
Doanh thu thuần đạt 31% kế hoạch năm, Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 
mạnh so với cùng kỳ

SBT - TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG TRONG 3 THÁNG ĐẦU NIÊN ĐỘ 2022-2023
KHỞI ĐẦU CHO MỘT NIÊN ĐỘ BỨT PHÁ

Niên độ (NĐ) 2022-2023 bắt đầu từ 1/7/2022 với những triển vọng tích cực của Ngành Đường 
thế giới. Kết thúc Quý 1, Công ty cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Biên Hoà, SBT, 
Công ty) đã tiêu thụ hơn 275 ngàn tấn Đường, ghi nhận Doanh thu thuần đạt 5.309 tỷ đồng, tăng 
23% so với cùng kỳ, hoàn thành 31% kế hoạch năm. Sản lượng tiêu thụ của các Kênh bán hàng 
khác cũng ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ. Đặc biệt kênh Xuất khẩu tăng trưởng vượt bậc 
khi sản lượng bán hàng tăng 80%, kênh Công nghiệp B2B tăng 44% so với cùng kỳ. Đây là một 
dấu hiệu khởi sắc cho thấy nhu cầu tiêu thụ đường được cải thiện đáng kể trong giai đoạn phục 
hồi kinh tế. 

Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 282 tỷ đồng, tăng 8% và hoàn thành 33% kế hoạch năm. Lợi 
nhuận sau thuế đạt 262 tỷ, tăng 34% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp trong 3 tháng đầu 
NĐ được cải thiện tăng từ 11,5% lên 12,5% so với cùng kỳ.

Kết thúc Quý 1, Đường vẫn đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu Doanh thu (DT) khi các dòng sản 
phẩm Đường ghi nhận 4.792 tỷ đồng, chiếm hơn 90% DT, tăng hơn 16% so với cùng kỳ. Bên 
cạnh sản phẩm Đường, DT phân bón ghi nhận gần 105 tỷ đồng, chiếm 2%, tăng gần 3 lần so 

với cùng kỳ, DT mật rỉ chiếm 1,5% tăng gần 13% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, DT khác cũng là 
một điểm nhấn ghi nhận 316 tỷ đồng, chiếm gần 6% DT, tăng 427% so với cùng kỳ, DT này đến 
từ hoạt động bán máy móc cơ giới và các sản phẩm nông nghiệp khác như: chuối, dừa,… Sự 
dịch chuyển trong cơ cấu DT này đã chứng minh cho việc SBT đang đi đúng lộ trình hướng tới 
chuỗi giá trị nông nghiệp toàn diện, trở thành Công ty nông nghiệp hàng đầu khu vực, vận hành 
và phát triển hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ liền mạch, tối đa hóa lợi nhuận. 

Trong 3 tháng đầu NĐ 2022-2023, Lợi nhuận gộp đạt 666 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Lợi 
nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng là một điểm đáng chú ý khi đạt 286 tỷ đồng, tăng 11% 
so với cùng kỳ, điều này có ý nghĩa chứng minh cho việc tái cấu trúc Công ty đã đi đúng lộ trình, 
gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh lõi. 

Tổng tài sản của Công ty tiếp tục gia tăng, đạt 27.880 tỷ đồng, tăng 150 tỷ đồng so với 
cuối niên độ 2021-2022. Điều này khẳng định tiềm lực tài chính mạnh mẽ của doanh nghiệp, 
đồng thời phản ánh đúng mục tiêu đa dạng hóa nguồn thu và tận dụng tối đa các thế mạnh sẵn 
có của SBT và cũng là tiền đề để các Nhà đầu tư đánh giá triển vọng của SBT trong tương lai.
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AgriS thực hiện phát hành 7% cổ phiếu để chi trả cổ tức cho Niên độ 
2020-2021, thực hiện nghĩa vụ với Cổ đông
Ngày 27/10/2022, SBT đã nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước về việc 
thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho Niên độ 2020-2021, với tỷ lệ trả cổ 
tức là 7%. Theo đó, Công ty sẽ phát hành hơn 44.040.562 cổ phiếu, với tổng giá trị phát hành là 
440.405.620.000 đồng để chi trả cho Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách Cổ đông của 
Công ty vào thời điểm chốt danh sách Cổ đông hưởng quyền (ngày 14/11/2022). Như vậy, SBT 
dự kiến sẽ hoàn thành trả cổ tức Cổ đông Niên độ 2020-2021 vào tháng 11/2022. Đây là nỗ lực 
của SBT trong việc hoàn thành nghĩa vụ và đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông.  

Đối với lợi nhuận đạt được trong niên độ 2021-2022, SBT đề xuất phương án chia cổ tức niên 
độ 2021-2022 và niên độ 2019-2020 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu, tương ứng 
số tiền hơn 629 tỷ đồng.

AgriS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2021-2022
Sáng ngày 28/10/2022, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên cho NĐ 
2021-2022. Trong Đại hội năm nay, Hội đồng Quản trị đã trình ĐHĐCĐ thông qua 16 Tờ trình nội 
dung và 3 báo cáo, tất cả đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao.

Nhằm tiếp nối đà tăng trưởng bứt phá trong niên độ qua, SBT đặt mục tiêu quy mô doanh thu 
thuần niên độ 2022-2023 đạt 17.017 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ước tính đạt 850 tỷ đồng, 
tăng 13% so kế hoạch niên độ trước. Trong giai đoạn tình hình kinh tế vĩ mô còn nhiều bất ổn, 
ngành Đường thế giới và trong nước còn nhiều thách thức và cạnh tranh, SBT đặt mục tiêu nỗ 
lực giữ vững thị phần, kiểm soát chi phí và đảm bảo tối ưu hiệu quả kinh doanh trong niên độ 
tới. 

Về nội dung các tờ trình ĐHĐCĐ thường niên, đáng chú ý, SBT tiếp tục trình phương án chào 
bán cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ 20% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành cho các Nhà đầu tư 
chứng khoán chuyên nghiệp, đặc biệt chú trọng đến các Nhà đầu tư Châu Âu, nhằm tăng quy 
mô vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm.
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Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư và Truyền thông

Cũng tại sự kiện này, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã trình bày Đại hội về việc SBT chính thức  
chuyển đổi mô hình kinh doanh từ công ty sản xuất nông nghiệp thuần túy sang mô hình kinh tế 
nông nghiệp thông minh tích hợp theo định hướng chuyển đổi toàn diện Mô hình quản trị từ 
thuần Kỹ thuật Sản xuất sang Sản xuất - Xuất Nhập khẩu - Thương mại dịch vụ Nông nghiệp 
trên nền tảng phát triển đa quốc gia. 

Những kết quả tích cực đã đạt được trong niên độ 2021-2022 là minh chứng cho chiến lược phát 
triển đúng đắn của Hội đồng Quản trị cũng như Ban Điều hành SBT, đồng thời cũng là đòn bẩy 
quan trọng để SBT tiếp tục triển khai chuyển đổi mô hình, hiện thực hóa mục tiêu chiến lược trở 
thành một Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển bền vững, tham gia 
sâu rộng vào chuỗi giá trị ngành nông nghiệp toàn cầu.

Bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch HĐQT SBT chia sẻ về định hướng Commercial Value Chain

Tân Hội đồng Quản trị của SBT tại ĐHĐCĐ NĐ 2021-2022


