
 
SBT ĐẶT KẾ HOẠCH TIÊU THỤ GẦN 850.000 TẤN ĐƯỜNG NIÊN ĐỘ 18-19 

 VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC 8% BẰNG TIỀN MẶT CHO NIÊN ĐỘ 17-18 

 

Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa (Công ty, SBT) đã chính thức chốt Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 

Niên độ (NĐ) 17-18 vào ngày 15/11/2018 tại trụ sở Công ty 253 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, TP. HCM. Các nội dung của kỳ 

họp lần này xoay quanh việc xin ý kiến CĐ thông qua các vấn đề liên quan đến (1) BCTC kiểm toán bởi E&Y NĐ 17-18; (2) Phân 

phối lợi nhuận (PPLN) NĐ 17-18; (3) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và PPLN NĐ 18-19; (4) Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán 

NĐ 18-19; (5) Thù lao của HĐQT NĐ 18-19 và (6) Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty. 

 

Một trong những nội dung được CĐ, Nhà đầu tư (NĐT) quan tâm nhiều nhất đó là việc chi trả cổ tức. Trong lần LYKCĐ bằng văn 

bản gần nhất ngày 18/10/2018 đã thông qua việc chi trả cổ tức cho NĐ 16-17 với tỷ lệ 6% bằng việc phát hành cổ phiếu, tương 

đương 297 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ khi được thông qua, trước 18/4/2019; và tạm ứng cổ tức bằng tiền 

mặt với tỷ lệ 4% trước ngày 31/12/2018. Tuy nhiên, trong phương án PPLN NĐ 17-18 của ĐHĐCĐ lần này, Công ty quyết định 

xin thông qua việc trả thêm 4% cổ tức bằng tiền mặt, nâng tổng mức chi trả cổ tức cho NĐ 17-18 lên 8%, tương đương số tiền hơn 

408 tỷ đồng. Nguồn phát hành từ Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối của NĐ 17-18 là 732 tỷ đồng sau khi trích lập các 

Quỹ Đầu tư phát triển (10%); Công tác xã hội (2%); Khen thưởng phúc lợi (10%); Thưởng Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm 

soát, Ban Điều hành (BĐH) do vượt chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất (115 triệu đồng), Kinh phí hoạt động HĐQT 

(4 tỷ đồng).  

 

Bên cạnh đó, chủ trương PPLN NĐ 18-19, Công ty dự kiến tiếp tục chi trả cổ tức cho CĐ trong mức từ 6% tới 10% bên cạnh trích 

lập các Quỹ 22%; Kinh phí hoạt động HĐQT 4 tỷ đồng, tương đương NĐ trước, tuy nhiên nếu LNTT vượt kế hoạch, HĐQT và 

BĐH sẽ được thưởng 5% phần LNTT vượt nhưng không quá 1 tỷ đồng. Nhìn lại quá trình chi trả cổ tức của TTC Biên Hòa, trong 

những giai đoạn Ngành Đường khởi sắc, Công ty luôn duy trì mức cổ tức khá cao, từ 15% cho tới 35% bằng tiền mặt. Song ngay 

cả khi thị trường chưa thật sự thuận lợi, Công ty vẫn luôn nỗ lực đảm bảo khoản đầu tư của CĐ, NĐT có thể sinh lời hợp lý, khuyến 

khích sự đồng hành lâu dài cùng SBT. 

 

 
STT 

Năm  Ngày/Tháng Bằng tiền Cổ phiếu 

1 
2008 

25/04 12% 

Không 

2 04/12 5% 

3 
2010 

17/05 13% 

4 23/12 10% 

5 
2011  

10/05 8% 

6 10/11 10% 

7 
2012  

09/05 20% 

8 15/11 15% 

9 
2013  

17/05 10% 

10 20/12 5% 

11 2014 11/06 5% 

12 2015 18/12 7% 

13 2016 11/10 Không 
- Cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6 
- Thưởng bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:24 

14 

2017 

06/09 Không Phát hành 303.830.405 cổ phiếu để hoán đổi 

15 20/11 Không 
- Cổ tức bằng cổ phiếu, 6% 
- Dự kiến sẽ chi trả trước 18/4/2019 

16 2018 N/A 
- 4% dự kiến chi trả trước 31/12/2018 
- 4% chưa xác định thời điểm cụ thể 

Không  

17 2019 N/A 
- Dự kiến chi trả cổ tức từ 6-10% 
- Chưa xác định tiền mặt hay cổ phiếu 

Nguồn: TTC Biên Hòa 

Vĩ mô ngành Đường hiện tại cũng đang thể hiện nhiều dấu hiệu tích cực, cụ thể, Công ty Dịch vụ Đầu tư quốc tế (ADMISI) London 

nhận định, thị trường Đường thế giới có thể chứng kiến sự sụt giảm trong niên vụ 19-20 sau 2 năm dư thừa nguồn cung do Brazil 

và EU sẽ cắt giảm sản lượng. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết Sản lượng Đường và Mía của Thái Lan được dự báo sẽ giảm 

trong năm mùa vụ 18-19 do nhu cầu tiêu thụ giảm đi và các nhà sản xuất đồ uống không cồn sử dụng ít Đường hơn sau khi quốc 



 
gia này thông qua chính sách thuế đối với đồ uống có Đường. Ngoài ra, Cơ quan quản lý Mía và Đường (OCSB) Thái Lan cho biết 

xuất khẩu Đường của quốc gia này được dự báo giảm mạnh 40-50% trong 2019, vì vụ mía đã được cam kết sử dụng cho kế hoạch 

ngành hóa sinh. Trong tháng 10, giá Đường trên thế giới đã liên tục tăng và đang dần tác động vào giá Đường trong nước, cụ thể 

giá Đường trắng thế giới giao sau tháng 12 đã có lúc tăng hơn 26% so với mức đáy vào cuối tháng 8, trở lại tương đương mức giá 

của những tháng đầu năm. 

 

Tháng 9/2017, SBT chính thức hoàn thành thương vụ M&A lớn nhất trong lịch sử Ngành Đường Việt Nam, trở thành Công ty dẫn 

đầu Ngành trên mọi phương diện. Với ưu thế về công nghệ, năng lực sản xuất và nguồn nhân lực chất lượng của TTC Biên Hòa; 

cộng hưởng cùng thương hiệu lâu năm, hệ thống phân phối, danh mục khách hàng cũng như Chuỗi giá trị Ngành Đường mà BHS 

đang sở hữu, SBT đã chiếm lĩnh hơn 40% thị phần tại thị trường Đường Việt Nam và 7 thị trường xuất khẩu bao gồm Trung Quốc, 

Sri Lanka, Myanmar, Singapore, Mỹ, Kenya và mới đây nhất tháng 10/2018 là Châu Âu. Phân tích kỹ những yếu tố tác động, BLĐ 

Công ty đã đề xuất một kế hoạch tăng trưởng dung hòa đảm bảo cả 2 yếu tố hợp lý và thận trọng trong bối cảnh Ngành Đường vẫn 

còn nhiều biến động. Với sản lượng tiêu thụ là 846.733 tấn, tăng 64% và 48% so với kế hoạch và thực hiện NĐ 17-18, tổng Doanh 

thu dự kiến đạt 11.545 tỷ đồng, tăng 17% và 12% so với kế hoạch và thực hiện NĐ 17-18. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 680 tỷ 

đồng, tương đương NĐ 17-18.  

 

NĐ 18-19, Công ty cũng xin thông qua thù lao của HĐQT và Thư ký HĐQT làm nhiệm vụ phụ trách Quản trị Công ty (QTCT) bao 

gồm thù lao tháng 13 là 6 tỷ đồng, tương đương NĐ trước. Ngoài ra, Công ty cũng xin thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa 

chọn những đơn vị kiểm toán có uy tín được Cơ quan Quản lý Nhà nước chấp thuận; chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch có liên 

quan của Công ty với các đối tượng cụ thể nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ chặt chẽ quy định của Nghị định 71 và Thông tư 95 liên 

quan đến QTCT.   

 

Trong khi cả thị trường đã khép lại tháng 10 đầy khó khăn thì SBT lại thể hiện 1 tháng giao dịch khá tích cực khi niềm tin của CĐ, 

NĐT đối với SBT vẫn vững chắc, đặc biệt là NĐT nước ngoài. Cụ thể chỉ trong vòng 1 tháng, khối ngoại đã mua ròng 7,6 triệu cổ 

phiếu SBT, tương đương 158 tỷ đồng. Chốt phiên 5/11/2018, cổ phiếu SBT đạt 21.500 đồng, thanh khoản cao nhất trong Ngành với 

3,8 triệu cổ phiếu. SBT cũng là một trong những Công ty có giá trị vốn hóa đầu Ngành với 10.651 tỷ đồng, tương đương 465 triệu 

USD. 

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: 

Bà Vũ Thị Lệ Giang  

Phòng Quan hệ Nhà Đầu tư 

Email: giangvtl@ttcsugar.com.vn 
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