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Qu! 1 Niên "# (N$) 2021-2022, Công ty c% ph&n Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Biên Hoà, SBT, Công ty) "ã tiêu th' g&n 265 ngàn t(n 
$)*ng, ghi nh+n Doanh thu thu!n "#t 4.312 t$ "%ng, t&ng 18% so v'i cùng k(, hoàn thành 26% k) ho#ch n&m. L*i nhu+n tr,'c 
thu) "#t 262 t$, t&ng 96%, hoàn thành 35% k) ho#ch n&m và L*i nhu+n sau thu) "#t 195 t$, t&ng 88% so v'i cùng k(. 

K,t thúc Qu! 1, $)*ng v-n "óng vai trò ch. l/c trong c0 c(u Doanh thu khi các Dòng S1n ph2m $)*ng ghi nh+n 4.124 t3 "4ng, chi,m 
g&n 96%. 

SBT hi5n là Công ty s6 h7u nhi8u và "a d9ng nh(t các Dòng S1n ph2m $)*ng t9i Vi5t Nam v:i h0n 73 dòng s1n ph2m ph'c v' t;i "a 
nhu c&u "a d9ng và chuyên bi5t c.a m<i nhóm Khách hàng t= các kênh tr<ng "i>m nh): Khách hàng doanh nghi5p B2B, Khách hàng 
tiêu dùng B2C, Xu(t kh2u và Th)0ng m9i.
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M!i thông tin vui lòng liên h":

 

Ngày 20/10/2021 v=a qua, SBT "ã t% ch?c $9i h#i "4ng c% "ông ($H$C$) th)*ng niên N$ 2020-2021 theo hình th?c tr/c tuy,n 100%. 
$9i h#i "ã di@n ra thành công trong khuôn kh% hi5n "9i, công khai minh b9ch và chuyên nghi5p. 

T9i $9i h#i, H$QT "ã trình $9i h#i c% "ông t3t c4 18 v3n "5 và "5u ",*c thông qua v'i t$ l6 bi7u quy)t cao. N%i b+t trong "ó, $9i h#i 
"ã thông qua K, ho9ch s1n xu(t kinh doanh cho N$ 2021-2022 v:i Doanh thu thu!n là 16.905 t$ "%ng, t&ng 13% so v'i cùng k(. L*i 
nhu+n tr,'c thu) ,'c "#t 750 t$ "%ng. K, ho9ch c% t?c cho N$ 2021-2022 d/ ki,n 8% ",n 10% m5nh giá, bAng c% phi,u hoBc ti8n 
mBt. $9i h#i cCng thông qua vi5c phát hành c% phi,u riêng lD v:i s; l)Eng d):i 20% s; l)Eng c% phi,u có quy8n bi>u quy,t "ang l)u 
hành t9i th*i "i>m chào bán, nói v8 k, ho9ch này, bà $Bng HuFnh Gc My - Phó Ch. tHch H$QT SBT chia sD “V:i vi5c phát hành 20% c% 
ph&n thông qua chào bán riêng lD, Công ty sI có ". ngu4n l/c và ngu4n v;n cho các d/ án phát tri>n, m6 r#ng trong chi,n l)Ec 5 nJm 
t:i.” 

Trong th*i gian qua, SBT "ã nh+n ")Ec s/ quan tâm r(t l:n t= các Nhà "&u t) chi,n l)Ec trong n):c và qu;c t,, và Công ty cCng "ã ch. 
"#ng l/a ch<n nh7ng Nhà "&u t) có th> "4ng hành lâu dài và mang l9i giá trH gia tJng cho SBT. Do 1nh h)6ng c.a COVID-19, quy trình 
c.a các nhà "&u t) bH ch+m tr@. Tuy nhiên tín hi5u t;t là "9i dHch "ang d&n ")Ec ki>m soát trên toàn c&u, Vi5t Nam cCng "ã ngJn chBn 
COVID-19 m#t cách kHp th*i, do "ó Bà My t/ tin k, ho9ch tJng v;n c.a SBT sI s:m ")Ec th/c hi5n, th*i gian th/c hi5n d/ ki,n sI trong 
vòng 6 ",n 9 tháng t:i. $;i t)Eng mua c% ph&n là các Nhà "&u t) n):c ngoài, Nhà "&u t) chi,n l)Ec, cCng nh) Nhà "&u t) riêng lD. 

Nh7ng nJm g&n "ây, s1n ph2m h7u c0 "ã và "ang tr6 thành xu h):ng tiêu dùng trên toàn th, gi:i nh* vào các lEi ích ";i v:i s?c khKe 
ng)*i tiêu dùng và tính thân thi5n v:i môi tr)*ng, t9o nên s/ b8n v7ng trong s1n xu(t nông nghi5p. T9i Vi5t Nam, xu h):ng s1n xu(t 
nông nghi5p h7u c0 cCng "ang ")Ec doanh nghi5p, ng)*i s1n xu(t và ng)*i tiêu dùng quan tâm trong b;i c1nh yêu c&u v8 an toàn 
th/c ph2m và b1o v5 môi tr)*ng ngày càng gia tJng. $ón "&u xu th, "ó, TTC Biên Hoà "ã có nh7ng "Hnh h):ng phát tri>n phù hEp, 
khi t+p trung nghiên c?u và phát tri>n các s1n ph2m nông nghi5p h7u c0, gia tJng di5n tích vùng nguyên li5u organic, "Bc bi5t vùng 
nguyên li5u 6 Lào và Campuchia. 

T9i bu%i h<p $H$C$ th)*ng niên cho N$ 2020-2021, bà $Bng HuFnh Gc My cCng khLng "Hnh “SBT "ang phát tri>n vùng nguyên li5u 
Mía h7u c0 6 Lào "> có th> h,'ng t'i s4n xu3t 100.000 ngàn t3n -,8ng organic m9i n&m, di5n tích mía organic hi5n t9i c.a SBT "9t 
h0n 6.000 ha. M t&m nhìn dài h9n, di5n tích thu ho9ch d/ ki,n 6 "ây sI ti,p t'c ")Ec m6 r#ng trong các N$ sau và cán m:c 14.000 ha 
t; N- 2025-2026 tr< "i, vi5c kinh doanh s1n ph2m organic sI không chN d=ng l9i 6 s1n ph2m $)*ng thông th)*ng mà "i sâu vào các 
s1n ph2m giá trH gia tJng t;t cho s?c khKe c.a Ng)*i tiêu dùng. SBT "Bt m'c tiêu làm t;t v8 mBt nông nghi5p "> ")a ra s1n ph2m 
organic theo "úng tiêu chu2n trên thH tr)*ng th, gi:i”. 

V:i "Hnh h):ng chi,n l)Ec chuy>n "%i mô hình canh tác nông 
nghi5p truy8n th;ng sang canh tác h7u c0, SBT luôn kiên "Hnh 
trên hành trình phát tri>n b8n v7ng, l3y chi)n l,*c kinh 
doanh “xanh” làm n5n t4ng phát tri7n, nâng cao vH th, c9nh 
tranh và t9o "à cho nh7ng tham v<ng m6 r#ng thH tr)*ng 
qu;c t,.
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Vùng nguyên li"u mía Organic c#a TTC Biên Hòa t$i t%nh Attapeu, CHDCND Lào

Bà V! TH" L# GIANG Phòng Quan h" Nhà &'u t(                    giangvtl@ttcsugar.com.vn

V:i chi,n l)Ec dài h9n là t;i "a hóa ChuOi giá trH cây Mía, Công ty "ang khai thác 11 dòng s1n ph2m C9nh $)*ng - Sau $)*ng bao g4m 
N):c u;ng tinh khi,t chi,t xu(t t= h)0ng Mía Miaqua, Bã Mía, $i5n th)0ng ph2m, M+t rN, N):c màu và Phân vi sinh. Và 6 dòng s1n 
ph2m n):c u;ng bao g4m n):c u;ng dinh d)Png và n):c u;ng tinh khi,t, n%i b+t trong N$ 2020-2021 là s/ ra "*i c.a dòng n):c 
u;ng dinh d)Png n):c mía "óng lon Míaha – 100% t= n):c mía t/ nhiên không bi,n "%i gen. S1n ph2m "ã ")Ec thH tr)*ng n4ng nhi5t 
"ón nh+n, "ánh d(u s/ kh6i "&u l9c quan và t9o "#ng l/c cho Công ty ti,p t'c m6 r#ng quy mô s1n xu(t s1n ph2m. Trong 3 tháng "&u 
niên "#, doanh thu M+t rN tJng m9nh 288% so v:i cùng kF, "óng góp "áng k> vào c0 c(u doanh thu các s1n ph2m C9nh ")*ng – Sau 
")*ng c.a SBT. 

Trong 3 tháng "&u niên "#, Doanh thu t; ho#t "=ng tài chính c>ng là m=t "i7m sáng c?a SBT khi t&ng g!n 5 l!n so v'i cùng k(, "#t 
346 t$ "%ng, trong "ó ph!n l'n doanh thu ")n t; ho#t "=ng giao d@ch ",8ng trên sàn giao d@ch hàng hóa qu:c t). Trong th*i gian 
qua, SBT "ã thành công gia nh+p thH tr)*ng hàng hoá th, gi:i thông qua cánh tay n;i dài “Trading house” - Nhà th)0ng m9i hàng hóa 
qu;c t,. Nh* v+y, Công ty có th> ch. "#ng trong vi5c cân bAng “cán cân hàng hoá” v:i s1n l)Eng, chi phí nguyên v+t li5u "&u vào c9nh 
tranh, "1m b1o l)Eng t4n kho hEp l!, t= "ó h9n ch, t;i thi>u s/ bi,n "#ng v8 giá. 


