14.1

15.7
17.6

19.7
22.0

24.6
27.3

30.5

33.9

37.8

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

38.1 

39.0 

39.8 
40.5 

41.0 

41.8 
42.2 

43.0 

43.8 
44.2 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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Tầng lớp trung lưu tăng trưởng nhanh, tỷ lệ tiêu dùng cao

Dân số Việt Nam tiếp tục tăng cao

Triệu người

Ngành bán lẻ Việt Nam tiếp tục tăng trưởng
Tỷ USD

Tầng lớp trung lưu(1) tăng trưởng nhanh nhất

Đông Nam Á

Tỷ lệ tăng trưởng trung bình tầng lớp trung lưu giai đoạn 2019-2024 (%)

Một trong những nước có tỷ lệ tiêu dùng cao nhất

Đông Nam Á

Tỷ lệ tiêu dùng cá nhân/GDP (%)

82.3 89.5 96.7 104.5 106.2 116. 126.4 138.4 151.2
164.4

7.6%

8.8%
8.0% 8.0%

1.7%

9.2% 9.0%
9.5% 9.2%

8.7%

0.0%

2.5%

5.0%

7.5%

10.0%

12.5%

0

43

85

128

170

213

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ảnh hưởng Covid

Nguồn: Tổng cục thống kê, Euromonitor, Oxford Economics, EIU, CEICGhi chú: (1) Tầng lớp trung lưu được định nghĩa là hộ 

gia đình có thu nhập sau thuế trên 10.000 USD/năm. Số liệu 2019 và 2020 là ước tính, số liệu 2021 - 2024 là dự báo 

31.7

52.9
57.4 59.6

68.1
74.5

30.8

48.4

56.6
60.1

69.1 70.1

Singapore Thailand Indonesia Malaysia Vietnam Philippines

2020 2025

1.1%
2.8%

5.0%

7.2% 7.9%

13.9%

Singapore Malaysia Thailand Indonesia Philippines Vietnam

97.3

98.2

99.

99.7

100.4

2020 2021F 2022F 2023F 2024F
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Thị trường nước tại Việt Nam còn dư địa tăng trưởng

Thực trạng cấp nước

DNP HOLDING | Thuyết trình Nhà đầu tư

Cấp nước đô thị Cấp nước nông thôn

829 nhà máy Công suất

10,6 triệu 

m3/ngày đêm

89% dân số đô thị được 

cấp nước qua hệ thống 

tập trung

16.573 công 

trình cấp nước

88,5% dân số nông thôn 

sử dụng nước sạch hợp 

vệ sinh

Phần lớn hệ thống 

cấp nước lấy từ 

nước ngầm

Động lực tăng trưởng

• Dân số Việt Nam tiếp tục gia tăng nhanh

• Tỷ lệ đô thị hóa nhanh thúc đẩy nhu cầu sử dụng nước mặt qua xử lý thay 

vì sử dụng nước ngầm

• Xu hướng phát triển các khu công nghiệp

• Theo quy hoạch dến 2025, mục tiêu tỷ lệ tiếp cận nước sạch được cung 

cấp tập trung ở khu đô thị là 100% với tiêu chuẩn tiêu thụ 120 

lít/người/ngày.

• Tình trạng nhiễm mặn, hạn hán kéo dài tại 1 số khu vực.

• Các khu vực biên giới, hải đảo khó tiếp cận nước sạch.

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực nước sạch vẫn còn nhiều dư địa 

tăng trưởng
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Lĩnh vực nước sạch có nhiều tiềm năng

Tỷ lệ thất thoát nước giảm dần qua các năm…

(%)

…tiệm cận mức trung bình khu vực

Tỷ lệ thất thoát nước 2019 (%)

Dư địa tăng trưởng tiến tới chuẩn quốc tế/WHO
Lít/người/ngày
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DNP (Dong Nai Holding JSC) được tổ chức theo mô hình công ty đầu tư (investment

holding), gồm nhiều đơn vị thành viên, hoạt động trong bốn lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là

nước sạch & môi trường, vật liệu xây dựng cho giai đoạn hoàn thiện công trình, đồ gia

dụng cao cấp và bao bì.

Chiến lược của DNP tập trung vào phát triển bền vững, nghiên cứu phát triển và tổ chức

triển khai chuyển đổi số để gia tăng lợi thế cạnh tranh trong bốn lĩnh vực kinh doanh chính:

Vật liệu xây dựng

‣ Nhựa Đồng Nai sản xuất và cung cấp ống nhựa và phụ kiện HDPE, uPVC, PPR... cho

hạ tầng cấp thoát nước, các công trình xây dựng dân dụng, tưới tiêu nông nghiệp và

thuỷ lợi

‣ CMC sản xuất kinh doanh gạch ốp lát hàng đầu Việt Nam

Gia dụng

‣ Inochi là thương hiệu gia dụng cao cấp Việt Nam được thiết kế và sản xuất theo tiêu

chuẩn Nhật Bản

Nước sạch & môi trường

‣ DNP Water hoạt động theo mô hình công ty đầu tư sở hữu và vận hành (trực tiếp

hoặc gián tiếp) các nhà máy nước tại các địa phương của Việt Nam

Bao bì

‣ Nhựa Tân Phú đầu tư vào lĩnh vực sản xuất bao bì mềm như starseal, túi ziplock,

slider đựng thực phẩm, chủ yếu xuất khẩu đáp ứng nhu cầu của các đối tác nước

ngoài

‣ Nhựa Tân Phú sản xuất bao bì cứng cho các ngành thiết yếu như kỹ thuật công

nghiệp, hóa mỹ phẩm, thực phẩm, dược phẩm

DNP được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán HNX ngày 29/06/2009.

Chi tiết xem trên website www.dnpcorp.vn

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Tầng 23, Tòa nhà Handico,

Đường Phạm Hùng, Quận Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội

VĂN PHÒNG TP. HỒ CHÍ MINH

Tầng 3, Toà nhà Saigon Royal, 91 

Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Quan hệ cổ đông

Email: ir@dnpcorp.vn

Tel: +84 24 7300 1559 

https://investors.dnpcorp.vn/
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