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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Masan Consumer và Jinju Ham ký hợp tác chiến lược nhằm mang đến các sản phẩm 
từ thịt ngon và độc đáo cho 90 triệu người tiêu dùng Việt Nam 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 2018 – Công ty Cổ phần Masan Consumer 
(UPCOM: MCH, "Masan" hoặc "Công ty") công bố việc công ty con – Công ty Cổ phần Thực 
phẩm Dinh Dưỡng Sài Gòn (“SNF”) đã ký hợp tác chiến lược với Công ty Jinju Ham (“Jinju 
Ham”) - một công ty sản xuất thịt chế biến có thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc, theo đó Jinju 
Ham đầu tư mua 25% cổ phần phát hành mới của SNF và SNF sẽ được đổi tên thành “Công 
ty Cổ phần Masan Jinju”. 

Jinju Ham được thành lập vào năm 1963 và là nhà sản xuất xúc xích lâu đời nhất của Hàn 
Quốc với thị phần đứng đầu trong ngành hàng xúc xích và các thực phẩm cung cấp bữa ăn 
đầy đủ. Jinju Ham có kinh nghiệm hơn 30 năm trong thị trường thịt chế biến và hiện đang sở 
hữu nền tảng nghiên cứu và phát triển sản phẩm hàng đầu (“R&D”) và công nghệ kỹ thuật 
tiên tiến. Sự hợp tác chiến lược này giúp tạo nên sự cộng hưởng mà người tiêu dùng Việt 
Nam sẽ được lợi nhiều nhất: kết hợp công nghệ tiên tiến của Jinju Ham cùng với sự thấu hiểu 
sâu sắc người tiêu dùng Việt và khả năng xây dựng thương hiệu của Masan. 

Ông Trương Công Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Masan Consumer chia sẻ: 
“Mục tiêu của chúng tôi là mang đên cho người tiêu dùng Việt các sản phẩm từ thịt độc đáo 
và thơm ngon. Chúng tôi sẽ không chỉ tạo nên những sản phẩm ngon, mà còn phải đáp ứng 
những yêu cầu về dinh dưỡng và giá cả hợp lý. Việc hợp tác này sẽ giúp chúng tôi thực hiện 
sứ mệnh hằng ngày nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 90 triệu người tiêu dùng 
Việt Nam. Tôi tin tưởng việc hợp tác với Jinju sẽ là tiền đề để chuyển đổi ngành hàng thịt 
chế biến và hiện thực hóa sứ mệnh của chúng tôi trong tương lai không xa”. 

Ông Park Jungjin, Tổng Giám đốc của Jinju Ham, nhận xét: “Thị trường thịt chế biến của Việt 
Nam có những yếu tố giống như Hàn Quốc và Trung Quốc cách đây 20 năm. Ngành hàng 
này vẫn còn đang rất sơ khai, và chiếm dưới 1% vào mức tiêu thụ thịt của toàn thị trường. 
Chúng tôi tin rằng sự cộng hưởng của hai nền tảng hàng đầu sẽ tạo điều kiện cho Masan-
Jinju thúc đẩy tỷ lệ tiêu thụ thịt chế biến lên 20%-50% trong dài hạn, bằng với tỉ lệ tiêu thụ tại 
Trung Quốc và Hàn Quốc ngày hôm nay. Nhiệm vụ của chúng tôi là sẽ đi đầu và dẫn dắt sự 
chuyển đổi này, đồng thời tạo dựng vị thế đứng đầu thị trường trong vòng 5 năm tới”. 

Sau sự kiện hợp tác này, Công ty dự định sẽ tung các sản phẩm mới vào nửa cuối năm 2018. 
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GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN 

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (HNX-UPCoM: MCH), công ty con của Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Masan, là công ty thực phẩm và đồ uống lớn nhất Việt Nam, dẫn đầu trong các ngành 
hàng gia vị, thực phẩm tiện lợi và đồ uống. Danh mục sản phẩm của Masan Consumer bao gồm 
những thương hiệu được người tiêu dùng Việt Nam tin yêu như Chin-su, Nam Ngư, Tam Thái Tử, 
Kokomi, Vinacafe, Wake-up, Vĩnh Hảo và Quang Hanh. 

LIÊN HỆ: 
 
Dành cho Nhà đầu tư/ Chuyên viên phân tích 
Tanveer Gill 
T: +8428 6256 3862 
E: tanveer@msn.masangroup.com 
 
Dành cho truyền thông 
Van Nguyen 
T: +8428 6256 3862 
E: van.nguyen@msn.masangroup.com 

Thông cáo báo chí này có những nhận định về tương lai trong các kỳ vọng, dự định hoặc chiến lược của Masan 
Consumer có thể liên quan đến những rủi ro và sự không chắc chắn, Những nhận định tương lai này, bao gồm 
cả những kỳ vọng của Masan Consumer, có chứa đựng những rủi ro, sự không chắc chắc và những yếu tố minh 
định hoặc tiềm ẩn, nằm ngoài tầm kiểm soát của Masan Consumer, có thể khiến cho kết quả thực tế trong hoạt 
động kinh doanh, hoạt động tài chính, hoặc thành tích của Masan Consumer khác biệt rất lớn so với những nội 
dung được trình bày hoặc ngầm định trong các nhận định tương lai, Người đọc không nên xem những nhận định 
tương lai này là dự đoán, sự kiện sẽ xảy ra hoặc lời hứa về hiệu quả trong tương lai. 

 


