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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Tới:   Đại hội đồng cổ đông 

Tuân theo: 

- Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty cổ phần Everpia. 

- Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị. 

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & 

Young Việt Nam. 

 

I. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 

1. Thông tin chung về Doanh thu và Lợi nhuận 

Doanh thu (Tỷ đồng): 

Năm 

Chăn – ga – gối – 

đệm 
Bông Tấm Khăn Khác Tổng 

Giá trị +/- (%) Giá trị +/- (%) Giá trị +/- (%) Giá trị +/- (%) Giá trị +/- (%) 

2019 613,9 -14,0% 284,4 -14,1% 79,8 -12,7% 26,0 -40,8% 1.004,2 -15,0% 

2020 533,9 -13,0% 204,1 -28,2% 96,4 20,8% 20,9 -19,4% 855,3 -14,8% 

2021 561,9 5.2% 208,8 2.3% 76,0 -21.2% 19,2 -8.1% 865,9 1.2% 

 

Tỷ lệ lợi nhuận (%) 

Chỉ tiêu/ Items 2019 2020 2021 

Biên lợi nhuận gộp 34,2% 30,7% 34,1% 

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế 9,4% 6,6% 8,6% 

Biên lợi nhuận ròng (ROS) 7,2% 4,9% 6,9% 

LNST/VCSH (ROE) 7,7% 4,5% 6,2% 

LNST/Tổng tài sản (ROA) 4,7% 3,1% 4,7% 
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Các chỉ tiêu cơ bản 

Các chỉ tiêu 2019 2020 2021 

Tổng tài sản (Triệu đồng) 1.537.633 1.353.033 1.268.743 

Cơ cấu tài sản (%)    

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 19,8% 19,6% 23,9% 

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 80,2% 80,4% 76,1% 

Cơ cấu nguồn vốn (%)    

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 39,0% 30,2% 24,0% 

- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 61,0% 69,8% 76,0% 

Khả năng thanh toán (Lần)    

- Khả năng thanh toán hiện hành 5,1 7,1 3.6 

- Khả năng thanh toán nhanh 3,4 4,9 2.3 

- Chỉ số vòng quay các khoản phải thu 4,4 4,7 5.1 

- Vòng quay hàng tồn kho 1,7 1,6 1.7 

Tỷ suất lợi nhuận (%)    

- Biên lợi nhuận gộp 34,2% 30,6% 34,1% 

- Biên lợi nhuận hoạt động 

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND) 

9,3% 

1.889 

6,6% 

1.082 

8,5% 
 

1.570 

2, Chi tiết hoạt động các ngành hàng 

2,1 Ngành hàng Chăn ga gối đệm 

Ngành hàng Chăn ga gối đệm bước vào năm tài chính 2021 với những khởi đầu rất khả quan 

như: i) Bộ sưu tập 2021-2022 mang phong cách thiết kế Ankara cùng chất liệu 100% vải tự 

nhiên nhận được sự đánh giá cao từ đại lý với tổng giá trị đơn đặt hàng trước tăng 22% so với bộ 

sưu tập trước đó, ii) bộ sưu tập dành riêng cho Mùa hè với phong cách tối giản được khách hàng 

đánh giá cao, trở thành dòng sản phẩm best seller tại hệ thống showroom công ty; iii) website 

thương mại điện tử www.everon.com thể hiện rõ sự thay đổi của xu hướng số hóa tiêu dùng bằng 

việc tăng trưởng doanh số qua từng tháng.  

Tuy nhiên, cơn bão Covid-19 đổ bộ lần bốn từ cuối tháng tư và kéo dài tới tận giữa tháng 9 tại 

các địa bàn kinh doanh chiến lược gồm miền Bắc, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh đã khiến cho 90% 

đại lý công ty hoạt động cầm chừng thậm chí đóng cửa trong một thời gian dài.  Sự phục hồi 

mạnh mẽ vào ba tháng cuối năm chỉ có thể giúp doanh thu lũy kế cả năm của hoạt động bán lẻ 

trong nước tăng nhẹ 0,9% so với năm 2020. 

Đối với hoạt động kinh doanh các đơn hàng khách sạn, định hướng đẩy mạnh chào thầu combo 

sản phẩm Chăn ga gối đệm và Rèm cho các dự án khách sạn lớn đã góp phần mang lại kết quả 

doanh thu tích cực cho ngành hàng này năm 2021 với sự tăng trưởng 38,0% bất chấp trạng thái 

hoạt động cầm chừng và không dám đầu tư thay mới sản phẩm hoặc mở rộng hoạt động của các 

http://www.everon.com/
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khách sạn và cơ sở lưu trú khi đại dịch bùng phát đúng vào  những tháng cao điểm của hoạt động 

du lịch và kéo dài cho tới tận mùa nghỉ lễ cuối năm. 

Kinh doanh Online tiếp tục đà tăng trưởng từ năm 2019 với đà tăng 28,1% so với cùng kỳ 2020. 

Bên cạnh việc khai thác doanh thu từ các nền tảng thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Tiki, 

website bán hàng trực tuyến www.everon.com đã có sự tăng trưởng 19,5% về doanh thu so với 

năm 2021. Hướng tới kế hoạch xây dựng everon.com thành sàn thương mại điện tử, trong năm, 

công ty tiếp tục triển khai lắp đặt hệ thống phần mềm điểm bán, đầu tư nâng cấp phần mềm và 

hoàn thiện các cổng kết nối để đại lý có thể nhận và xử lý các đơn hàng do khách hàng đặt tại 

website everon.com từ đó giúp tăng doanh thu bán hàng tại từng cửa hàng. Tính đến cuối năm 

2021, 80% các đại lý tại Hà Nội đã lắp đặt và sử dụng phần mềm bán hàng do Everpia cung cấp 

trong hoạt động bán hàng hàng ngày.  

Hoạt động xuất khẩu Chăn ga năm 2021 giảm 10,2% so với cùng kỳ do ảnh hưởng từ sự đứt gãy 

chuỗi cung ứng cụ thể là việc hủy và hoãn chuyến của các hãng tàu khiến giá vận chuyển tăng 

cao và hàng đã được sản xuất nhưng không thể giao cho khách hàng. 

Kết thúc năm tài chính 2020, doanh thu của ngành hàng Chăn ga gối đệm đạt 561.9 tỷ. Trong đó, 

tỷ trọng  trong thu của các mảng B2C – bán lẻ trong nước, B2B – đơn hàng khách sạn, Online và 

Xuất khẩu lần lượt là 66,1%, 14,9%, 7,4% và 11,6%.  

Bền bỉ với các hoạt động cải tổ từ năm 2019 trong đó nổi bật nhất là việc cắt giảm một số công 

đoạn trong quá trình sản xuất, sắp xếp lại vị trí bố trí máy móc đã giúp xưởng sản xuất Chăn ga 

gối tiết kiệm được khá nhiều chi phí sản xuất thông qua điều chỉnh giảm số lượng công nhân tại 

xưởng. Theo đó, so với năm 2019, số lượng công nhân tại xưởng Chăn ga đã giảm 83 người. 

Cùng với đó, các biện pháp giúp sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên cũng đã góp phần giúp giảm 

một phần chi phí sản xuất trong kỳ từ đó góp phần đưa lợi nhuận gộp ngành hàng Chăn ga gối 

đệm tăng từ 28,4% lên 33,9%. Bất chấp chi phí bất thường phát sinh do thực hiện sản xuất “3 tại 

chỗ”, việc tỷ lệ lợi nhuận gộp đạt ngưỡng cao nhất trong giai đoạn 2017-2021 cho thấy nỗi lực 

của Ban lãnh đạo công ty trong việc thực hiện cam kết đưa tỷ lệ lợi nhuận sau thuế toàn công ty 

đạt tối thiểu 10%/năm.  

2,2 Ngành hàng Bông tấm 

Ngành hàng Bông tấm có hai hoạt động kinh doanh chính là bán thành phẩm Bông và thực hiện 

Chần gia công. Chần gia công vốn là hoạt động kinh doanh có tỷ lệ lợi nhuận không cao. Thêm 

vào đó, trong bối cảnh ngày càng nhiều các công ty dệt may trang bị máy chần để tự thực hiện 

các sản phẩm có hình chần đơn giản, Everpia đã quyết định thay đổi định hướng phát triển của 

ngành hàng Bông tấm, cụ thể: tập trung vào sản xuất và kinh doanh Bông tấm, không nhận đơn 

hàng chần riêng, chỉ nhận sản xuất các đơn hàng gồm cả Bông tấm và chần bông.  

Kiên định với mục tiêu “Biến phát triển bền vững thành chiến lược kinh doanh”, Everpia không 

ngừng nỗ lực đưa vào sử dụng các nguyên liệu bền vững làm nguyên liệu thay thế cho các 

nguyên liệu thường dùng. Năm 2021, công ty đã thay thế một phần xơ truyền thống bằng xơ 

Sorona. Sorona với thành phần chính là Bio-PDO một loại nhựa được tạo ra thông qua quá trình 

http://www.everon.com/
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lên men đường có chiết xuất từ bắp ngô. Quy trình lên men tự nhiên giúp giảm 40% mức tiêu thụ 

năng lượng và hạn chế lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính khoảng 20% so với dùng nguyên 

liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ. Xơ Sorona với đặt tính mềm mại, chịu nhiệt tốt, thoáng khí và 

nhanh khô phù hợp các với các sản phẩm quần áo thể thao ngoài trời. 

Kết thúc năm tài chính 2021, tổng doanh thu ngành hàng Bông tấm đạt 208.8 tỷ đồng, trong đó 

hoạt động sản xuất và kinh doanh thành phẩm Bông tăng 6,9% so với cùng kỳ 2020, hoạt động 

Gia công chần bông giảm 17,3% do thu hẹp sản xuất. 

Doanh thu tăng 9,0% so với cùng kỳ năm 2021, tuy nhiên do các chi phí phát sinh để đảm bảo an 

toàn phòng dịch và duy trì sản xuất 3 tại chỗ đã khiến tỷ lệ lợi nhuận gộp ngành hàng Bông tấm 

năm 2021 giảm từ 44,5% xuống còn 40,9%. Mặc dù vậy, tỷ lệ lợi nhuận gộp 40,9% là hiệu suất 

lợi nhuận cao nhất trong ngành hàng Bông tấm bởi tỷ lệ này của đối thủ lớn nhất hiện tại là 

16,2%. Sở dĩ Everpia có thể duy trì tỷ lệ lợi nhuận cao là nhờ vào: i) công ty có nguồn nguyên 

liệu ổn định với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường, ii) đội ngũ công nhân tay nghề cao đáp 

ứng được các đơn hàng có yêu cầu cao về độ khó của sản phẩm, iii) công ty đáp ứng được các 

đơn hàng không chỉ có yêu cầu cao về chất lượng mà cả môi trường sản xuất do sở hữu đầy đủ 

các chứng chỉ toàn cầu về quản lý sản xuất và môi trường làm việc như: GRS – chứng chỉ về 

Bông tái chế, BSCI - Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh. 

2,3 Ngành hàng Khăn 

Trong 03 ngành hàng, Khăn là ngành hàng bị tác động nặng nhất từ việc đứt gãy chuỗi cung ứng 

do dịch covid gây ra bởi 100% doanh thu của ngành hàng này đến từ hoạt động xuất khẩu. Các 

hãng tàu không ngừng hủy chuyến và tăng giá liên tục cùng với việc đóng cửa hoạt động một số 

nhà máy và trung tâm thương mại tại Châu Âu và Mỹ đã khiến khách hàng phải hủy một phần 

đơn hàng đã đặt trước đó đồng thời giảm khối lượng ở các đơn đặt hàng mới. Kết thúc năm tài 

chính 2021, doanh thu ngành hàng này đạt 76 tỷ đồng, giảm 21,1% so với cùng kỳ.  

Sau 03 năm chính thức sát nhập vào Everpia, hàng loạt các biện pháp cải tổ đã được triển khai để 

hợp lý hóa trong truyền sản xuất giúp giảm nhân sự ở những công đoạn dư thừa, quản lý tốt và 

hiệu quả hàng tồn kho, chống lãng phí nguyên liệu và tiêu hao nhiêu liệu đã giúp biên lợi nhuận 

gộp ngành hàng này không ngừng được cải thiện. Biên lợi nhuận gộp ngành hàng Khăn vươn lên 

mức 20,7%, cao nhất kể từ khi ngành hàng này đi vào hoạt động. 

2,4 Ngành hàng khác 

Bên cạnh các ngành hàng chính, doanh thu từ các sản phẩm bổ sung như nội thất, đồ trang trí, 

dụng cụ nhà bếp góp phần mang lại 19,3 tỷ đồng, chiếm 2,2% cơ cấu doanh thu toàn Công ty 

năm 2021. 

 

II. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành 

Đánh giá chung về hoạt động điều hành 
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Năm 2021, HĐQT đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Giám 

đốc với những chỉ đạo kịp thời, sát sao, ứng phó hợp lý với những diễn biến phức tạp của thị 

trường dưới tác động của dịch Covid, trong khi vẫn đảm bảo các yêu cầu về quản trị rủi ro, 

nhất quán với đường lối chiến lược đề ra tại các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, cụ thể: 

- Thực hiện chính sách bán hàng linh động, giúp duy trì doanh số tăng trưởng dương 

trong bối cảnh khó khăn của thị trường bán lẻ 

- Ứng dụng công nghệ vào các quy trình nội bộ đảm bảo mọi hoạt động được thông 

suốt 

- Hỗ trợ đại lý chuyển từ mô hình bán lẻ trực tiếp truyền thống sang mô hình bán lẻ vừa 

trực tiếp vừa trực tuyến – omnichannel 

- Tận dụng khoảng trống trong sản xuất do tác động từ dịch Covid để đẩy mạnh hoạt 

động cải tổ sản xuất, sử dụng hiệu quả tài nguyên vừa giảm thiểu chi phí vừa giảm 

thiểu tác động tới môi trường. 

- Về mục tiêu môi trường: nỗ lực thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng sản xuất 

đồng thời giảm mức tác động đến môi trường xung quanh, thông qua việc cắt giảm 

tiêu thụ năng lượng, nước, giảm lượng khí thải và quản lý tốt chất lượng rác thải, 

nước thải. Ngoài ra, nỗ lực tìm tòi các nguồn nguyên liệu tự nhiên thay thế dần các 

nguyên liệu truyền thống. 

- Về mục tiêu xã hội: mặc dù phải trải qua năm 2021 đầy khó khăn nhưng Everpia vẫn 

kiên định với tiêu chí phát triển kinh tế gắn với sự phát triển cộng đồng – xã hội, 

ngoài nỗ lực đảm bảo mọi quyền lợi và chế độ phúc lợi dành cho người lao động, 

Công ty đã đóng góp hơn 31,9 đồng vào ngân sách nhà nước, chung tay cùng cộng 

chống lại dịch Covid-19 với các ủng hộ bằng hiện vật và tiền mặt có trị giá hơn 1,6 tỷ 

đồng. 

Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc 

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt của Ban Giám đốc đặc biệt là Tổng giám 

đốc trong việc tổ chức triển khai các phương án kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt đảm bảo an 

toàn cho cán bộ công nhân viên trong bối cảnh vừa duy trì sản xuất vừa phòng chống dịch, thực 

hiện tốt công tác quản trị nội bộ giúp Công ty tăng trưởng ổn định, đi theo đúng chiến lược đề ra 

trước đó. 

Kết quả giám sát đối với người điều hành khác 

Các thành viên trong Ban điều hành đã làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc dẫn dắt, 

điều phối các bộ phận chuyên môn cùng hướng tới mục tiêu và lợi ích cao nhất của Công ty, nhờ 

đó giữ vững niềm tin từ người lao động, đối tác, khách hàng và các bên liên quan. 

Tiền lương của Tổng Giám đốc và người điều hành khác 

Tổng Giám đốc và người điều hành khác hưởng lương theo chế độ lương thưởng cho CBNV 

trong Công ty, 

Tên thành viên Chức vụ Tiền lương 
Thưởng và các 

lợi ích khác 
Tổng cộng 

Ông Lee Jae Eun Tổng giám đốc 100% 0% 100% 
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Ông Cho Yong Hwan Phó tổng giám đốc 100% 0% 100% 

Ông Yu Sung Dae Phó tổng giám đốc 100% 0% 100% 

Ông Park Sung Jin 
Giám đốc Chi nhánh 

Đồng Nai 
100% 0% 100% 

Chi tiết vui lòng tham khảo giải trình số 30 - Nghiệp vụ với các bên liên quan tại trang 49, Báo 

cáo tài chính hợp nhất năm 2021. 

Giao dịch với các bên liên quan 

- Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Everpia nắm quyền kiểm soát trên 50% trở 

lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của 

doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó: 01 giao dịch chuyển nhượng 

cổ phần tại CTCP Hyojung Soft Tech, công ty đã công bố thông tin theo đúng quy định tại 

Điều lệ Công ty và luật hiện hành, 

- Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 

(Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người 

quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có, 

III. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 

1. Cơ cấu thành viên và thù lao của thành viên HĐQT 

Tại ngày 31/12/2021, HĐQT của Everpia gồm 6 người (tháng 3/2021, bà Lê Thị Thu Hiền từ 

nhiệm tại vị trí thành viên HĐQT) với nền tảng kiến thức, kinh nghiệm, độ tuổi và giới tính 

phong phú, nhờ đó các xét đoán và quyết định của HĐQT mang tính đa chiều và toàn diện hơn. 

với 2/6 thành viên độc lập, cơ cấu HĐQT của Everpia đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp 

luật liên quan,  

Thù lao HĐQT thực hiện theo phê duyệt của ĐHĐCĐ, thù lao các thành viên không thay đổi 

so với năm 2020.  

Tên thành viên Chức vụ  Thù lao HĐQT 

Ông Cho Yong Hwan Chủ tịch  - 

Ông Lee Jae Eun Thành viên - 

Ông Yu Sung Dae Thành viên - 

Ông Park Sung Jin Thành viên - 

Bà Lê Thị Thu Hiền Thành viên  21.600.000 

Ông Lê Khả Tuyên Thành viên  86.400.000 

Bà Nguyễn Lê Hoàng Yến Thành viên  
86.400.000 

Tổng cộng  
194.400.000 

2. Các cuộc họp và các quyết định của HĐQT 

Trong năm 2021, HĐQT công ty đã tiến hành 11 phiên họp, trong đó có 4 phiên họp thường kỳ 

mỗi quý và các phiên họp lấy ý kiến khác, 100% cuộc họp đều được thực hiện theo đúng các quy 
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trình thủ tục với sự tham gia đầy đủ, tích cực, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua của toàn 

bộ các thành viên HĐQT, 

Các nghị quyết của HĐQT (*): 

 

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 
Tỷ lệ 

thông qua 

01 001/2021/HĐQT/NQ 26/02/2021 
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2021 
100% 

02 002/2021/HĐQT/NQ 02/04/2021 

- Cập nhật tình hình kết quả kinh doanh 

Quý 1 

- Thông qua đơn xin từ nhiệm của bà Lê Thị 

Thu Hiền  

- Thông qua đề xuất kế hoạch phân phối 

lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh 

doanh năm 2021 

- Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021 

100% 

03 003/2021/HĐQT/NQ 11/05/2021 
- Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020 

bằng tiền 
100% 

04 004/2021/HĐQT/NQ 29/06/2021 

- Cập nhật tình hình kết quả kinh doanh 

Quý 2 

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho 

hoạt động kiểm toán BCTC năm 2021 

100% 

05 005/2021/HĐQT/NQ 29/06/2021 
- Thành lập dự án mới tại KCN Giang 

Điền, Đồng Nai 
100% 

06 006/2021/HĐQT/NQ 19/10/2021 

- Sử dụng cổ phiếu quỹ để trả cổ tức năm 

2021 bằng cổ phiếu 

- Phát hành cổ phiếu cho người lao động từ 

nguồn cổ phiếu quỹ 

100% 

07 007/2021/HĐQT/NQ 25/10/2021 

- Giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần 

Hyojung Soft Tech từ 24% xuống còn 

19,2% tổng vốn điều lệ 

100% 

08 008/2021/HĐQT/NQ 23/11/2021 - Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  100% 

09 009/2021/HĐQT/NQ 16/12/2021 
- Thông qua Tài liệu Lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản 
100% 

10 010/2021/HĐQT/NQ 27/12/2021 

- Thông qua phương án chi tiết sử dụng cổ 

phiếu quỹ để chia cổ phiếu cho cổ đông 

hiện hữu 

100% 

(*) Có 01 cuộc họp là cuộc họp thường kỳ nên không ban hành Nghị quyết 
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3. Hoạt động của HĐQT 

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, 

giám sát hoạt động của TGĐ và các thành viên Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh 

doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2021. 

Với sự đồng hành sát sao cùng Ban Giám đốc, HĐQT đã thúc đẩy hiệu quả quá trình hiện thực 

hóa định hướng chiến lược cũng như các kế hoạch kinh doanh đã đề ra, vận dụng tốt cơ hội từ 

những thay đổi của thị trường do ngoại cảnh tác động. 

Công tác hoạch định chiến lược tiếp tục được củng cố để thích ứng và đón đầu xu thế vận động 

mới của thị trường. Mục tiêu chiến lược 05 năm và dài hạn được đánh giá định kỳ trong các cuộc 

họp HĐQT và với Ban Giám đốc nhằm đảm bảo công ty luôn đi đúng theo lộ trình đã định. Mục 

tiêu này cũng được phổ cập tới toàn thể CBNV, đảm bảo sự nhất quán trong định hướng và hành 

động ở mọi cấp. 

Công tác quản trị cũng được chú trọng đầu tư. Hướng đến mục tiêu là Bộ Nguyên tắc quản trị 

Công ty theo thông lệ tốt nhất, HĐQT đang dần nâng các tiêu chuẩn quản trị của mình theo các 

thông lệ tốt hơn, bước đầu bằng việc bổ nhiệm nhân sự phụ trách quản trị Công ty, và kiện toàn 

chức năng kiểm toán nội bộ cho mô hình 3 tuyến phòng thủ trong quản trị rủi ro. 

4. Hoạt động của thành viên HĐQT  

Mỗi thành viên HĐQT, với chuyên môn và vai trò của mình, đều đã có những đóng góp hiệu 

quả cho hoạt động của HĐQT trong năm 2021,  

Thành viên Chức vụ Vai trò chuyên trách 

Ông Cho Yong 

Hwan 

Chủ tịch kiêm 

Phó Tổng 

Giám đốc 

- Điều hành chung hoạt động của HĐQT 

- Phụ trách phát triển kinh doanh thị trường phía Nam 

- Định hướng về chất liệu vải, mẫu thiết kế cho BST mới 

Ông Lee Jae 

Eun 

Thành viên 

kiêm Tổng 

Giám đốc 

- Điều hành chung hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty 

- Quyết định ban hành các chính sách bán hàng, thúc đẩy 

kinh doanh, mở rộng kênh phân phối và các chi phí hoạt 

động trong phạm vi ngân sách đã được duyệt 

- Quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao sau khi tham khảo 

ý kiến từ các thành viên Ban điều hành 

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động đầu tư 

Ông Yu Sung 

Dae 

Thành viên 

kiêm Phó Tổng 

Giám đốc 

- Phụ trách nghĩa vụ công bố thông tin với cổ đông 

- Trực tiếp chỉ đạo mảng kế toán tài chính và điều hành 

các bộ phận hỗ trợ kinh doanh (nhân sự, vật tư, xuất 

nhập khẩu…) 

- Theo dõi việc quản lý chi phí của các bộ phận kinh 

doanh 

Ông Park Sung 

Jin 

Thành viên 

kiêm Phó Tổng 

Giám đốc 

- Trực tiếp quản lý mảng sản xuất và cung ứng tại khu 

vực miền Nam 

- Giám sát tuân thủ các quyết định của HĐQT, Tổng 
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Giám đốc tại khu vực miền Nam 

Ông Lê Khả 

Tuyên 

Thành viên độc 

lập 

- Giám sát việc thực hiện chiến lược kinh doanh và hiệu 

quả quản trị sản xuất 

- Cập nhật các chuyển động nổi bật của thị trường và của 

ngành tại Việt Nam 

- Hỗ trợ về việc kết nối với các cơ quan quản lý nhà nước 

Bà Nguyễn Lê 

Hoàng Yến 

Thành viên độc 

lập 

- Giám sát hoạt động kinh doanh và các hoạt động quản 

trị công ty 

- Cập nhật các xu thế mới trên thị trường quốc tế trên lĩnh 

vực kinh doanh và tài chính 

- Giới thiệu các thực hành tốt về quản trị doanh nghiệp tại 

các đơn vị khác 

Các thành viên HĐQT điều hành đã làm tốt vai trò của mình, chịu trách nhiệm trước Hội đồng 

quản trị về việc tổ chức triển khai các chỉ đạo, quyết định của HĐQT trong hoạt động kinh 

doanh, Không chỉ sát sao, quyết liệt trong công tác điều hành, các thành viên này còn là cầu 

nối quan trọng giúp HĐQT hiểu sâu sắc diễn biến của thị trường, qua đó điều chỉnh linh hoạt 

phương án kinh doanh cho phù hợp, 

Các thành viên độc lập đều tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT, biểu quyết độc lập 

về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, và có những đóng góp, tư vấn quan trọng về chiến 

lược phát triển cũng như kế hoạch hành động cho từng lĩnh vực hoạt động và từng thời kỳ, 

Thông qua hiểu biết và kinh nghiệm của họ, HĐQT đã tiếp cận được các xu thế vận động của 

thị trường trong nước cũng như quốc tế, là nền tảng quan trọng cho tầm nhìn chiến lược và 

việc ra quyết định của HĐQT, 

5. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT 

Tại cuộc họp của các thành viên HĐQT không điều hành, thành viên HĐQT độc lập nhận thấy 

trong năm 2021, HĐQT đã hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó, cụ thể: 

- HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị; thường 

xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và 

ĐHĐCĐ. Thảo luận trong các cuộc họp của HĐQT luôn minh bạch và hiệu quả, bao quát 

hết các chủ đề từ quản trị, tài chính đến đầu tư, kinh doanh. HĐQT cũng sẵn sàng lắng 

nghe, ghi nhận những ý kiến đóng góp và đề xuất của các thành viên độc lập, và có giải 

thích thỏa đáng nếu không áp dụng những ý kiến đó. Các yêu cầu giải trình từ thành viên 

độc lập cũng được trả lời đầy đủ, cụ thể và kịp thời. 

- Trong bối cảnh chung đầy thách thức, HĐQT đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, giúp Công ty 

hoạt động ổn định, đồng thời kiến tạo nền móng phát triển giai đoạn tiếp theo, đảm bảo hài 

hòa lợi ích của tất cả các bên liên quan. 

IV. Kế hoạch của HĐQT năm 2022 

A. Kế hoạch kinh doanh 

Xây dựng kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận cho năm 2022 
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Nội dung Năm 2021 % DT Kế hoạch 

2022 

% DT Tăng 

Doanh thu 865.947   1.000.000  15,4% 

Lợi nhuận sau thuế 59.721  6,9% 70.000 7,0% 17,2% 

Năm 2022 là năm thứ hai trong hành trình hiện thực hóa chiến lược phát triển 5 năm 2021-2025. 

Trước các thách thức của hội nhập, mở cửa thị trường và cuộc cách mạng 4.0, Everpia xây dựng 

chiến lược hành động cụ thể với khách hàng là trọng tâm, đặt sự hài lòng và tin tưởng của người 

tiêu dùng làm mục tiêu cuối cùng của mọi hoạt động từ sản xuất đến hậu mãi, chăm sóc khách 

hàng. 

Lựa chọn khẩu hiệu “Together every moment ” Everpia hướng tới cải tiến sản phẩm, tối ưu hoá 

các hoạt động marketing và phát triển các dịch vụ nhằm mang đến trải nghiệm khách hàng hoàn 

thiện, tích cực trong mọi giai đoạn của hành trình mua hàng.   

1. Hoạt động kinh doanh sản phẩm do công ty tự phát triển (B2C và Online) 

o Liên tục nghiên cứu thị trường; thu thập, phân tích dữ liệu về khách hàng, xu hướng 

ngành hàng cũng như hoạt động của các đối thủ để nghiên cứu & phát triển ra các sản 

phẩm mới có tính cạnh tranh cao, phục vụ đúng với nhu cầu thị hiếu và đặc biệt là khai 

thác các mảng thị trường mới có tiềm năng. 

o Thông qua các nghiên cứu khảo sát định tính và định lượng, xác định cũng như hiểu rõ 

thói quen, trải nghiệm và "điểm đau“ của khách hàng trong toàn bộ quá trình sử dụng. Từ 

đó thường xuyên tìm ra các giải pháp cải tiến sản phẩm, cũng như phát triển các tiện ích, 

dịch vụ bổ sung (add-on) phù hợp. 

o Xây dựng thêm các kênh chăm sóc & thu thập phản ánh của khách hàng nhằm cho việc 

đánh giá, yêu cầu hỗ trợ của người tiêu dùng được dễ dàng và thuận lợi nhất. Đồng thời 

từ đó công ty cũng luôn có một cái nhìn đúng, đủ, khách quan về sản phẩm dịch vụ của 

mình để phát huy, cải tiến, sửa chữa một cách kịp thời. 

o Cải thiện chất lượng. rút ngắn quá trình xử lý phản hồi của khách hàng đối với các sản 

phẩm trong quá trình bảo hành 

o Xanh hóa sản phẩm và sản xuất thông qua việc sử dụng các nguyên liệu và phụ liệu tự 

nhiên.  

2. Hoạt động kinh doanh sản xuất theo đơn đặt hàng (B2B, Xuất khẩu Chăn ga, Bông tấm) 

o Hoàn thiện quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng để mọi sản phẩm đến với khách 

hàng là sản phẩm hoàn hảo nhất theo đúng yêu cầu của đơn hàng 

o Nghiên cứu, tự phát triển và giới thiệu tới các sản phẩm có chất lượng vượt trội, có khả 

năng thay thế có một hoặc nhiều nhóm sản phẩm mà khách hàng đang sử dụng 

o Áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong sản xuất: GRS, ISO14001, Higg index, BSCI… 

o Truyền tải thông điệp phát triển bền vững, cùng khách hàng hướng tới hành trình xanh 

hóa vòng đời sản phẩm. 
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3. Hoạt động Marketing & Branding 

o Kiểm toán thương hiệu & Đo lường sức khoẻ thương hiệu: Phối hợp cùng đơn vị nghiên 

cứu thị trường uy tín, tiến hành kiểm tra, định vị, vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. 

Đồng thời công ty cũng theo dõi các chỉ số quan trọng của thương hiệu một cách định kỳ 

nhằm đánh giá hiệu quả và có các điều chỉnh cho chiến lược, hoạt động bán hàng cũng 

như tiếp thị.  

o Dự án định vị lại thương hiệu Everon: Hướng tới một định vị thương hiệu (brand 

positioning) mới khác biệt và có sức hấp dẫn, thu hút với khách hàng trẻ - đặc biệt là thế 

hệ Millennial (1980-1995).  

o Nhận thức, hiểu rõ và tác động một cách hiệu quả lên toàn bộ các "điểm chạm“ (touch 

point) của khách hàng với thương hiệu trên toàn bộ hành trình mua hàng, thông qua các 

hoạt động truyền thông tích hợp (integrated marketing communication).  

o Phân tích, xây dựng từng chân dung khách hàng mục tiêu để có chiến lược tiếp thị cho 

từng nhóm phù hợp nhất.  

o Hướng tới giải pháp bán hàng đa kênh (omichannel) 

o Từng bước số hoá các công cụ, kênh và nền tảng cho hệ thống đại lý trên toàn quốc 

4. Chăm sóc khách hàng 

o Lập bản đồ hành trình khách hàng, những điểm mốc cần điều chỉnh để khách hàng có trải 

nghiệm mua sắm tốt hơn 

o Gia tăng các điểm chạm từ đơn kênh thành đa kênh, xây dựng chính sách khách hàng 

nhất quán, có hệ thống áp dụng tại nhiều kênh bán hàng. 

o Chuyển từ tiếp nhận thụ động phản hồi sang chủ động thu thập phản hồi của khách hàng 

để nắm bắt ý kiến khách hàng và điều chỉnh kịp thời. 

o Đầu tư vào các hệ thống quản trị dữ liệu khách hàng (CRM), nhằm:   

- Chuyển hóa việc chăm sóc khách hàng từ thủ công sang tự động: tự động gửi 

thông tin hướng dẫn sử dụng, bảo hành, nhắc nhở cách bảo quản sản phẩm  

- Đo lường tỷ lệ khách hàng rời đi (Churn Rate), giá trị vòng đời khách hàng 

(Customer Lifetime Value), chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng (Net 

promoter score) từ đó xây dựng các chính sách chăm sóc khách hàng trung thành 

và lôi kéo các khách hàng mới 

- Chăm sóc khách chuyển từ chăm sóc hàng loạt chuyển sang chọn lọc và cá nhân 

hóa theo nhu cầu 

o Đồng bộ hóa data dữ liệu khách hàng để giúp miêu tả chân dung khách hàng, phân loại 

khách hàng 

o Xây dựng đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để tối ưu hóa trải nghiệm mua 

sắm trực tiếp và trực tuyến 

B. Kế hoạch đầu tư phát triển 

Trong năm 2022, Công ty dự kiến sẽ thực hiện các hoạt động đầu tư như sau: 

Đvt: triệu đồng 
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Hạng mục Số tiền tạm tính 

Mở rộng hoạt động kinh doanh  

Đổi mới hệ thống phân phối (showroom và đại lý) 20.000 

Hoạt động nghiên cứu thị trường và phát triển thương hiệu 40.000 

Nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm mới 10.000 

Nâng cao năng lực sản xuất  

Dây chuyền sản xuất Bông 5.000 

Dây chuyền sản xuất Chăn ga 10.000 

Xây dựng nhà máy mới tại Giang Điền – Đồng Nai   

Chi phí xây dựng  150.000 

Bổ sung máy móc thiết bị mới 30.000 

Tổng 265.000 

C. Các hoạt động khác 

1. Chiến lược phát triển bền vững 

● Tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt của Ủy ban hành động vì phát triển bền vững, dưới sự 

chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc, phụ trách quản lý các vấn đề về phát triển bền 

vững, Ủy ban này sẽ đề xuất chiến lược, theo dõi việc thực hiện chiến lược, cũng như 

thúc đẩy các nỗ lực cải tiến liên quan, 

● Để tăng tính hiệu quả của các hoạt động phát triển bền vững, Công ty sẽ nắm bắt xu 

hướng, tìm hiểu thông lệ và các chiến lược hành động của ngành thông qua việc tham gia 

các hiệp hội ngành, các nhóm sáng kiến hành động trong nước và quốc tế, và tìm kiếm 

các gói hỗ trợ tài chính phù hợp, 

2. Hoạt động quản trị Công ty 

● Hàng năm rà soát các thực hành về Quản trị Công ty của Everpia, đối chiếu với tiêu 

chuẩn tại Bộ Nguyên tắc để liên tục cải tiến, 

● Thúc đẩy các hoạt động quan hệ Nhà đầu tư và Công bố thông tin, đảm bảo tính minh 

bạch, công bằng 

● Xây dựng lộ trình nâng cao năng lực quản trị cho Người phụ trách quản trị Công ty và 

các thành viên HĐQT, thông qua việc kết hợp đào tạo nội bộ và tham gia các khóa đào 

tạo bên ngoài về quản trị Công ty 

● Xây dựng ma trận kiến thức kỹ năng cho các thành viên HĐQT nhằm cụ thể hóa vai trò 

và trách nhiệm của từng thành viên 

● Tăng cường chia sẻ thông tin, khuyến khích các thành viên HĐQT độc lập có những đánh 

giá, phân tích chuyên sâu các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cung cấp những đề 

xuất có tính thực tiễn và khả thi trong chương trình nghị sự để HĐQT thảo luận và quyết 

định 

● Nâng cao năng lực quản trị công ty trên cơ sở vận dụng các thông lệ Quốc tế tốt nhất để 

đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn, 
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