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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 

Kính gửi các Quý Cổ đông, 

 

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“MHT”) xin 

trình bày Báo cáo đánh giá về hoạt động của Công ty trong năm 2021.  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY  

Sau hai năm đầy khó khăn, thách thức, năm 2021 đánh dấu năm đầu tiên về kết quả mà chúng tôi 

hy vọng sẽ là một thời kỳ thành công rực rỡ và bền vững cho Công ty, các cổ đông và các bên liên 

quan. Đây cũng là năm đầu tiên mà chúng tôi bắt đầu thấy được những tác động tích cực của việc 

mua lại nền tảng kinh doanh của H.C.Starck vào năm 2020.  

Để giải quyết tác động lớn nhất trong năm 2021 - đại dịch Covid-19 đang diễn ra trên toàn cầu, 

trong năm qua, Ban Điều hành, Công đoàn và người lao động của Công ty tập trung vào việc bảo 

đảm ứng phó với bất cứ tình huống thay đổi nào. Với khả năng thích ứng, sự tận tâm và kiên quyết,  

MHT đã đạt được nhiều kỷ lục và giải thưởng trên nhiều lĩnh vực hoạt động của Công ty cũng như 

sẽ được đề cập chi tiết trong các phần tiếp theo của báo cáo này. HĐQT xin chân thành cảm ơn 

các bên liên quan vì luôn ủng hộ Công ty trong những thời điểm khó khăn chưa từng thấy. 

Năm 2021 chứng kiến nhiều kỷ lục đạt được trong nhiều lĩnh vực, từ đó giúp đặt nền móng cho 

những thành công nối tiếp trong tương lai. HĐQT tiếp tục tập trung vào cải tiến không ngừng tất 

cả các lĩnh vực hoạt động khi bước vào năm 2022 và các năm tiếp theo. 

Kết quả đạt được trong năm 2021 đã chứng minh quyết định mua lại H.C.Starck Group GmbH 

(“HCS”) và ChemiLytics GmbH năm 2020 của Công ty căn bản là đúng, dù tình hình kinh tế thời 

điểm đó không ủng hộ việc mua lại này. Về mặt tài chính, doanh thu thuần của chúng tôi đạt 

13.564 tỷ đồng, tăng 86% so với năm 2020 nhờ cải thiện đáng kể các yếu tố kinh tế nền tảng của 

các thị trường nơi chúng tôi hoạt động và kết quả hợp nhất kinh doanh với HCS trong cả năm so 

với bảy tháng năm 2020.  

Lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông trong năm tài chính 2021 đạt 196 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần 

phân bổ cho cổ đông của Công ty ở mảng kinh doanh cốt lõi tăng 1.455 tỷ đồng so với khoản lỗ 

cùng kỳ năm trước là 1.259 tỷ đồng, không bao gồm lãi/lỗ một lần do lợi thế thương mại liên quan 

đến việc mua lại nền tảng kinh doanh của HCS.  

MHT tiếp tục nộp thuế đáng kể cho ngân sách nhà nước Việt Nam cũng như đóng góp cho nền 

kinh tế tại các nước mà Công ty đang hoạt động. Cụ thể tại Việt Nam, trong năm 2021, MHT đã 

hoàn thành mọi nghĩa vụ về thuế, phí và nộp cho ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương 

1.142 tỷ đồng, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên… 

MHT không ngừng áp dụng các tiêu chuẩn và phương thức vận hành hàng đầu thế giới liên quan 

đến cộng đồng, sức khỏe, môi trường, phát triển bền vững và an toàn lao động tại tất cả các công 

ty thành viên và lĩnh vực hoạt động. Tại Việt Nam, Công ty tiếp tục được công nhận là doanh 

nghiệp dẫn đầu về phát triển bền vững, hướng đến mục tiêu đáp ứng mọi yêu cầu của các thông lệ 

quốc tế về kinh doanh bền vững. Năm 2021, chính sách của HCS “Cam kết trách nhiệm và phát 

triển bền vững - bốn nguyên lý của sự thành công” và chính sách tương ứng của MHT đã được 

sửa đổi, nhất quán về cách tiếp cận phát triển bền vững trong toàn bộ doanh nghiệp. 
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Tại Việt Nam, Công ty tiếp tục được cộng đồng ghi nhận vì những đóng góp đáng kể vào các sáng 

kiến phát triển cộng đồng và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên. Công ty 

được trao các giải thưởng tiêu biểu như: Top 50 Doanh nghiệp Xuất sắc nhất Việt Nam, Top 50 

Doanh nghiệp Tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, Top 100 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2021, 

Top 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam (CSI). 

HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ của mình trong việc xem xét và phê duyệt các nghị quyết về 

hoạt động của Công ty và các công ty con. Trong năm 2021, không có thành viên nào của HĐQT 

nhận bất kỳ khoản thù lao nào cho các nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên của HĐQT và 

hoạt động của HĐQT cũng không phát sinh bất kỳ chi phí nào. 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA BAN GIÁM 

ĐỐC  

Ban Điều hành toàn cầu tiếp tục quản lý Công ty một cách xứng đáng với niềm tin và hỗ trợ từ 

HĐQT và các cổ đông. Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác đã hoàn thành các nhiệm 

vụ và chức năng của mình trong năm 2021, cũng như đã thi hành đúng và đầy đủ tất cả các nghị 

quyết của Đại hội đồng Cổ đông.  

KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT 

Công ty tiếp tục phát triển tầm nhìn và sứ mệnh của Công ty năm 2020 sau khi đã mua lại nền tảng 

kinh doanh của HCS, đó là: 

Tầm nhìn 

Trở thành nhà cung cấp tích hợp hàng đầu thế giới về vật liệu tiên tiến công nghệ cao, có tính 

quyết định đối với sự đổi mới sáng tạo toàn cầu.  

Sứ mệnh  

Chúng tôi là đối tác được chọn của các ngành công nghiệp công nghệ cao trong đó sản phẩm của 

chúng tôi là thành phần then chốt trong việc định hình và phát triển tương lai của thế giới. Thông 

qua ứng dụng các sản phẩm của Công ty, chúng tôi sẽ kiến tạo những giải pháp tuyệt vời để thúc 

đẩy đổi mới sáng tạo và năng suất nhằm mang lại kết quả vượt trội cho tất cả các đối tác và các 

bên liên quan. 

Tầm nhìn và sứ mệnh này đã được Ban Điều hành xem xét và không thay đổi trong năm 2021 vì 

thấy rằng chúng vẫn phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty ở thời điểm hiện tại.  

Công ty đã đạt được kết quả đáng kể trong việc thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh trong suốt năm 

2021, trong đó quan trọng nhất là có một số khách hàng mới và lớn đã bắt đầu ghi nhận năng lực 

của chúng tôi để cung cấp các giải pháp tổng thể cho khách hàng bằng các sản phẩm Vonfram của 

chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu trong lĩnh vực này trong 

năm 2022. 

Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển tiếp tục tập trung vào phát triển các công nghệ tiên tiến nhất, 

trong đó có một số bằng sáng chế mới đã được cấp phép hoặc đang xin cấp phép, cũng như được 

thương mại hóa. Việc đầu tư vào công nghệ mới, con người và quy trình này sẽ tiếp tục giúp Công 

ty tăng trưởng và thành công trong tương lai. 

Công ty cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy và nâng cao vai trò của chính mình trong nền kinh tế tuần hoàn 

bằng việc áp dụng triết lý “Giảm thiểu, Tái sử dụng và Tái chế”; bảo vệ hệ sinh thái của con người, 

môi trường và các bên liên quan; đảm bảo kết quả tài chính vượt trội trên cơ sở bền vững lâu dài.  
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Với những đánh giá trên đây, HĐQT hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực của Ban Điều hành đối với 

sự phát triển Công ty và thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh đem lại kết quả vượt trội cho tất cả các 

đối tác và các bên liên quan trong đó có Quý vị - những cổ đông của Công ty. 

 

Trân trọng, 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2021 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

[đã ký và đóng dấu] 

 

DANNY LE 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 


