
SBT - LỢI NHUẬN SAU THUẾ ĐẠT MỨC KỶ LỤC 675 TỶ
TĂNG 86% SO VỚI CÙNG KỲ

SBT đã có một năm với hoạt động huy động vốn đầy ấn tượng khi huy động thành công 3.000 tỷ thông qua các 
thương vụ lớn hợp tác với các tổ chức tài chính có tên tuổi của Việt Nam và quốc tế. Cụ thể, Công ty đã chào bán 
thành công 2.300 tỷ đồng trái phiếu và nhận hơn 700 tỷ thông qua các khoản vay trung dài hạn.
 
Nổi bật có thể kể đến như, trong quý II, SBT đã ký hợp tác với Techcom Securities (TCBS) để phát hành gói trái phiếu 
phát hành ra công chúng với trị giá 700 tỷ, tín chấp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, kỳ hạn 3 năm, 
việc phát hành tín chấp ra công chúng thành công trong thời điểm hiện tại đã thể hiện niềm tin vững chắc của các 
Nhà đầu tư vào chất lượng tín dụng cao của SBT. Tiếp nối thành công đó, trong quý IV, SBT đã tiếp tục ký kết hợp 
tác với Techcombank và Techcom Securities phát hành thành công gói trái phiếu riêng lẻ 1.200 tỷ, kỳ hạn 3 năm. 
Việc phát hành thành công 2 gói trái phiếu tổng giá trị 1.900 tỷ đánh dấu cho việc mở ra 1 giai đoạn hợp tác chiến 
lược toàn diện và lâu dài giữa 2 bên. Cùng với đó là khoản trái phiếu riêng lẻ 400 tỷ được mua bởi Vietinbank.
 
Toàn bộ số tiền huy động được Công ty sử dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực 
sản xuất và mở rộng phạm vi thị trường. Có thể nói, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam 
cũng như trên thế giới đã gây gián đoạn các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, việc SBT huy động thành 
công hơn 3.000 tỷ đồng đã thể hiện niềm tin vững chắc của các Nhà đầu tư vào năng lực cũng như triển vọng vượt 
trội của Công ty. 
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Cơ cấu Doanh thu theo loại hình
Sản phẩm NĐ 20-21

Niên độ (NĐ) 2020-2021, CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Biên Hòa, SBT, Công ty) đã tiêu thụ thành công 
1,16 triệu tấn Đường, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp sản lượng tiêu thụ của 
Công ty đạt trên 1 triệu tấn, ghi nhận Doanh thu thuần đạt 14.902 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và đạt 
104% kế hoạch đã đặt ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 798 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước và đạt hơn 
120% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 675 tỷ đồng tăng 86% so với cùng kỳ. Theo đó, Đường vẫn đóng vai trò 
chủ lực trong cơ cấu Doanh thu khi các Sản phẩm Đường ghi nhận DT lũy kế 14.100 tỷ đồng, chiếm gần 95%.

Niên độ 2020-2021, Lợi nhuận gộp của Công ty đạt 2.184 tỷ, tăng mạnh 50% so với cùng kỳ. Biên Lợi nhuận gộp cũng 
là điểm đáng chú ý khi đã có những cải thiện, đạt 14,7%, tăng 30% so với cùng kỳ. Kết quả này có được là do Công ty 
đã có những chính sách phù hợp và kiểm soát tốt chi phí đầu vào.  

DOANH THU, LỢI NHUẬN VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH NĂM, SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG TIÊU THỤ TIẾP TỤC 
ĐÀ TĂNG TRƯỞNG



Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Vào ngày 1/7/2021, Hệ thống Oracle Cloud ERP (Giải 
pháp quản lý tổng thể dành cho doanh nghiệp trên 
nền tảng điện toán đám mây) của SBT đã chính thực 
được triển khai cho toàn bộ 22 đơn vị của SBT tại 4 
nước Việt Nam, Singapore, Lào và Campuchia, qua đó 
giúp Công ty tối ưu hóa chuỗi cung ứng và nâng cao 
hiệu quả quản trị tài chính. Đây là tiền đề quan trọng 
để SBT có thể chủ động quản trị được rủi ro, nâng cao 
năng lực cạnh tranh cũng như hài hòa quyền lợi của 
Nông dân, Nhà máy, Khách hàng, Nhà đầu tư và Cổ 
đông, và tự tin hướng đến các mục tiêu kinh doanh xa 
hơn như tiếp tục gia tăng thị phần trong nước và tiến 
xa hơn trên thị trường quốc tế.

Đăng ký và niêm yết 700.000 Trái phiếu 
phát hành ra công chúng; 

Phát hành cổ phiếu để chia cổ tức NĐ 
2019-2020;

Ngày 29/7/2021 vừa qua SBT đã hoàn thành việc Lấy ý 
kiến cổ đông bằng văn bản đợt 1 và 2, cụ thể, Đại hội 
đồng cổ đông đã đồng ý thông qua các vấn đề: 

THỰC HIỆN CHỐT QUYỀN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG 
BẰNG VĂN BẢN

CHÍNH THỨC 'GO-LIVE' THÀNH CÔNG HỆ THỐNG ORACLE CLOUD ERP

SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NIÊN ĐỘ 2020-2021 CỦA SBT

Sửa đổi Điều lệ; 

Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.
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niêm yết thuộc rổ chỉ số 
phát triển bền vững

VNSI – HOSE 

dẫn đầu 2020 - 
Forbes vinh danh

xuất sắc thế giới - LACP niêm yết tốt nhất 2021 - Forbes

trong dự án tư vấn chuyển đổi
và triển khai

hệ thống Oracle Fusion Cloud

Quản trị công ty tốt nhất 
năm 2020 – Nhóm vốn 

hóa lớn – Hose

Tiêu Biểu Châu Á – Thái 
Bình Dương 2021 

Giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT và 
Bầu thay thế thành viên HĐQT do hết nhiệm 
kỳ vào ngày 30/06/2021; 
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Niên độ 2020-2021 vừa qua tiếp tục là một niên 
độ khó quên của ngành Đường Việt Nam nói 
chung và SBT nói riêng khi khi điểm trũng chu kỳ 
của ngành Đường thế giới chưa thực sự kết thúc 
trong lúc giá Đường vẫn còn nhiều biến động do 
các yếu tố bất khả kháng, thay đổi trong chính 
sách. Đại dịch lịch sử Covid-19 bùng nổ và lan 
rộng trên phạm vi toàn cầu cũng ảnh hưởng sâu 
rộng đến nhiều mặt trong hoạt động kinh doanh 
của Công ty.

Trong bối cảnh khó khăn nhiều hơn thuận lợi đó 
sự nỗ lực không ngừng của Ban điều hành và đội 
ngũ Cán bộ nhân viên, cộng hưởng từ chiến lược 
hợp lý của Hội đồng quản trị, SBT vẫn khép lại 
niên độ với kết quả tích cực trên nhiều khía cạnh 
hoạt động, chủ động thích ứng với hoàn cảnh và 
chuyển mình tìm giải pháp, biến thách thức 
thành cơ hội để phát triển và nâng cao năng lực 
doanh nghiệp trên con đường vươn ra biển lớn, 
hướng tới mục tiêu trở thành “Nhà cung cấp 
giải pháp sản phẩm Nông nghiệp có nguồn 
gốc và bền vững hàng đầu Đông Dương”.

Go-live thành công hệ thống Oracle Cloud ERP ngày 1/7/2021


