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Ông Phạm Phú Ngọc Trai là Nhà sáng lập và Chủ tịch Công ty Tư vấn Kinh doanh Hội nhập Toàn cầu (GIBC) - một công ty ra đời với sứ
mạng hỗ trợ sự phát triển bền vững và hội nhập của doanh nghiệp Việt. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm với vai trò quản lý trong các doanh
nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nhanh, bao gồm doanh nghiệp nhà nước, liên doanh và doanh nghiệp nước ngoài, hoạt động tại Việt Nam
cũng như trong khu vực.

Ông đã từng là Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Chế biến Thực Phẩm Sài Gòn (Foodexco), Tổng Công ty SPco, Công ty liên doanh nước giải
khát quốc tế IBC trước khi trở thành Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc PepsiCo Đông Dương, phụ trách Corporate Affairs khu vực Châu Á Thái
Bình Dương, là người Việt Nam đầu tiên giữ chức vụ lãnh đạo cấp khu vực và một số thị trường quan trọng (Mỹ, Ấn Độ, Singapore…) tại
tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới. Ông đã xuất sắc đưa Pepsico Việt Nam 4 lần liên tiếp giành hạng nhất của giải thưởng DMK - giải
thưởng cao quý nhất của Tập đoàn PepsiCo toàn cầu.

Hiện nay Ông đang giữ vai trò cố vấn chiến lược cho nhiều tập đoàn/ công ty uy tín hàng đầu tại Việt Nam và dẫn dắt xây dựng các chiến lược phát
triển bền vững của Doanh nghiệp. Được biết đến như là người tiên phong trong lĩnh vực CSR tại Việt Nam, những năm gần đây Ông tích cực ủng hộ
và lan toả khái niệm chia sẻ giá trị chung (creating shared values_CSV), hướng đến sự bền vững cả về môi trường, xã hội và kinh tế trong mỗi hoạt
động kinh doanh. Ông dành nhiều thời gian tham gia và lãnh đạo các tổ chức phi lợi nhuận như: Chủ tịch Liên Minh Tái Chế Bao Bì Việt Nam (PRO
Viet Nam), Thành viên Hội Đồng Cố Vấn – Viện Kinh Tế Tuần Hoàn và Phát triển (ICED) – ĐHQG TPHCM, Thành viên hội đồng khoa học Khoa Kinh
doanh Quốc tế và Marketing - ĐH Kinh tế TPHCM, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM, CLB Doanh nghiệp dẫn dầu Vietnam (LBC), Quỹ học bổng
TBKTSG (SGT STF Foundation)... và tham gia nhiều hoạt động xã hội khác.

---

Pham Phu Ngoc Trai – Founder and Chairman of Global Integration Business Consultants (GIBC), a company which was
established with the mission of facilitating the integration and sustainable growth of Vietnamese businesses – has more than 30
years of experience in various FMCGs businesses including state-owned enterprises, joint-ventures and foreign companies,
spanning across Vietnam and countries worldwide.
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Mr. Trai held the position of Chairman and CEO of Saigon Food Processing Company (Foodexco), General Director of SPco. Holdings
Company, Co-founder of International Beverages J.V Company (IBC) in 1991 - IBC was accorded the first foreign JVC license by
Vietnamese Government to a Singapore party, which was later became Pepsico Viet Nam. After that, he was being appointed to the
President & CEO of PepsiCo Vietnam and South East Asia, Head of Corporate Affairs in Asia Pacific…He was among the very first
Vietnamese senior leader in charge of regional business in a leading multi-national company. Under his leadership, PepsiCo Vietnam had
consecutively won 4 prestigious DMK awards – the most honorable award of Pepsico International.

Mr. Trai is currently holding the position of the Strategies Advisor for multiple leading corporations and reputable brands in Vietnam, guiding
them in establishing corporate sustainability development strategies. Widely acknowledged as the pioneer of CSR in Vietnam, in recent
years, he has passionately supported and promoted the concept of ‘Creating shared values- CSV’ which aims for environmental, social and
economic sustainability in all business activities .Mr. Trai has participated and been elected to lead multiple Foundation, business
associations, and NPOs such as: Chairman – Recycling Packaging Organization (PRO) Viet Nam, Founder – Institute of Circular Economy
and Development (ICED)- HCMC National University, Members of Science Advisory Committee for Department of International Business
and Marketing in University of Economics Ho Chi Minh City; Sponsorial Association for Poor Patients in Ho Chi Minh City, Leading Business
Club (LBC), SGT Foundation Scholarship, and involved in many other social activities.
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