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61 Chia sẻ của Khách hàng trồng Mía

65 Giới thiệu Ban Tổng Giám đốc

59 SBT hướng đến các mục tiêu Phát triển bền vững

62 Chia sẻ của Nhân viên

Nội dung
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  

NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2020-2021
PHIÊN BẢN TÓM TẮT

ASEAN : Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á

ATIGA : Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN

B2B : Khách hàng Doanh nghiệp

B2C : Khách hàng Tiêu dùng

BCTC : Báo cáo tài chính

BCTN : Báo cáo thường niên

CAGR : Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm

CBNV : Cán bộ nhân viên

CCS : Chữ Đường

CTCP : Công ty cổ phần

ĐHĐCĐ : Đại hội đồng Cổ đông

Đường RE : Đường Tinh luyện

Đường RS : Đường Kính trắng

ĐVT : Đơn vị tính

EBIT : Lợi nhuận trước lãi vay và thuế

EBITDA : Lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao

ESOP :
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn  
của người lao động

GRI : Sáng kiến báo cáo toàn cầu

HĐQT : Hội đồng Quản trị

HORECA :
Kênh bán hàng thông qua Khách sạn - 
Nhà Hàng - Đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống

HOSE : Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

IFC : Công ty Tài chính Quốc tế

KSNB : Kiểm soát nội bộ

KTNB : Kiểm toán nội bộ

LNST : Lợi nhuận sau thuế

LNTT : Lợi nhuận trước thuế

LYKCĐ : Lấy ý kiến Cổ đông

M&A : Sáp nhập và Mua lại

NĐ : Niên độ

P/E : Hệ số giá trên Lợi nhuận của cổ phiếu

PTBV : Phát triển bền vững

QCƯX : Quy chế ứng xử

QLRR/QTRR : Quản lý rủi ro/ Quản trị rủi ro

QTCT : Quản trị Công ty

R&D : Nghiên cứu và Phát triển

TBKT : Tiểu ban Kiểm toán

TGĐ : Tổng Giám đốc

TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên

TTC Biên Hòa/ 
Công ty/SBT

: Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

TTCK : Thị trường chứng khoán

UBCK : Ủy ban Chứng khoán

VCSH : Vốn chủ sở hữu

VĐL : Vốn điều lệ

VNL : Vùng nguyên liệu

CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

SCAN ĐỂ XEM PHIÊN BẢN TRỰC TUYẾN  
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TTC BIÊN HÒA 
NĐTC 2020-2021

CẢM NHẬN CỦA  
CÁC BÊN LIÊN QUAN VỀ SBT 

6

GIỚI THIỆU VỀ BAN LÃNH ĐẠO

7

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

5

61 Chia sẻ của Khách hàng

64 Giới thiệu Hội đồng Quản trị

56 Viện Nghiên cứu Nông nghiệp - Bước tiến quan trọng  
 trong chiến lược xây dựng vùng nguyên liệu bền vững

47 Đầu tư phát triển công nghệ
50 Hoạt động của thị trường vốn
52 Quản lý hiệu quả chuỗi cung cứng
54 Hoạt động R&D 

SBT 
DẤU ẤN NIÊN ĐỘ 

TỔNG QUAN  
VỀ SBT

1

TÌNH HÌNH 
HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 20-21 

4

10 Những sự kiện nổi bật niên độ 2020-2021
12 Quá trình tăng Vốn điều lệ

08 Những con số nổi bật niên độ 2020-2021
09 Điểm nhấn tài chính niên độ 2016-2017 - 2020-2021

13 Các giải thưởng nổi bật

TRIỂN VỌNG  
NGÀNH ĐƯỜNG 

3 42 Triển vọng Đường Thế giới
43 Triển vọng Đường Việt Nam

46 Tình hình hoạt động niên độ 2020-2021

36 Kênh phân phối chính

16 Quá trình hình thành và phát triển

24 Danh mục sản phẩm đa dạng

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 
2 38 Định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị

36 Đối tác chiến lược

22 Chuỗi giá trị của cây Mía và nỗ lực của TTC Biên Hòa
18 Hệ thống và mạng lưới 

02 Các thuật ngữ viết tắt
04 Thông điệp Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
06 Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi 
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THÔNG ĐIỆP
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TTC BIÊN HÒA 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

SBT - Tiên phong trong việc trở thành Công ty nông 
nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững và hài 
hòa quyền lợi với các Bên liên quan.

sang hướng hữu cơ, tối ưu hóa giá trị cây Mía khi tận dụng tối 
đa nguồn nguyên liệu từ các phế phụ phẩm trong quá trình 
sản xuất, chủ động nghiên cứu và áp dụng giải pháp ong 
mắt đỏ phòng trừ sâu bệnh từ thiên địch, không gây tồn dư 
thuốc bảo vệ thực vật trên nông sản,… tất cả hành động trên  
vì mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của nền nông nghiệp hiện 
đại song song với bảo vệ môi trường xung quanh, đáp ứng 
các tiêu chí ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị).

Có thể nói, đầu tư bền vững đang là xu hướng của thế giới, 
khi các quỹ đầu tư lớn đang tập trung ưu tiên rót vốn vào 
các doanh nghiệp có xếp hạng cao về tiêu chí ESG. Một 
khảo sát của PwC cho thấy tổng giá trị của các quỹ đầu tư 
có yếu tố ESG đã vượt qua các quỹ đầu tư truyền thống tới 

9% trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2019. Ngoài ra, các 
doanh nghiệp đạt điểm cao về tính bền vững cũng có xu 
hướng hoạt động tốt hơn, và hấp dẫn được nguồn vốn lớn 
từ các Nhà đầu tư hơn. Niên độ 2020-2021 là năm thứ 4 liên 
tiếp TTC Biên Hòa nằm trong “Top 20 Doanh nghiệp niêm 
yết thuộc rổ chỉ số phát triển bền vững VNSI”, tiếp tục giữ 
vững vị trí là công ty Mía Đường duy nhất có tên trong Rổ 
chỉ số VNSI20 - Top 20 cổ phiếu có điểm Phát triển bền vững 
cao nhất thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, năm 2020, 
SBT đã lọt vào Top 10 thương hiệu vì môi trường xanh quốc 
gia, Top 10 doanh nghiệp phát triển xanh bền vững, tất cả 
thành quả này là một đòn bẩy quan trọng giúp SBT có thể 
đón đầu xu hướng đầu tư ESG, tiếp cận dòng vốn đầu tư dễ 
dàng hơn, đặc biệt là các dòng vốn ngoại.

Tôi hy vọng Quý Cổ đông, Nhà đầu tư, Người nông dân, Quý Khách hàng và các Đối tác sẽ tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng 
chúng tôi trên hành trình Phát triển bền vững, vươn tầm quốc tế.

Với mục tiêu trở thành “Nhà cung cấp giải pháp sản phẩm Nông nghiệp có nguồn gốc và bền vững  
hàng đầu Đông Dương”, cũng như luôn đứng vững trước các “biến động” và góp phần xây dựng một hệ 
thống thực phẩm bền vững, niên độ tới, chúng tôi đặt mục tiêu đẩy mạnh kết hợp tất cả các hoạt động  
của mình vào khung quản trị ESG. Hoạt động quản trị sẽ bao gồm các chủ đề về bền vững chuyên biệt,  
các chỉ số tài chính sẽ phấn đấu đến những chỉ số tài chính “xanh” và thiết lập một hệ thống triển khai đồng 
bộ và nhất quán, nhằm tăng tính minh bạch và cung cấp thông tin rõ ràng hơn nữa cho các Bên liên quan. 

Đặng Huỳnh Ức My 
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị TTC Biên Hòa

Lời đầu tiên, Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến 
Quý Cổ đông, Nhà đầu tư, Người nông dân, Quý Khách 
hàng và các Đối tác đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng 
TTC Biên Hòa trong suốt thời gian qua.

L à một doanh nghiệp nông nghiệp đầu ngành 
tại Việt Nam với hơn 50 năm bền bỉ với “cây Mía”,  
TTC Biên Hòa sở hữu mía từ hơn 66 nghìn ha đất nông 

nghiệp ở 3 quốc gia Đông Dương, cung cấp hơn 1 triệu tấn 
Đường thành phẩm ra thị trường trong nước và quốc tế 
mỗi năm. Chúng tôi nhận được thông điệp rất rõ ràng từ  
Người tiêu dùng về yêu cầu chất lượng của các sản phẩm 
mới, ngoài việc đảm bảo an toàn cho sức khỏe, còn phải được 
sản xuất với tác động tối thiểu đến môi trường.

Đó là lý do trong suốt thời gian qua chúng tôi luôn kiên 
định trên hành trình phát triển bền vững khi xây dựng chiến 
lược kinh doanh “xanh” làm nền tảng phát triển, tạo vị thế  
cạnh tranh và tạo đà cho những tham vọng mở rộng  
thị trường quốc tế. Chúng tôi tập trung phát triển và  
hoàn thiện Chuỗi giá trị cây Mía, chuyển đổi mô hình canh tác 

ESG

Bà Đặng Huỳnh Ức My  - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị TTC Biên Hòa

54 CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021



TTC BIÊN HÒA 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

13 Các giải thưởng nổi bật

SBT - Dấu ấn niên độ

LỢI NHUẬN 

TRƯỚC THUẾ 
784 TỶ ĐỒNG

TRANSFORM SBT

LỢI NHUẬN SAU THUẾ 

650 
TỶ ĐỒNG

08 Những con số nổi bật niên độ 2020-2021

10 Những sự kiện nổi bật niên độ 2020-2021

12 Quá trình tăng Vốn điều lệ

09 Điểm nhấn tài chính niên độ 2016-2017 - 2020-2021

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trở thành Nhà cung cấp giải pháp sản phẩm 
Nông nghiệp có nguồn gốc và bền vững  
hàng đầu Đông Dương.

Kiến tạo nền Nông nghiệp hiện đại, bền vững  
và mang lại nguồn năng lượng - dinh dưỡng  
nguồn gốc tự nhiên, không biến đổi gen.

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

HIỆU QUẢ SÁNG TẠO CHÍNH TRỰC TINH THẦN LÀM CHỦ TIÊN PHONG

TTC BIÊN HÒA 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021
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CHỈ SỐ VỀ LỢI NHUẬN CHỈ SỐ VỀ TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN

ĐIỂM NHẤN TÀI CHÍNH  
NIÊN ĐỘ 2016-2017 - 2020-2021
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20.471
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CAGR: 27%

TỔNG TÀI SẢN ĐVT: TỶ ĐỒNG

20.471 
TỶ ĐỒNG
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CAGR: 35%

DOANH THU THUẦN ĐVT: TỶ ĐỒNG

14.925 
TỶ ĐỒNG
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3.061

6.098 5.819

7.642
8.238 

CAGR: 28%

VỐN CHỦ SỞ HỮU ĐVT: TỶ ĐỒNG

8.238 
TỶ ĐỒNG
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CAGR: 73%

325

TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐVT: TỶ ĐỒNG

1.823 
TỶ ĐỒNG
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3.342CAGR:22%

2.582

VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH DÀI HẠN ĐVT: TỶ ĐỒNG

3.342 
TỶ ĐỒNG
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1.396

THU NHẬP TRƯỚC THUẾ, TRẢ LÃI - EBIT ĐVT: TỶ ĐỒNG

1.475 
TỶ ĐỒNG
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766

1.619
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1.663

1.930

CAGR: 26%

THU NHẬP TRƯỚC THUẾ, TRẢ LÃI, 
VÀ KHẤU HAO - EBITDA ĐVT: TỶ ĐỒNG

1.930 
TỶ ĐỒNG
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BIÊN EBITDA ĐVT: %

14%

9

14
QUỸ ETF VÀ CÁC RỔ CHỈ SỐ 

UY TÍN TRÊN THẾ GIỚI

VNSI20
TOP 20 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT 

THUỘC RỔ CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN  
BỀN VỮNG VNSI20 - HOSE

TOP 5
DOANH NGHIỆP QUẢN TRỊ CÔNG TY  

TỐT NHẤT - NHÓM VỐN HÓA LỚN - HOSE

TOP 50
CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT 2021 

-  FORBES VIỆT NAM

46%

THỊ PHẦN DẪN ĐẦU  
NGÀNH ĐƯỜNG VIỆT NAM

~108    TRIỆU KWH

ĐIỆN THƯƠNG PHẨM  
PHÁT VÀO LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA

24+
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU

1,16 
TRIỆU TẤN ĐƯỜNG

73 11 6

SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ  
Tăng 10% so với cùng kỳ

Trong đó có 7 Dòng sản phẩm 
Đường Organic đạt chuẩn EU và USDA

DÒNG SẢN PHẨM  
ĐƯỜNG

DÒNG SẢN PHẨM  
CẠNH ĐƯỜNG - SAU ĐƯỜNG SẢN PHẨM NƯỚC UỐNG

650   
TỶ ĐỒNG

LỢI NHUẬN SAU THUẾ   
Tăng 79% so với  

cùng kỳ

14.925   
TỶ ĐỒNG

DOANH THU THUẦN  
Tăng 16% so với cùng kỳ,  

đạt 104% kế hoạch

TTC BIÊN HÒA 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT 
NIÊN ĐỘ 2020-2021 VÙNG NGUYÊN LIỆU TẠI 3 NƯỚC VIỆT NAM, LÀO, CAMPUCHIA 

~66.000HA 



TTC BIÊN HÒA 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

KICK-OFF DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI SBT - 
TRANSFORM SBT

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT  
NIÊN ĐỘ 2020-2021

TOP 10 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
XUẤT SẮC THẾ GIỚI 

TOP 50 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TỐT NHẤT 
2021 THEO FORBES VIỆT NAM

TTC Biên Hòa và KPMG Việt Nam khởi động dự án  
triển khai Oracle Cloud ERP

Top 10 BCTN xuất sắc nhất thế giới - LACP

22021
THÁNG 32021

THÁNG

Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2021  
Forbes Việt Nam

62021
THÁNG

SỰ KIỆN GO-LIVE: HỆ THỐNG ORACLE CLOUD ERP

Ngày 1/7/2021, TTC Biên Hòa đã chính thức  
“Go-live” thành công hệ thống Oracle Cloud ERP, 
triển khai đồng bộ cho 22 đơn vị của SBT tại 4 nước  
Việt Nam, Singapore, Lào và Campuchia. Công cuộc 
chuyển đổi số này sẽ giúp SBT chuyển đổi mô hình 
vận hành, cải tiến quy trình và số hóa hoạt động, 
hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng 
đầu Việt Nam trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp 
thông minh. 

TOP 10 DOANH NGHIỆP 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
XANH BỀN VỮNG

KÝ KẾT TRIỂN KHAI DỰ ÁN  
“CHUYỂN ĐỔI SBT TRANSFORM 
SBT” VỚI ĐỐI TÁC KPMG

TOP 20 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT THUỘC RỔ CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VNSI - HOSE

72020
THÁNG 82020

THÁNG

Top 10 Doanh nghiệp  
phát triển kinh tế xanh bền vững

Đại diện TTC Biên Hòa và KPMG Việt Nam ký kết  
hợp tác thực hiện dự án tư vấn chuyển đổi và  
triển khai hệ thống Oracle Cloud ERP.

TOP 5 DOANH NGHIỆP QUẢN TRỊ 
CÔNG TY TỐT NHẤT

Bà Huỳnh Bích Ngọc tại Hội nghị Doanh nghiệp  
niêm yết và Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh 
nghiệp niêm yết năm 2020

TOP 50 THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU 2020 
THEO FORBES VIỆT NAM

Bà Huỳnh Bích Ngọc tại buổi lễ trao giải thưởng  
“Top 50 thương hiệu Việt Nam dẫn đầu 2020”  
- Forbes Việt Nam

122020
THÁNG
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TTC BIÊN HÒA 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

CÁC GIẢI THƯỞNG NỔI BẬT

1.419

5.570

1.948

5.867

2.532

6.388

6.507

TỶ ĐỒNG

TỶ ĐỒNG

TỶ ĐỒNG

TỶ ĐỒNG

TỶ ĐỒNG

TỶ ĐỒNG

TỶ ĐỒNG

2009-2013

2017-2018

2015-2016

2019-2020

2019-2020

2013-2014

2018-2019

2016-2017

2020-2021

2021-2022

Niêm yết 44.824.172 CP tại HOSE

Phát hành 303.831.938 CP hoán đổi CP BHS, 
tỷ lệ 1:1,02

Phát hành 37.142.358 CP hoán đổi CP CTCP Mía 
Đường Nhiệt Điện Gia Lai:  VĐL 1.856 tỷ đồng.

Phát hành 9.118.675 CP ESOP

6.084
TỶ ĐỒNG

Phát hành 21.611.333 CP ưu đãi 

1.485
TỶ ĐỒNG

Phát hành 6.574.200 CP ESOP

Phát hành 29.721.879 CP mới trả cổ tức CP  

Phát hành 58.427.235 CP thưởng, tạm ứng cổ 
tức NĐ 2015-2016

Phát hành 30.417.595 CP ESOP 

Phát hành 11.992.748 CP để chuyển đổi trái phiếu 

Doanh nghiệp xuất sắc 
Châu Á 2021 - APEA

Top 50 Doanh nghiệp niêm yết 
tốt nhất 2021 - Forbes Việt Nam 

Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả 
nhất Việt Nam 2021 - Vietnam Report

Công ty có môi trường làm việc tốt 
nhất Châu Á 2021 - HR Asia 

Top 10 Doanh nghiệp phát triển 
kinh tế xanh bền vững - VICETA

Top 5 Quản trị công ty - 
Nhóm vốn hóa lớn -  HOSE

 Top 20 Doanh nghiệp niêm yết thuộc rổ 
chỉ số phát triển bền vững VNSI - HOSE

QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA TTC BIÊN HÒA
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TTC BIÊN HÒA 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

Tổng quan về SBT

1
16 Quá trình hình thành và phát triển

24 Danh mục sản phẩm đa dạng

22 Chuỗi giá trị của cây Mía và nỗ lực

36 Đối tác chiến lược

18 Hệ thống và mạng lưới của TTC Biên Hòa 

36 Kênh phân phối chính
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

19
95
1995
• Thành lập: 15/7/1995
• Vốn đầu tư: 95 triệu USD 
• Vốn pháp định: 28,5 triệu USD
• Nhà máy sản xuất Đường có dây chuyền thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến nhất: 

Sản phẩm chính là Đường tinh luyện RE theo tiêu chuẩn Châu Âu
• Công suất ép Mía: 8.000 tấn Mía/ngày

2000
• Liên hiệp Mía Đường Tây Ninh chuyển nhượng phần vốn góp  

cho Group Bourbon 
• Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

2008
• Niêm yết 44.824.172 cổ phiếu SBT trên HOSE
• Chiếm 31,58% tổng số cổ phiếu phát hành
• Vốn điều lệ: 1.419 tỷ đồng

2010
• Group Bourbon thoái vốn, chuyển nhượng cho đối tác Việt Nam
• CTCP Đầu tư Thành Thành Công là Cổ đông lớn: 24,5% tổng số lượng cổ phần 

phát hành
• Vốn điều lệ: 1.419 tỷ đồng

2015
• Sáp nhập CTCP Nhiệt điện Gia Lai 
• Doanh nghiệp Mía Đường lớn nhất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
• Vốn điều lệ: 1.856 tỷ đồng

2016
• Lần đầu góp mặt trong Rổ Chỉ số VN30
• Gói Trái phiếu 1.000 tỷ đồng: Ổn định dòng tiền, tái cấu trúc hệ thống tài chính,  

tăng hiệu quả sử dụng vốn
• Phát hành hơn 9,1 triệu cổ phiếu ESOP
• Vốn điều lệ: 1.947 tỷ đồng

2017
• Góp vốn vào Công ty TNHH Mía Đường TTC Attapeu 
• Hoàn tất thương vụ sáp nhập CTCP Đường Biên Hòa
• Đổi tên thành CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa
• Hoàn thiện mô hình Tổng Công ty, quản lý tập trung tất cả các Đơn vị kinh doanh ngành Đường TTC
• Vốn điều lệ: 2.532 tỷ đồng 

2018
• Cải tiến QTCT: Theo tiêu chuẩn quốc tế và thông lệ tốt trên thị trường
• Doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên xuất Đường đi Mỹ. Ngoài ra còn có Trung Quốc, Sri Lanka, Myanmar, Singapore, Kenya
• Hoàn tất mua: 61.600.900 cổ phiếu quỹ 
• Nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 100% 
• HOSE: Top 20 Chỉ số Phát triển bền vững - VN Sustainability Index (VNSI) 
• Vốn điều lệ: 5.570 tỷ đồng 

2019
• Hợp tác với Công ty ED&F Man: Xuất khẩu Đường sang Châu Âu
• Hợp tác chiến lược với DEG: Nhà đầu tư chiến lược đến từ Châu Âu
• Ký hợp đồng với BIDV: Phát triển VNL tại Campuchia
• Hợp tác chiến lược với OCB: Hỗ trợ nông dân vay vốn
• Vốn điều lệ: 5.867 tỷ đồng

2020
• Sản lượng Đường tiêu thụ lần đầu cán và vượt mốc 1 triệu tấn 
• Phát hành 21.611.333 cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi cho DEG - Quỹ đầu tư của Chính phủ Đức
• Phát hành 172 trái phiếu chuyển đổi tín chấp tương đương 172 tỷ đồng cho Coretrend - Nhà đầu tư chiến lược Hàn Quốc
• Vốn điều lệ: 6.084 tỷ đồng

~ 66.000 HA VNSI20
VÙNG NGUYÊN LIỆU  
TẠI 3 NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG 6.388 TỶ ĐỒNG

VỐN ĐIỀU LỆ

20.471 TỶ ĐỒNG

TỔNG TÀI SẢN

TIẾP TỤC LÀ DOANH NGHIỆP MÍA ĐƯỜNG 
DUY NHẤT THUỘC RỔ

1,16 TRIỆU TẤN 18,3 TRIỆU CỔ PHIẾU

SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG TIẾP TỤC  
DUY TRÌ TRÊN 1 TRIỆU TẤN, ĐẠT

14 QUỸ ETFS  
VÀ CÁC RỔ CHỈ SỐ LỚN:

ORACLE CLOUD ERP 

24+
QUỐC GIA

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU 14.925 TỶ ĐỒNG

DOANH THU THUẦN

650 TỶ ĐỒNG

LỢI NHUẬN SAU THUẾ
3.000 TỶ ĐỒNG

HUY ĐỘNG THÀNH CÔNG 

thông qua các thương vụ lớn hợp tác  
với các tổ chức tài chính có tên tuổi  
của Việt Nam và quốc tế

TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG  
HỆ THỐNG 

CHO TOÀN BỘ 22 ĐƠN VỊ CỦA SBT TẠI 4 NƯỚC VIỆT NAM, SINGAPORE, LÀO VÀ CAMPUCHIA

CTCP Thành Thành Công -  
Biên Hòa tiền thân là Công ty  
Liên doanh giữa Tập đoàn 
Group Bourbon, Liên hiệp  
Mía Đường II và Liên hiệp  
Mía Đường Tây Ninh

20212021

SẢN PHẨM  
ĐƯỜNG7373
SẢN PHẨM  
NƯỚC UỐNG66

SẢN PHẨM  
CẠNH ĐƯỜNG VÀ SAU ĐƯỜNG1111
SẢN PHẨM  
ĐIỆN MẶT TRỜI11

DANH MỤC GỒM: 

&&
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TRUNG TÂM 3S, ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI JOHN DEERE
TRUNG TÂM 3S SALES - SERVICE - SPARE PART 
(Bán hàng - Bảo hành, Sửa chữa - Phụ tùng chính hiệu)

TRUNG TÂM 3S - AN GIANG

 | 43/13A Trần Hưng Đạo,  
  TP. Long Xuyên,  
  Tỉnh An Giang

 | 1900 633 421

TRUNG TÂM 3S - GIA LAI

 | 442A Trần Hưng Đạo,  
  Thị xã Ayunpa,  
  Tỉnh Gia Lai

 | 1900 633 421

TRUNG TÂM 3S - TÂY NINH

 | 561A Trần Phú,  
  Ấp Tân Phước, Xã Tân Bình,  
  TP. Tây Ninh

 | 1900 633 421

CHI NHÁNH

VIỆN NGHIÊN CỨU NÔNG NGHIỆP  
THÀNH THÀNH CÔNG

 | Số 99, Ấp Bình Hòa, Xã Thái Bình,  
  Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh

 | (0276) 371 29 75

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP  
THÀNH THÀNH CÔNG

 | Ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng,  
  Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

 | (0276) 375 79 16

TRUNG TÂM 
SẢN XUẤT 
PHÂN BÓN 

HỮU CƠ  
VI SINH

VIỆN  
NGHIÊN CỨU 

NÔNG NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA  

Văn phòng Chi nhánh Hà Nội

 | 44 Minh Khai, Phường Minh Khai,   
  Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

 | (0247) 301 88 82

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA  

Văn phòng Chi nhánh Cần Thơ

 | 177B Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hoà,  
  Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

 | (0292) 364 44 99

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA  

Văn phòng Chi nhánh Hồ Chí Minh

 | 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2,  
  Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

 | 0283) 999 88 11

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA  

Văn phòng Chi nhánh Đà Nẵng

 | 169 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Thuận Tây,  
  Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

 | (0236) 372 65 68

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM MÁY MÓC CƠ GIỚI
NGÀNH NÔNG NGHIỆP CỦA THƯƠNG HIỆU JOHN DEERE

TRUNG TÂM 3S - NGHỆ AN

 | Số 312, Khối Tân Phú,  
  Phường Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hòa,  
  Tỉnh Nghệ An

 | 1900 633 421

TRUNG TÂM 2S - NINH HÒA

 | Ấp Lam Sơn, Xã Ninh Sim,  
  Thị xã Ninh Hòa,  
  Tỉnh Khánh Hòa

 | 1900 633 421

CÁNH ĐỒNG VÀNG - THANH HÓA 

 | Ngã tư đường Hồ Chí Minh,  
  Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân,  
  Tỉnh Thanh Hóa

 | 0343 528 789

THÀNH ĐẠT 2 - SÓC TRĂNG

 | Số 49, Đường quốc lộ 1A,  
  Phường 7, TP. Sóc Trăng,  
  Tỉnh Sóc Trăng

 | 0918 453 476

TẤN CHƯƠNG - LONG AN 

 | Ấp Rạch Bùi, Thị trấn Vĩnh Hưng,  
  Huyện Vĩnh Hưng,  
  Tỉnh Long An

 | 0918 430 126

TTC BIÊN HÒA 
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ĐVT: Ha

TỔNG DIỆN TÍCH VÙNG NGUYÊN LIỆU  
TẠI 3 QUỐC GIA

HA

TỔNG DIỆN TÍCH  
VÙNG NGUYÊN LIỆU ĐẦU TƯ

32.422

TỔNG DIỆN TÍCH  
VÙNG NGUYÊN LIỆU NÔNG TRƯỜNG 

33.556

STT Quốc gia Khu vực Nhà máy Tỉnh thành VNL 
Đầu tư

VNL Nông 
trường

Tổng 
cộng

1

Việt Nam

TTCS Tây Ninh 8.587 7.000 15.587

2 TTCS Gia Lai Gia Lai 10.200 - 10.200

3 Biên Hòa - Ninh Hòa Khánh Hòa 10.000 612 10.612

4
Biên Hòa - Phan 
Rang

Ninh Thuận 2.228 - 2.228

5 Lào TTC - Attapeu Attapeu 1.407 9.944 11.351

6 Campuchia (*) Kratie Kratie - 16.000 16.000

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 6 địa điểm 32.422 33.556 65.978

BAO GỒM

65.978

Hệ thống vùng nguyên liệu, vùng nguyên liệu xuyên biên giới

(*) Tại Campuchia là vùng nguyên liệu mà TTC Biên Hòa có quyền quản lý và khai thác.

HỆ THỐNG VÀ MẠNG LƯỚI CỦA TTC BIÊN HÒA
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HỆ THỐNG VÀ MẠNG LƯỚI CỦA TTC BIÊN HÒA (TIẾP THEO)

HỆ THỐNG  
NHÀ MÁY & KHO BÃI

BIÊN HÒA 
NINH HÒATTCS 

BIÊN HÒA 
TRỊ AN

BIÊN HÒA 
ĐỒNG NAI

TTCS  
GIA LAI

BIÊN HÒA 
PHAN RANG

TTC 
ATTAPEU

BIÊN HÒA 
TÂY NINH

NƯỚC TRONG 
TÂY NINH 

21 4 6 83 5 7 9

ĐỒNG NAI TÂY NINH NINH THUẬN TÂY NINHLÀO GIA LAI

Nhà máy

Đường thô Mía Mía MíaMía Mía

400 400 150 100 700 600 

Đường Tinh luyện Đường Thô
Đường Trắng,  

Đường Vàng, Đường Thô
Đường Trắng

Đường Organic, 
Đường Vàng

Đường Trắng

Quanh năm Theo vụ Theo vụ Theo vụTheo vụ Theo vụ

Mật rỉ, Bã bùn,  
Nước màu

Mật rỉ,  
Bã bùn

Mật rỉ, Bã bùn,  
Bã Mía

Mật rỉ,  
Bã bùn

Đồng phát điện,  
Mật rỉ, Bã bùn

Vị trí TÂY NINH KHÁNH HÒA ĐỒNG NAI

Nguồn nguyên liệu chính Đường thô và Mía

Công suất sản xuất
(Tấn Đường/ngày)

980 600 250 

Sản phẩm chính Đường Tinh luyện Đường Tinh luyệnĐường Tinh luyện, 
Đường lỏng

Thời gian hoạt động 
trong năm

Thời vụ 300 ngày Thời vụ

Cạnh Đường 
Sau Đường

Đồng phát điện, Mật rỉ,  
Bã bùn, Bã Mía

Mật rỉ,  
Bã bùn

4.180
TỔNG CÔNG SUẤT SẢN XUẤT 
(Tấn đường/ngày)

9
NHÀ MÁY

40
KHO THÀNH PHẨM,  
VỚI SỨC CHỨA: 288.545 TẤN

4
KHO NGUYÊN VẬT LIỆU,  
VỚI SỨC CHỨA: 64.500 TẤN

KHO THÀNH PHẨM VÀ HÀNG HÓAKhu vực Vị trí Số lượng kho Diện tích  
(m2)

Sức chứa  
(Tấn)

Miền Bắc
Hải Phòng 1 6.000 12.000

Bắc Ninh 1 620 430

Miền Trung

Đà Nẵng 1 300 200

Quảng Nam 1 3.000 8.000

Gia Lai 3 12.380 35.000

Ninh Hòa 3 12.300 28.000

Phan Rang 1 1.600 4.000

Lào 4 19.800 38.000

Miền Nam

TP.HCM 1 50 45

Đồng Nai 16 40.398 70.000

Tây Ninh 6 34.536 82.870

Cần Thơ 2 5.000 10.000

TỔNG CỘNG 40 135.984 288.545

Nhà máy Vị trí Nguồn nguyên liệu chính Công suất sản xuất Sản phẩm chính Thời gian hoạt động 
trong năm

NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN VI SINH

TTCAD Tây Ninh
Hỗn hợp tro lò, hỗn hợp bã bùn khô,  

mùn cưa, phân gà
12 Tấn/giờ Phân vi sinh Quanh năm

NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC

Miaqua Tây Ninh

• Miaqua nguyên liệu chính là nguồn nước 
ngưng tụ được lấy từ quá trình bốc hơi nước 
Mía trong công nghệ sản xuất Đường.

• Puraqua nguyên liệu chính là nguồn nước 
ngầm khai thác từ Giếng khoan.

Miaqua: (thùng/ngày)
• 350ml: 1.200 
• 500ml: 1.200 

Puraqua: (thùng/ngày)
• 350ml: 1.200 
• 500ml: 1.200 
• 20 lít: 600 

• Nước hương Mía  
- Miaqua

• Nước tinh khiết  
- Puraqua

• Miaqua:  
Thời vụ (phụ thuộc vào 
thời gian hoạt động của 
nhà máy TTCS)

• Puraqua:  
Quanh năm

KHO THÀNH PHẨM VÀ HÀNG HÓA

Khu vực Vị trí Số lượng kho Diện tích (m2) Sức chứa (Tấn)

Miền Trung Ninh Hòa 1 6.700 12.500

Miền Nam
Đồng Nai 2 14.000 28.000

Tây Ninh 1 12.000 24.000

TỔNG CỘNG 4 32.700 64.500

KHO NGUYÊN VẬT LIỆU
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ĐIỆN SINH KHỐITHAN HOẠT TÍNH VẬT LIỆU SINH HỌCVIÊN NÉN BÃ NẤM ĂN

BÃ MÍA

ĐƯỜNG LỎNG

ĐƯỜNG

BÃ BÙN, TRO

NƯỚC HƯƠNG MÍA

MẬT RỈ

SIRO MÍA

TTC SUGAR

SÁP MÍA

NGỌN, LÁ MÍA

SIRO HƯƠNG CHẾ PHẨM VI SINH THỨC ĂN DINH DƯỠNG

MEN TORULA CỒN, NHIÊN LIỆU SINH HỌC

GIẤM

BỘT NGỌT NHỰA SINH HỌC

GIẤY

HỘP/ỐNG HÚT GIẤY
TỪ BÃ MÍA

PHÂN HỮU CƠ VI SINHSÁP

CÁC SẢN PHẨM LÊN MEN

THỰC PHẨM, 
GIA VỊ, NƯỚC SỐT

NƯỚC MÀU

BIOGAS

NƯỚC MÍA

POLICOSANOL

BỘT GIẤY

THÂN MÍA

CMC/XƠ HÒA TAN

VÁN ÉP

MÍA

Là doanh nghiệp Mía Đường đầu ngành Việt Nam cả về  
thị phần và danh mục sản phẩm, trong niên độ qua,  
TTC Biên Hòa đã tích cực tiến hành đầu tư nhiều dự án quan 
trọng để gia tăng tỷ trọng các sản phẩm Cạnh Đường -  
Sau Đường, đa dạng hóa chuỗi giá trị sản phẩm từ cây Mía 
nhằm tối đa hóa lợi nhuận đem lại. Nổi bật có thể kể đến là 
việc Công ty đã thành công phát triển và đưa ra thị trường 
giải pháp năng lượng tự nhiên từ cây Mía: Nước Mía đóng 
lon Míaha - 100% tự nhiên với 3 hương vị đặc biệt Mía Tắc,  
Mía Đào, Mía Táo. Đây là sản phẩm nước Mía nguyên chất,  
giữ được trọn vẹn các loại vi khoáng, dưỡng chất quý giá,  
đặc biệt là hàm lượng flavonoid giúp chống oxy hóa, lão hóa 
và tăng cường sức khỏe tự nhiên cho cơ thể.

 Chuỗi giá trị hiện tại

 Chuỗi giá trị đang phát triển

 Chuỗi giá trị của tương lai

CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA CÂY MÍA

Nguồn: TTC Biên Hòa
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DANH MỤC SẢN PHẨM ĐA DẠNG  
CỦA TTC BIÊN HÒA

Với kinh nghiệm hơn 50 năm trong ngành, kết hợp cùng định hướng hợp lý của Hội đồng 
Quản trị và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban điều hành cùng tập thể Cán bộ nhân viên,  
TTC Biên Hòa đã có một niên độ thăng hoa khi thể hiện được sự ứng biến linh hoạt, chủ động 
trước thách thức, tiếp tục giữ vững vị trí là Công ty dẫn đầu ngành Mía đường Việt Nam và 
vững bước trên con đường trở thành “Nhà cung cấp giải pháp sản phẩm Nông nghiệp có 
nguồn gốc và bền vững hàng đầu Đông Dương.”

73
SẢN PHẨM ĐƯỜNG

7 DÒNG ĐƯỜNG ORGANIC

9 DÒNG ĐƯỜNG VÀNG 21 DÒNG ĐƯỜNG RE

9 DÒNG ĐƯỜNG PHÈN 5 DÒNG ĐƯỜNG LỎNG

5 DÒNG THỰC PHẨM CHỨC 
NĂNG 17 DÒNG ĐƯỜNG RS

11
SẢN PHẨM CẠNH ĐƯỜNG  
VÀ SAU ĐƯỜNG

4 SẢN PHẨM CẠNH ĐƯỜNG 7 SẢN PHẨM SAU ĐƯỜNG

BÃ MÍA 2 DÒNG NƯỚC MÀU

2 DÒNG NƯỚC UỐNG 
MIAQUA

ĐIỆN THƯƠNG PHẨM 
SINH KHỐI

MẬT RỈ 4 DÒNG PHÂN BÓN

SẢN PHẨM NƯỚC UỐNG

3 SẢN PHẨM  
NƯỚC UỐNG DINH DƯỠNG 3 SẢN PHẨM  

NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT

DÒNG NƯỚC MÍA 
MÍAHA 3 DÒNG NƯỚC UỐNG 

PURAQUA3

1
SẢN PHẨM KHÁC ĐIỆN MẶT TRỜI

6
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ĐƯỜNG ORGANIC TTC ATTAPEU/TTC BIÊN HÒA/TSU

ĐƯỜNG PHÈN

Quy cách đóng gói:

Dạng sản phẩm:
• Đường vàng
• Đường nâu

Ưu điểm sản phẩm:
• Sản phẩm Đường hữu cơ đáp ứng tiêu chuẩn USDA và Châu Âu;
• Dòng sản phẩm sạch, quy trình sản xuất từ trồng Mía đến sản xuất và kinh doanh đáp ứng 

theo quy trình hữu cơ nghiêm ngặt của quốc tế.

Bao 1 tấn Bao 25kg Túi nhỏ 500g Túi giấy 400g Hũ 800g

ĐƯỜNG PHÈN THIÊN NHIÊN BIÊN HÒA PRO

Quy cách đóng gói:

Dạng sản phẩm:
• Đường trắng
• Đường vàng

Ưu điểm sản phẩm:
• Sản phẩm thủ công, Đường kích cỡ hạt to theo thị hiếu người tiêu dùng;
• Vị ngọt thanh mát, sử dụng chế biến các sản phẩm: Nước yến,  

Nước thanh nhiệt, Hầm thuốc bắc, Nấu chè,…

Túi nhỏ 500g

ĐƯỜNG PHÈN NGUYÊN CHẤT BIÊN HÒA PRO/TSU DIAMOND

Quy cách đóng gói:

Dạng sản phẩm:
• Đường trắng
• Đường vàng

Ưu điểm sản phẩm:
• Đường kích cỡ hạt to theo thị hiếu người tiêu dùng;
• Vị ngọt thanh mát, sử dụng chế biến các sản phẩm: Nước yến,  

Nước thanh nhiệt, Hầm thuốc bắc, Nấu chè,….

Bao 50kg Bao 12kg Túi nhỏ 500g Hũ 400g

ĐƯỜNG PHÈN CÔ BA/MIMOSA

Quy cách đóng gói:

Dạng sản phẩm:
• Đường trắng
• Đường vàng

Ưu điểm sản phẩm:
• Đường kích cỡ hạt to, theo thị hiếu người tiêu dùng;
• Vị ngọt, thanh mát được áp dụng rộng rãi trong: Nước yến, nước thanh nhiệt, 

thuốc bắc, nấu chè….

Bao 25kg Túi nhỏ 1kg

DANH MỤC SẢN PHẨM ĐA DẠNG CỦA TTC BIÊN HÒA (TIẾP THEO)

SẢN PHẨM ĐƯỜNG
A

TTC BIÊN HÒA 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

ĐƯỜNG VÀNG 

ĐƯỜNG VÀNG THIÊN NHIÊN BIÊN HÒA GOLD/MIMOSA/ 
TTC SUGAR/CÔ BA/ĐƯỜNG MÍA THIÊN NHIÊN

Quy cách đóng gói:

Ưu điểm sản phẩm:
• Dòng sản phẩm truyền thống, giữ hương vị tự nhiên của Mía;
• Sản phẩm chất lượng cao, quá trình kiểm soát sản xuất nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn FFSC 22000.

Bao 1 tấn Bao 50kg

Bao giấy 25kg Túi nhỏ 1kg (Bao 20 túi)

ĐƯỜNG ĐEN NỮ HOÀNG

Quy cách đóng gói:

Ưu điểm sản phẩm:
• Không sử dụng hương liệu, màu sắc đẹp;
• Giữ trọn vẹn hương vị và dinh dưỡng của Mật Mía.

Túi nhỏ 1kg (Bao 20 túi)

ĐƯỜNG NÂU NGUYÊN LIỆU

Quy cách đóng gói:

Ưu điểm sản phẩm:
• Dòng sản phẩm Đường thô phù hợp cho các doanh nghiệp nuôi ong, chế biến.

Bao 50kg
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DANH MỤC SẢN PHẨM ĐA DẠNG CỦA TTC BIÊN HÒA (TIẾP THEO)

SẢN PHẨM ĐƯỜNG
A

THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

ĐƯỜNG LỎNG

ĐƯỜNG LÀM BÁNH BIÊN HÒA PRO

Quy cách đóng gói:

Ưu điểm sản phẩm:
• Cỡ hạt mịn, không vón cục;
• Phù hợp làm bánh, kem.

Túi nhỏ 1kg (Bao 20 túi)

ĐƯỜNG TINH LUYỆN VITAMIN A BIÊN HÒA VALUE

Quy cách đóng gói:

Ưu điểm sản phẩm:
• Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin A 

Túi nhỏ 1kg (Bao 20 túi)

ĐƯỜNG VÀNG KHOÁNG CHẤT BIÊN HÒA PURE/ 
ĐƯỜNG MÍA KHOÁNG CHẤT

Quy cách đóng gói:

Ưu điểm sản phẩm:
• Thực phẩm bổ sung các nguyên tố vi lượng: Kali, Canxi, Magie, Sắt;
• Bổ sung các nguyên tố vi lượng cho khẩu phần ăn hàng ngày. 

Túi nhỏ 1kg (Bao 20 túi)

ĐƯỜNG ĂN KIÊNG BIÊN HÒA LIGHT

Quy cách đóng gói:

Ưu điểm sản phẩm:
• Chất tạo ngọt dành cho người ăn kiêng;
• Thành phần tốt cho sức khỏe, hạn chế tăng đường huyết.

Túi nhỏ 5g (Hộp 250g)

Quy cách đóng gói:

Ưu điểm sản phẩm:
• Dòng sản phẩm tiện lợi cho người tiêu dùng trong nấu nướng, chế biến đồ uống;
• Vị ngọt tự nhiên.

Chai 250ml Chai 500ml Chai 5 lít

ĐƯỜNG LỎNG TIÊU DÙNG BIÊN HÒA SYRUP

Quy cách đóng gói:

Ưu điểm sản phẩm:
• Hàm lượng Đường ổn định, dễ pha chế và sử dụng;
• Tiện lợi và tiết giảm các chi phí nhân công, lưu kho, chi phí sản xuất, ...  

cho Khách hàng doanh nghiệp;
• Đáp ứng các yêu cầu tiên tiến của sản xuất xanh và tự động hóa.

Flexibag 18m3 ~ 24 tấn

ĐƯỜNG LỎNG XUẤT KHẨU

TTC BIÊN HÒA 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

Quy cách đóng gói:

Ưu điểm sản phẩm:
• Hàm lượng đường ổn định, dễ sử dụng;
• Chứa hàm lượng dinh dưỡng cao và có mùi thơm đặc trưng của Mía;
• Sử dụng làm nguồn nguyên liệu thô của quá trình lên men sản xuất rượu,  

đồ uống...

Flexibag 18m3 ~ 24 tấn

SYRO MÍA

Quy cách đóng gói:

Ưu điểm sản phẩm:
• Hàm lượng Đường ổn định, dễ pha chế và sử dụng;
• Nhiều độ màu: 100 IU, 70 IU, 45 IU và quy cách đóng gói, đáp ứng đa dạng hóa 

nhu cầu của Khách hàng. 
• Tiện lợi và tiết giảm các chi phí nhân công, lưu kho, chi phí sản xuất, ...  

cho Khách hàng doanh nghiệp;
• Đáp ứng các yêu cầu tiên tiến của sản xuất xanh và tự động hóa;
• Có các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn sử dụng từ TTC Biên Hòa.

Flexibag 18m3 ~ 24 tấn

IBC tank 1m3 ~ 1.3 tấnFlexibag 24m3 ~ 32 tấn

ĐƯỜNG LỎNG NỘI ĐỊA MIMOSA

ĐƯỜNG RE

ĐƯỜNG TINH LUYỆN THƯỢNG HẠNG BIÊN HÒA 
PURE/MIMOSA/ TTC SUGAR

ĐƯỜNG TINH LUYỆN ĐẶC BIỆT BIÊN HÒA PURE/MIMOSA/
STICKSU/BIÊN HÒA JOY/ĐƯỜNG MÍA THƯỢNG HẠNG

Quy cách đóng gói:

Quy cách đóng gói:

Ưu điểm sản phẩm:
• Dòng sản phẩm cao cấp nhất của Đường tinh luyện, độ màu thấp, chất lượng cao;
• Đáp ứng được các yêu cầu nghiêm ngặt của Dược phẩm, Nước giải khát theo  

tiêu chuẩn quốc tế.

Ưu điểm sản phẩm:
• Dòng sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về nguyên liệu 

Đường của các doanh nghiệp nước giải khát quốc tế;
• Sản phẩm tiện lợi theo nhu cầu sử dụng của Khách hàng.

Túi 0.5kg/1kg (Bao 40 túi/20 túi) 

Que 6g/8g (Túi 50 que)

Bao 50kg

Bao 50kg Bao 25kg
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ĐƯỜNG TINH LUYỆN XUẤT KHẨU BIÊN HÒA PURE/
BIÊN HÒA DOMIN

ĐƯỜNG TINH LUYỆN CAO CẤP BIÊN HÒA PURE/MIMOSA

Quy cách đóng gói:

Ưu điểm sản phẩm:
• Tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu quốc tế;
• Phù hợp nhiều lĩnh vực sản xuất.

Bao 50kg Bao 12kg

Quy cách đóng gói:

Ưu điểm sản phẩm:
• Chất lượng RE cao cấp, phù hợp các nhóm Khách hàng yêu cầu cao về chất lượng, độ màu ở mức trung bình;
• Đa dạng quy cách đóng gói.

Bao 1 tấn Bao 50kg Bao 25kg Bao 12kg Túi 0.5kg/1kg (Bao 40 túi/20 túi) Hũ 800g

ĐƯỜNG TINH LUYỆN TIÊU CHUẨN BIÊN HÒA PURE/MIMOSA/ĐƯỜNG MÍA CAO CẤP

Quy cách đóng gói:

Ưu điểm sản phẩm:
• Chất lượng Đường tinh luyện RE tiêu chuẩn;
• Giá thành cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của các Khách hàng cần tiêu chuẩn kiểm soát cao, không yêu cầu về độ màu.

Bao 1 tấn Bao 50kg Túi 0.5kg/1kg (Bao 40 túi/20 túi)

ĐƯỜNG TINH LUYỆN HẠT NHUYỄN  
BIÊN HÒA PURE/MIMOSA

Quy cách đóng gói:

Ưu điểm sản phẩm:
• Chất lượng Đường tinh luyện RE tiêu chuẩn;
• Giá thành cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của Khách hàng cần tiêu chuẩn kiểm soát cao, 

không yêu cầu về độ màu.

Bao 50kg

DANH MỤC SẢN PHẨM ĐA DẠNG CỦA TTC BIÊN HÒA (TIẾP THEO)

SẢN PHẨM ĐƯỜNG
A

ĐƯỜNG RE

TTC BIÊN HÒA 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

ĐƯỜNG RS

ĐƯỜNG TRẮNG THƯỢNG HẠNG BIÊN HÒA DAILY/MIMOSA

Quy cách đóng gói:

Ưu điểm sản phẩm:
• Đáp ứng nhu cầu Khách hàng về chất lượng (gần tương đương RE) và độ màu 

phù hợp;
• Giá bán cạnh tranh, thương hiệu uy tín lâu năm.

Bao 50kg Bao 12kg

ĐƯỜNG KÍNH TRẮNG TTC PHAN RANG/TTC GIA LAI/ 
BIÊN HÒA SAVING

Quy cách đóng gói:

Ưu điểm sản phẩm:
• Sản phẩm RS với yêu cầu chất lượng cao;
• Kích cỡ hạt thường và hạt to đáp ứng nhu cầu đa dạng của Khách hàng;
• Giá bán cạnh tranh, thương hiệu uy tín lâu năm.

Bao 50kg Bao 12kg

ĐƯỜNG TRẮNG CAO CẤP BIÊN HÒA DAILY/MIMOSA/TSU

Quy cách đóng gói:

Ưu điểm sản phẩm:
• Sản phẩm RS với yêu cầu chất lượng cao;
• Giá bán cạnh tranh, thương hiệu uy tín lâu năm.

Bao 50kg Bao 25kg Bao 12kg Túi 0.5kg/1kg (Bao 40 túi/20 túi)

ĐƯỜNG TRẮNG XUẤT KHẨU BIÊN HÒA DOMIN

Quy cách đóng gói:

Ưu điểm sản phẩm:
• Tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu quốc tế;
• Phù hợp Khách hàng quan tâm yêu cầu xuất xứ, thương hiệu uy tín.

Túi 0.5kg/1kg (Bao 40 túi/20 túi)

ĐƯỜNG TRẮNG TIÊU CHUẨN TTC NINH HOÀ 
/TTC PHAN RANG/TTC GIA LAI/SEC/  
BIÊN HÒA SAVING/BIÊN HÒA SUGAR

Quy cách đóng gói:

Ưu điểm sản phẩm:
• Sản phẩm RS với yêu cầu chất lượng cao;
• Có nhiều kích cỡ hạt thường và hạt to đáp ứng nhu cầu đa dạng của Khách hàng;
• Giá bán cạnh tranh, thương hiệu uy tín lâu năm.

Bao 50kg Bao 12kg Túi 0.5kg/1kg (Bao 40 túi/20 túi)
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DANH MỤC SẢN PHẨM ĐA DẠNG CỦA TTC BIÊN HÒA (TIẾP THEO)

SẢN PHẨM CẠNH ĐƯỜNG
B

NƯỚC UỐNG HƯƠNG MÍA MIAQUA

MẬT RỈ

Ưu điểm sản phẩm:
• Quy trình sản xuất hiện đại, khép kín;
• Không chất bảo quản, hoàn toàn tự nhiên, tinh khiết;
• Giữ được mùi hương của cây Mía, được trích xuất hoàn toàn tự nhiên không thêm 

bất kỳ loại phụ gia nào.

Thông tin sản phẩm:
• Nguồn phụ phẩm thu được của quá trình sản xuất Đường;
• Thành phần chính là Đường saccharose, gluco, fructose, và các protein,  

khoáng chất
• Là nguồn dinh dưỡng để thực hiện các quá trình lên men trong sản xuất cồn,  

bột ngọt, thức ăn gia súc, nấm men dinh dưỡng,...;
• TTC Biên Hòa đã nghiên cứu và triển khai nhiều dự án để nâng cao giá trị của  

mật rỉ như sử dụng cho công nghiệp chế biến, làm bánh, nấu ăn,...

Quy cách đóng gói: Chai 500ml (24 chai/thùng)

Chai 350ml (24 chai/thùng)

BÃ MÍA

Thông tin sản phẩm:
• Nguồn phụ phẩm thu được sau khi ép lấy nước Mía;
• Là nguồn chất đốt cung cấp nhiệt cho các lò hơi nhà máy sản xuất Mía Đường;
• Nguồn nguyên liệu sản xuất nấm, bột giấy, ván ép, thức ăn gia súc,…;
• Nguồn nguyên liệu để sản xuất các chế phẩm than hoạt tính, phân vi sinh,...

Mục đích sử dụng:
• Nguyên liệu đầu vào cho các sản phẩm Cạnh Đường và Sau Đường của Công ty.

NƯỚC MÀU BẾP XƯA

SẢN PHẨM SAU ĐƯỜNG
C

Ưu điểm sản phẩm:
• Mật Mía tự nhiên được sản xuất chế biến đảm bảo yêu cầu vệ sinh ATTP;
• Hương vị đặc trưng của mật Mía tự nhiên, hoàn toàn không bổ sung các thành 

phần tạo màu độc hại;
• Sử dụng để tẩm ướp thực phẩm tạo màu sắc đậm đà cho các món ăn.

Quy cách đóng gói: Chai 210g (48 chai/thùng)

ĐIỆN THƯƠNG PHẨM

Thông tin sản phẩm:
• Nguồn điện được phát ra từ tuabin lò hơi sau quá trình đốt bã Mía;
• Nguồn điện tạo ra một phần được sử dụng cho sản xuất và các hoạt động của công ty, phần còn lại được hòa vào lưới điện quốc gia;
• Là nguồn năng lượng tái tạo từ nhiên liệu sinh khối, góp phần hạn chế sử dụng năng lượng hóa thạch và bảo vệ môi trường;
• Góp phần giải quyết tình trạng thiếu điện vào mùa khô của Việt Nam khi nguồn năng lượng thủy điện bị thiếu hụt.

Thông tin sản phẩm:
• Tiêu thụ nội bộ;
• Bán lên lưới điện quốc gia.
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SẢN PHẨM SAU ĐƯỜNG
C

PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH

Bên cạnh nhà máy Phân bón hữu cơ vi sinh hiện tại ở Tây 
Ninh với công suất 34.000 tấn/năm. TTC Biên Hòa đang 
triển khai đầu tư và xây dựng thêm 2 nhà máy Phân vi sinh 
ở Lào và TTCS Gia Lai với tổng mức đầu tư gần 60 tỷ đồng. 
Dự kiến công suất của mỗi nhà máy là 34.000 tấn/năm và 
bắt đầu đưa vào hoạt động sản xuất vào tháng 11/2021 
để phục vụ cho mùa vụ mới nhằm cung cấp nguồn phân 
bón hữu cơ, phân bón hữu cơ vi sinh và phân bón Organic 
cho vùng Mía nguyên liệu và Người nông dân trồng 
Mía. Điều này góp phần thay đổi thói quen canh tác của 
Người nông dân Việt Nam, góp phần cải tạo đất, giảm 
chi phí sản xuất nông nghiệp và gia tăng chất lượng cho  
nông sản Việt Nam.

Phân hữu cơ vi sinh của TTC Biên Hòa được sản xuất từ 
chế phẩm trong quá trình sản xuất Đường như tro lò, 
bã bùn luyện, bã bùn thô. Phù hợp các loại cây:

• Cây công nghiệp: Mía, cà phê, cao su, hồ tiêu, chè, lạc, 
đậu tương,…

• Cây lương thực: Lúa, bắp, mì,…

• Cây rau màu: Rau ăn lá, cà chua, bắp cải, su hào,…

• Các loại cây ăn trái.

Quy cách đóng gói: Bao 40kg

PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH MIXA

PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH FITOHOOCMON 30

Ưu điểm sản phẩm:

• Tăng cường chất hữu cơ, cải tạo đất, tăng độ 
phì nhiêu cho đất;

• Tăng năng suất và chất lượng cây trồng,  
đặc biệt giúp tăng chữ đường cho cây Mía, 
tăng hàm lượng bột cho cây mì,… 

• Giúp cây trồng hấp thu chất dinh dưỡng và 
phát triển tốt hơn, tăng khả năng kháng bệnh.

Ưu điểm sản phẩm:

• Tăng cường chất hữu cơ, cải tạo đất, tăng độ 
phì nhiêu cho đất;

• Bổ sung hệ vi sinh vật hữu ích, giúp cây trồng 
phát triển tốt, tăng khả năng kháng các loại 
bệnh cho cây như đạo ôn, khô vằn,…

• Ổn định và gia tăng năng suất cây trồng;

• Tạo kháng sinh và các chất sinh trưởng cho cây.

PHÂN BÓN HỮU CƠ BELA

PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH FITOHOOCMON 42

Ưu điểm sản phẩm:

• Tăng cường chất hữu cơ, cải tạo đất, tăng độ 
phì nhiêu cho đất;

• Bổ sung hệ vi sinh vật hữu ích, giúp cây trồng 
phát triển tốt, tăng khả năng kháng bệnh,  
cho năng suất cao, ổn định.

Ưu điểm sản phẩm:

• Tăng cường chất hữu cơ, cải tạo đất, tăng độ 
phì nhiêu cho đất;

• Bổ sung hệ vi sinh vật hữu ích, giúp cây trồng 
phát triển tốt, tăng khả năng kháng bệnh,  
cho năng suất cao, ổn định;

• Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho 
quá trình sinh trưởng và phát triển của cây, 
giúp tăng khả năng phát triển chồi cành lá,  
tăng tỉ lệ đậu trái, chắc hạt;

• Tăng khả năng chống sâu bệnh hạn hán trong 
điều kiện thời tiết bất lợi.

CÁC SẢN PHẨM NƯỚC UỐNG 
D

CÁC DÒNG SẢN PHẨM KHÁC 
E

Ưu điểm sản phẩm:
• Công nghệ hiện đại, độc quyền;
• Sản phẩm tiệt trùng 100%, giữ được màu vàng đặc trưng của Mía;
• Không chất bảo quản, hoàn toàn tự nhiên;
• Kết hợp nhiều loại nước ép để đa dạng mùi vị;
• Hiện tại với 3 dòng nước Mía đào, nước Mía tắc và nước Mía táo.

Quy cách đóng gói: Chai 240ml (24 chai/thùng)

Ưu điểm sản phẩm:
• Nước uống tinh khiết Puraqua được xử lý qua hệ thống lọc RO, diệt khuẩn bằng UV, 

đảm bảo sự tinh khiết và an toàn sức khỏe.

Quy cách đóng gói: Bình 19 L

Chai 350ml (24 chai/thùng)

NƯỚC MÍA ĐÓNG LON MÍAHA

NƯỚC TINH KHIẾT PURAQUA 

ĐIỆN MẶT TRỜI

Thông tin sản phẩm:
• Hệ thống các tấm pin năng lượng mặt trời được đặt cố định trên mái của các 

nhà máy và văn phòng của TTC Biên Hòa, có tổng cộng 13 trạm điện mặt trời với  
tổng công suất lắp đặt ~12 MW;

• Nguồn điện tạo ra để phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh, giảm phát thải 
khí nhà kính và giúp bảo vệ môi trường;

• Sản lượng điện không sử dụng hết sẽ bán lên lưới điện quốc gia, góp phần gia tăng 
nguồn thu cho Công ty.

Mục đích sử dụng:
• Tiêu thụ nội bộ;
• Bán lên lưới điện quốc gia.

Chai 500ml (24 chai/thùng)
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Bắc Mỹ (1 Quốc gia): Mỹ

Châu Âu (12 Quốc gia): Bỉ, Bulgaria, Cộng hòa Czech, Malta, 
Pháp, Ý, Hà Lan, Đức, Ireland, Romania, Croatia, Tây Ban Nha

350
THƯƠNG 

MẠI

VỚI TỔNG SỐ HƠN 350 ĐẠI LÝ CẤP 1, 2,3,4 TRÊN TOÀN QUỐC

KHÁCH HÀNG
TĂNG GẦN 80% SO VỚI CÙNG KỲ

24+
XUẤT 
KHẨU

QUỐC GIA

200 ĐỐI TÁC
B2C
TIÊU DÙNG

 
ĐIỂM BÁN  
TĂNG HƠN 5% SO VỚI CÙNG KỲ80.000 ~

5% 
thị phần 

3.600 Điểm bán

KA - KHÁCH HÀNG 
TRỌNG YẾU

4 Đối tác  
Khai trương 4 gian hàng 

trên sàn TMĐT  
Sendo, Tiki, Lazada 

và Shopee 

KÊNH THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ

KÊNH HIỆN ĐẠI

72% 
thị phần 

67 Đối tác  
& 5.300 Điểm bán 

(Siêu thị và  
Cửa hàng tiện lợi )

15% 
thị phần 

133 Đối tác  
(Nhà phân phối và Đại lý) 

& 71.100 Điểm bán 
(Cửa hàng bán lẻ)

KÊNH TRUYỀN THỐNG

Châu Á (6 Quốc gia): Campuchia, Hàn Quốc, Indonesia, 
Philippines, Singapore, Trung Quốc

Các hòn đảo Thái Bình Dương (5 Quốc gia): Nauru, Papua 
New Guinea, Samoa, Solomon, Tahiti

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

KÊNH PHÂN PHỐI CHÍNH

B2B
DOANH NGHIỆP 

KHÁCH HÀNG
TĂNG 10% SO VỚI CÙNG KỲ900>

MNC 
CÔNG NGHIỆP LỚN

60% 
thị phần 
25 Khách hàng

35% 
thị phần 
trong năm 20-21 
875 Khách hàng

Ngoài ra còn hơn  
2.000 khách hàng  
tiềm năng có khả năng  
khai thác trong thời gian tới

SME 
TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP Nước giải khát Dược phẩmBánh kẹo Sữa kemThực phẩm

Quan hệ hợp tác “Bền chặt” với các đối tác toàn cầu như Coca Cola hay PepsiCo 
Thiết lập mối quan hệ hợp tác trên 10 năm với top 10 khách hàng doanh nghiệp

QUAN HỆ HỢP TÁC “BỀN CHẶT” VỚI CÁC ĐỐI TÁC TOÀN CẦU VÀ KHÁCH HÀNG NỘI ĐỊA

2
38 Định hướng chiến lược của Hội đồng Quản trị

Định hướng chiến lược
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ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Niên độ 2020-2021 vừa qua đánh dấu cột mốc đầu tiên trong lộ trình Chiến lược “Vươn cánh” 
5 năm 2021-2025 của TTC Biên Hòa, nhằm hướng đến mục tiêu trở thành

“NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP  
CÓ NGUỒN GỐC VÀ BỀN VỮNG HÀNG ĐẦU ĐÔNG DƯƠNG”

Đây là một hành trình dài và cần sự tập trung cao độ, phát triển đồng bộ, bài bản, có hệ thống 
của tất cả các mảng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong niên độ qua,  
với sự nỗ lực không ngừng, TTC Biên Hòa đã bước đầu gặt hái được những thành quả đáng tự hào 

trong việc thực thi chiến lược.

CHIẾN LƯỢC PHÙ HỢP,  
ĐỘNG LỰC VƯƠN TẦM QUỐC TẾ

XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ  
CHUYÊN SÂU CHUỖI CUNG ỨNG  
PHÙ HỢP VỚI MÔ HÌNH KINH DOANH MỚI

TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG  
PHÂN PHỐI TIÊU DÙNG THEO HƯỚNG  

KHAI THÁC SỨC MẠNH HỢP LỰC

CHUYỂN MÌNH TRỞ THÀNH  
NHÀ THƯƠNG MẠI VÀ  

XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

ĐẨY MẠNH LỘ TRÌNH  
SỐ HÓA CHUYỂN ĐỔI  

DOANH NGHIỆP

NÂNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ĐƯỜNG,  
CUNG CẤP GIẢI PHÁP  
NĂNG LƯỢNG TỪ CÂY MÍA  

ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN  
NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ,  

PHÁT TRIỂN DIỆN TÍCH VÙNG  
NGUYÊN LIỆU ORGANIC 

HA

DIỆN TÍCH VÙNG NGUYÊN LIỆU MÍA HỮU CƠ  
CỦA TTC ATTAPEU TRONG NIÊN ĐỘ 2020-2021

6.0006.000
ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ, PHÁT TRIỂN DIỆN TÍCH VÙNG NGUYÊN LIỆU ORGANIC 

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu hữu cơ tại Lào và Campuchia, với tầm nhìn lấy điển hình thành công của Attapeu để 
áp dụng cho các diện tích mới, thực tế việc cơ cấu lại nguồn lực nông nghiệp chuyên sâu cho Nhà máy TTC Attapeu tại Lào đã gặt hái 
được nhiều thành quả khả quan.

Cụ thể, diện tích vùng nguyên liệu Mía hữu cơ của TTC Attapeu trong NĐ 2020-2021 tăng 43% so với NĐ 2019-2020, đạt hơn 6.000 ha. 
Ở tầm nhìn dài hạn hơn, diện tích thu hoạch dự kiến của TTC Attapeu sẽ tiếp tục được mở rộng trong các NĐ sau và cán mốc 14.000 ha 
từ NĐ 2025-2026 trở đi, đem về tổng sản lượng là hơn 874 nghìn tấn Mía.

NÂNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ĐƯỜNG, CUNG CẤP GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG TỪ CÂY MÍA 

Các sản phẩm cạnh Đường, sau Đường đã hoàn tất R&D và bước sang giai đoạn triển khai trong NĐ 2020-2021, nổi bật trong 
số đó là sản phẩm Nước Mía đóng lon Míaha được ra mắt vào cuối tháng 5/2021, và chỉ trong hơn một tháng ra mắt đã tiêu thụ thành 
công hơn 670.000 lon. Đây là một kết quả đáng ghi nhận của TTC Biên Hòa, xuất phát từ khát vọng muốn cung cấp ra thị trường sản 
phẩm nước Mía đóng lon đầu tiên tại Việt Nam.

Tiếp bước sự thành công trong NĐ 2020-2021, các hoạt động R&D trong NĐ 2021-2022 vẫn sẽ tập trung vào các sản phẩm 
là giải pháp năng lượng thay vì tập trung nghiên cứu vào quy trình sản xuất và công nghệ như trước đây. Các giải pháp sẽ bao trùm 
toàn bộ chuỗi cung ứng nhằm đem đến cho Khách hàng, Đối tác sự tiện lợi và tính kinh tế cao cho hoạt động sản xuất chế biến thực 
phẩm và đồ uống.

Đẩy mạnh việc xuất khẩu dạng sản phẩm Đường mix với mục tiêu gần 38.000 tấn Đường mix sẽ được sản xuất và xuất khẩu sang 
thị trường tỷ dân trong NĐ 2021-2022.

CHUYỂN MÌNH TRỞ THÀNH NHÀ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

Với sự gia nhập của công ty con tại Singapore, TTC Biên Hòa đã từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một “Trading 
house” - Nhà thương mại hàng hóa quốc tế.

• Là đại diện của TTC Biên Hòa để phát triển kênh xuất khẩu với thị trường trọng tâm cho NĐ 2021-2022 là Trung Quốc.

• Khai thác thị trường nội địa hướng đến nhóm Khách hàng có nhu cầu nhập khẩu số lượng lớn với thế mạnh sân nhà về kho 
kho bãi, hậu mãi, chăm sóc tư vấn kỹ thuật, sản xuất,...

• Tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới cho dạng sản phẩm Organic thương hiệu TTC Biên Hòa, khai thác thế mạnh từ TTC 
Attapeu với các ưu đãi về thuế quan.

• Đẩy mạnh khai thác sâu về các lợi thế về địa bàn của Công ty khi hoạt động tại Singapore, là 1 “hub” thương mại của Châu Á và 
thế giới, để tạo giá trị gia tăng cho TTC Biên Hòa, đặc biệt ở các lĩnh vực Tài Chính, R&D, Kinh doanh Hàng hóa.
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3
42 Triển vọng Đường Thế giới 

43 Triển vọng Đường Việt Nam

Triển vọng ngành Đường
XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHUYÊN SÂU CHUỖI CUNG ỨNG PHÙ HỢP VỚI MÔ HÌNH KINH DOANH MỚI

Trong niên độ 2020-2021, Oracle Cloud ERP được triển khai xuyên suốt trên toàn chuỗi giá trị cung ứng, nhờ vậy, Công ty đã bước đầu 
tối ưu hóa chuỗi cung ứng trên nền tảng số, xây dựng thành công luồng dữ liệu xuyên suốt, áp dụng công nghệ trong tất cả các hoạt 
động quản lý từ nông trường đến sản xuất, phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Trong NĐ 2021-2022 tới, SBT sẽ tiếp tục đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ vào quản lý chuỗi cung ứng để tăng cường sự chuẩn hóa, nâng cao hiệu quả trong từng khâu trong toàn 
bộ chuỗi cung ứng, hướng đến việc phát triển song hành với mô hình kinh doanh mới mà Công ty đang hướng đến.

TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TIÊU DÙNG THEO HƯỚNG KHAI THÁC SỨC MẠNH HỢP LỰC

Tiếp tục tìm kiếm các Đối tác chiến lược phù hợp với triết lỳ và đặc thù sản phẩm của TTC Biên Hòa để cộng hưởng sức mạnh phân phối 
cũng như tối ưu hóa chi phí bán hàng cho đôi bên, đặc biệt ở kênh bán hàng truyền thống (GT) vẫn còn nhiều dư địa để khai thác về 
lượng. Bên cạnh đó, tiếp tục chủ động tìm kiếm và hợp tác với các Đối tác trong việc phát triển các dòng sản phẩm Cạnh đường như 
Thực phẩm, gia vị, nước sốt, siro, nước uống tinh khiết từ nước cất Mía,... cũng như các giải pháp năng lượng khác như: nước uống dinh 
dưỡng tự nhiên, từ đó góp phần đa dạng hóa các gói sản phẩm gian bếp, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của Người tiêu dùng.

Ngày 1/7/2021, khoảnh khắc giao thoa giữa niên 
độ mới và cũ, đã đánh dấu một bước ngoặt trong 
hành trình số hóa của SBT khi Công ty chính thức  
“Go-live” hệ thống Oracle Cloud ERP, triển khai 
đồng bộ cho 22 đơn vị tại 4 nước Việt Nam, 
Singapore, Lào và Campuchia. 

Việc tích hợp xuyên suốt hệ thống ERP vào trong quy 
trình vận hành, từ nông nghiệp, sản xuất cho đến kho vận,  
kinh doanh thương mại,… sẽ đem lại giải pháp toàn diện để 
hiện thực hóa mục tiêu tối ưu hóa chuỗi cung ứng và nâng 
cao hiệu quả quản trị tài chính. Dù tự hào với thành quả đạt 
được với hệ thống sau hơn 300 ngày triển khai, TTC Biên Hòa 
vẫn đặt ra mục tiêu xa hơn đó là trong 3 năm tới sẽ hoàn 
chỉnh hệ sinh thái sử dụng nền tảng công nghệ thông minh 
tích hợp từ hạ tầng và ứng dụng, kết hợp dữ liệu chuỗi vào 
vận hành và định hướng doanh nghiệp, tiến đến mục tiêu trở 
thành đơn vị đầu tàu trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp 
thông minh tại Việt Nam.

ĐẨY MẠNH LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TIẾP THEO)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021
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TỔNG QUAN NGÀNH ĐƯỜNG THẾ GIỚI VÀ TRIỂN VỌNG

Niên độ 2020-2021 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh của giá Đường 
thế giới, cụ thể, sau khi chạm đáy ở vùng giá 9 cents/lb vào tháng 
4/2020 giá Đường thế giới đã nhanh chóng phục hồi, tăng liên tiếp 
và chạm mức cao nhất trong vòng 4 năm tại mức 20,3 cents/lb  
vào tháng 8/2021. 
Một số động lực chính giúp giá Đường tăng có thể kể đến như: 

Nguồn: tradingeconomics.com

Nguồn cung toàn cầu bị hạn chế do Brazil - quốc gia cung cấp sản lượng Đường lớn nhất thế giới có thể kết thúc vụ 
sớm hơn thường lệ do ảnh hưởng bởi tình hình thời tiết không thuận lợi;

1

Giá dầu thô phục hồi mạnh 110% từ đáy tháng 10/2020 và giá Đường thường biến động cùng chiều với giá dầu bởi 
khi giá dầu tăng, các nhà máy Đường sẽ tăng cường sản xuất ethanol và giảm lượng Mía dùng để sản xuất Đường; 

2

Chi phí logistics tăng cao trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp cũng là một trong những yếu tố tác động  
đến giá Đường;

3

Những dự báo về triển vọng thiếu hụt nguồn cung của thị trường Đường thế giới cho NĐ 2021-2022 từ một số 
chuyên gia, tổ chức lớn.

5

Các quỹ đầu cơ Đường thô liên tục nâng vị thế mua ròng trên thị trường hàng hóa; 4

Diễn biến giá Đường thô trên Sàn New York từ tháng 6/2017 - tháng 8/2021

10

12

14

16

18

20,3

6/2017 6/2018 6/2019 6/2020 8/20212018 2019 2020 2021

ĐVT: USD/lbs

ĐƯỜNG THẾ GIỚI DỰ BÁO THIẾU HỤT KHOẢNG 4,8 TRIỆU TẤN NIÊN VỤ 2020-2021

Tình hình của những Quốc gia sản xuất Đường hàng đầu thế giới niên độ 2020-2021

Tình hình sản xuất

Tính lũy kế từ 6 tháng đầu năm 2021, lượng Mía do các nhà máy chế biến sản xuất đạt gần 211 
triệu tấn, giảm 8,5% so với 230,4 triệu tấn của cùng kỳ năm trước. Sản lượng Đường chế biến đạt 
12,26 triệu tấn, giảm nhẹ so với mức 13,35 triệu so với cùng kỳ niên vụ 2020-2021.

Sản lượng Đường sản xuất của Brazil trong niên độ 2020-2021 dự kiến sẽ giảm 12,8% so với niên 
độ trước, chỉ đạt khoảng 32,5 triệu tấn và được dự đoán sẽ tiếp diễn trong tương lai. 

Theo đánh giá của Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) hồi đầu năm 2021, thị trường Đường thế giới niên vụ 2020-2021 sẽ đối mặt với thiếu 
hụt lên đến 4,8 triệu tấn do sự sụt giảm sản lượng ở Tây Âu và nhiều quốc gia khác như Iran, Pakistan, Thái Lan…cùng những tác động 
từ khủng hoảng logistics toàn cầu.

BRAZIL

Nguồn: czapp.com

 Sản lượng Đường sản xuất  Chuyển đổi sang sản xuất ethanol thay vì Đường
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Sản lượng Đường Ấn Độ sẽ suy giảm do chuyển đổi sản xuất sang Ethanol ĐVT: Triệu tấn

TRIỆU TẤN  
SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG SẢN XUẤT CỦA 
BRAZIL TRONG NIÊN ĐỘ 2020-2021 32,5 TRIỆU TẤN  

SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG SẢN XUẤT CỦA 
ẤN ĐỘ TRONG NIÊN ĐỘ 2020-2021 30,9

Tình hình sản xuất

Sau 2 niên vụ liên tục 2019-2020 và 2020-2021 đạt sản lượng xuất khẩu dưới 10 triệu tấn  
Đường thì dự kiến đến niên vụ 2021-2022 Thái Lan cũng chỉ đạt mức 10,3 triệu tấn Đường (so với 
dự báo ban đầu là 12,3 triệu tấn). 

THÁI LAN

TÌNH HÌNH CỦA NHỮNG QUỐC GIA NHẬP KHẨU ĐƯỜNG LỚN THẾ GIỚI NIÊN ĐỘ 2020-2021

Trung Quốc hiện là quốc gia nhập 
khẩu Đường lớn nhất thế giới khi 
nhu cầu nhập Đường thô của nước 
này liên tục tăng và đạt 5,5 triệu tấn 
năm 2020, tăng trưởng mạnh từ 
mức 1,2 triệu tấn của năm 2017.

TRUNG QUỐC
Indonesia tiếp tục là một trong 
những nước nhập khẩu Đường thô 
lớn nhất thế giới khi duy trì mức sản 
lượng Đường thô nhập khẩu trên 4 
triệu tấn trong 4 năm gần đây và dự 
kiến tiếp tục tăng trong niên độ tới. 

INDONESIA 

Mỹ và Liên minh Châu Âu cũng là 2 khu vực có mức nhập khẩu Đường 
thuộc top dẫn đầu do có mức tiêu thụ Đường theo đầu người cao nhất 
thế giới. Theo đó, tổng sản lượng Đường nhập khẩu của Mỹ trong niên độ 
2020-2021 lên tới 3,89 triệu tấn. Riêng tại Châu Âu, nhu cầu nhập khẩu 
Đường trắng cao gần gấp 2 lần Đường thô, tổng nhu cầu nhập khẩu lên 
tới 2,26 triệu tấn.

Theo dự báo của Czarnikow, giá Đường niên vụ 2021-2022 tiếp tục duy trì đà tăng do tình hình sản xuất 
Đường toàn cầu có dấu hiệu chững lại, sản xuất bị thu hẹp trong khi nhu cầu tiêu thụ Đường vẫn gia tăng, 
dự kiến nguồn cung thế giới sẽ bị thiếu hụt khoảng 0,8 triệu tấn trong niên độ tiếp theo. 

TRIỂN VỌNG NGÀNH ĐƯỜNG THẾ GIỚI TRONG NIÊN ĐỘ 2021-2022

TRIỂN VỌNG ĐƯỜNG VIỆT NAM
Chính phủ đã tăng cường ban hành những chính sách phù hợp để hỗ trợ Ngành Đường trong nước trong niên độ  
2020-2021 như sau:

TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ngày 14/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có  
Chỉ thị số 28/CT-TTg về việc triển khai các giải 
pháp phát triển ngành Mía Đường, bao gồm 
một số điểm chính như:

• Ưu tiên nguồn vốn của địa phương để hỗ trợ 
phát triển cơ giới hoá, nâng cao năng suất, 
chất lượng, hoàn thiện tổ chức sản xuất Mía 
và chuỗi sản phẩm đường;

• Chủ động theo dõi, kịp thời áp dụng các biện 
pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm 
đường nhập khẩu phù hợp với các cam kết 
quốc tế; 

• Tăng cường chống buôn lậu, chống hàng giả, gian lận 
thương mại quyết liệt hơn, nghiên cứu đề xuất nâng mức 
phạt tiền có tính răn đe cao đối với các mặt hàng vận chuyển 
đường nhập lậu;

• Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng xem xét thực hiện các 
giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, cá nhân sản 
xuất, kinh doanh Mía Đường theo quy định hiện hành;

• Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc triển khai 
thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Mía 
nguyên liệu; minh bạch về chữ đường, giá Mía nhằm đảm 
bảo quyền lợi Người nông dân trồng Mía, duy trì nguồn 
nguyên liệu ổn định.

1.

ẤN ĐỘ
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THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI KHI XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU

Ngày 1/8/2020, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU (EVFTA) chính thức có hiệu lực. Theo EVFTA, Liên minh 
Châu Âu (EU) cam kết dành ưu đãi về dòng thuế nhập khẩu Đường trong hạn ngạch lên đến 100 ngàn tấn cho các 
sản phẩm Đường có xuất xứ từ Việt Nam.

2.

BẢO VỆ NGÀNH MÍA ĐƯỜNG NỘI ĐỊA TRƯỚC SẢN PHẨM ĐƯỜNG TỪ THÁI LAN

Ngày 9/2/2021, Bộ Công Thương ký Quyết định số 477/QĐ-BCT, chính thức áp thuế tạm thời chống bán phá giá, 
chống trợ cấp với các mặt hàng đường nhập khẩu có xuất xứ từ Thái Lan, có hiệu lực 4 tháng. Theo đó, mức thuế với 
đường tinh luyện là 48,88% và đường thô là 33,88%.

3.

CHÍNH THỨC ÁP DỤNG THUẾ PHÒNG VỆ ĐỐI VỚI ĐƯỜNG CÓ XUẤT XỨ TỪ THÁI LAN

Ngày 15/6/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1578/QĐ-BCT, chính thức áp dụng thuế chống bán phá 
giá 42,99% và thuế chống trợ cấp 4,65% lên các sản phẩm Đường Mía, gồm đường luyện và đường thô có nguồn 
gốc xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan.

4.

Nguồn: TTC Biên Hòa tổng hợp

Theo thống kê từ Hiệp hội Mía Đường Việt Nam (VSSA)  
số lượng nhà máy hoạt động trên cả nước giảm qua nhiều 
niên vụ và hiện chỉ còn 26/40 nhà máy. Niên độ 2020-2021, 
tổng sản lượng Đường sản xuất trong nước chỉ đạt gần 690 
nghìn tấn, đáp ứng được 1/3 nhu cầu tiêu dùng nội địa,  
còn lại phải trực tiếp nhập khẩu từ nước ngoài. Điều này 

cho thấy một sự thiếu hụt lớn về cung nội địa trong khi nhu 
cầu tiêu thụ Đường của Việt Nam vẫn rất cao. Có thể thấy, 
sự thiếu hụt này thực sự là một thách thức lớn cho ngành  
Đường trong nước, tuy nhiên cũng là cơ hội đối với các 
doanh nghiệp có năng lực, lợi thế cạnh tranh để phát triển 
và mở rộng thị phần mới.

TẤN  
SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG SẢN XUẤT  

NIÊN VỤ 2020-2021 

689.830689.830 1.890.0001.890.000
TẤN  

NHU CẦU TIÊU THỤ ĐƯỜNG  
NIÊN VỤ 2020-2021 

Cung cầu về Đường ở Việt Nam đang có mối tương quan ngược chiều khi từ niên độ 2014-2015 trở lại đây, lượng Đường 
sản xuất có xu hướng giảm, trong khi nhu cầu tiêu thụ có xu hướng tăng dần lên. Việt Nam dự kiến cần thêm 1-1,5 triệu tấn  
Đường trong vài năm tới để phục vụ cho nhu cầu cá nhân và công nghiệp thực phẩm. Trong vòng 5 năm tới ngành  
Đường trong nước được dự báo sẽ vẫn tiếp tục tăng trưởng, và trong bối cảnh này, doanh nghiệp nào có nhiều nguồn 
Đường từ Mía sản xuất trong nước sẽ nắm lợi thế cạnh tranh lớn và mang lại hiệu quả kinh doanh cao.

Triển vọng Ngành F&B tại Việt Nam
ĐVT: (Tỷ USD)

Nguồn: Deloitte, TTC 
Biên Hòa tổng hợp
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 Thực phẩm    Nước uống không cồn

Với tâm thế của một doanh nghiệp dẫn đầu ngành, TTC Biên Hòa luôn có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng, triển khai chiến 
lược phù hợp để đón đầu các cơ hội tiềm năng trong mọi giai đoạn.

Việc Đường xuất xứ từ Việt Nam được niêm yết tại sàn giao dịch hàng hóa London và sẽ niêm yết trên sàn giao dịch hàng 
hóa New York vào tháng 3/2022 không chỉ đem đến lợi thế cho ngành Đường của Việt Nam nói chung mà còn là cơ hội rất 
lớn với TTC Biên Hòa nói riêng khi Công ty đang là một trong những đơn vị tiên phong trong việc chủ động tham gia giao 
dịch trên thị trường hàng hóa quốc tế, đưa Đường Sạch Việt Nam vươn ra thế giới.

TTC Biên Hòa tận dụng lợi thế và cơ hội để tiếp tục bứt phá

4
46 Tình hình hoạt động niên độ 2020-2021

47 Đầu tư phát triển công nghệ

50 Hoạt động của thị trường vốn

52 Quản lý hiệu quả chuỗi cung cứng

54 Hoạt động R&D

56 Viện Nghiên cứu Nông nghiệp - Bước tiến quan trọng  
 trong chiến lược xây dựng vùng nguyên liệu bền vững

Tình hình hoạt động niên độ 2020-2021

TRIỂN VỌNG ĐƯỜNG VIỆT NAM (TIẾP THEO)
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2020-2021

MỤC TIÊU TRỞ THÀNH “DOANH NGHIỆP CUNG CẤP ĐƯỜNG VÀ GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG 
HÀNG ĐẦU VIỆT NAM VÀ KHU VỰC”

Với những nỗ lực không ngừng và tinh thần chủ động sáng tạo, đương đầu với thách thức, tập thể 
Ban lãnh đạo và CBNV TTC Biên Hòa đã cùng nhau hoàn thành Niên độ 2020-2021 với nhiều điểm 
nhấn đáng ghi nhận và thành quả đầy khả quan. Khép lại một niên độ đầy thử thách, TTC Biên Hòa 
thành công giữ vững vị thế dẫn đầu trong thị trường nội địa với thị phần 46% và sản lượng Đường 
tiêu thụ đạt trên 1,16 triệu tấn. Doanh thu thuần hợp nhất đạt 14.925 tỷ đồng, tăng 16% tương 
đương tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với NĐ trước và đạt 104% kế hoạch đặt ra.

nhờ nắm bắt được cơ hội thị trường trong giai đoạn vừa qua. Xét về hoạt 
động xuất khẩu, với lợi thế là Doanh nghiệp dẫn đầu ngành Đường Việt 
Nam cả về số lượng các dòng sản phẩm Đường và công nghệ sản xuất hiện 
đại, TTC Biên Hòa có thế mạnh rất lớn trong việc tiếp cận các thị trường 
có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm như Châu Âu, Mỹ, Singapore,… 
Hơn thế nữa, TTC Biên Hòa tiếp tục khai thác thị trường đường tiềm 
năng ở Trung Quốc với nhiều chủng loại sản phẩm nhằm đáp ứng  
nhu cầu tiêu thụ đa dạng. Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ của các 
Kênh bán hàng khác cũng ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ, cụ thể,  

kênh Tiêu dùng B2C tăng 14%, kênh Thương 
mại tăng 5%. Mục tiêu của TTC Biên Hòa là từng 
bước chuyển đổi các kênh bán hàng từ hướng 
truyền thống sang hướng dịch vụ, cung cấp các 
giải pháp năng lượng cho cơ thể với nhiều dòng 
sản phẩm mới, sản phẩm Đường công nghệ cao, 
cũng như quy cách đóng gói bao bì mới tiện lợi 
hơn nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu chuyên biệt của  
Khách hàng.

TỶ ĐỒNG 
TĂNG 18% SO VỚI CÙNG KỲ, CHIẾM 95% DOANH THU THUẦN 

NIÊN ĐỘ 2020-2021,  
ĐƯỜNG VẪN LÀ SẢN PHẨM CỐT LÕI  

MANG LẠI DOANH THU CHÍNH  
CHO CÔNG TY KHI GHI NHẬN 

TRONG ĐÓ,  
KÊNH XUẤT KHẨU  

TĂNG MẠNH

SO VỚI NIÊN ĐỘ TRƯỚC 

14.125 31%

TTC Biên Hòa hiện cũng là Công ty sở hữu số lượng lớn và đa dạng nhất các dòng 
sản phẩm Đường tại Việt Nam với hơn 73 sản phẩm gồm 21 dòng Đường RE, 17 
dòng Đường RS, 9 dòng Đường Vàng, 9 dòng Đường Phèn, 5 dòng Thực phẩm chức 
năng, 7 dòng Đường Organic và 5 dòng Đường Lỏng. Nhờ vậy, TTC Biên Hòa có thể 
phục vụ tối đa nhu cầu đa dạng và chuyên biệt của mọi nhóm Khách hàng, từ các 
kênh trọng điểm là Khách hàng doanh nghiệp B2B và Khách hàng tiêu dùng B2C, 
đến các kênh Xuất khẩu và Thương mại. 

Với chiến lược dài hạn là đa dạng hóa danh mục sản phẩm dựa trên khai thác tối 
ưu Chuỗi giá trị cây Mía, giảm thiểu rủi ro nguồn thu khi giá Đường thế giới có biến 
động, Công ty đã và đang khai thác 11 dòng sản phẩm Cạnh Đường - Sau Đường 
bao gồm 2 dòng nước uống Miaqua, bã Mía, mật rỉ, điện thương phẩm sinh khối, 2 
dòng nước màu và 4 dòng phân bón. Trong niên độ vừa qua, Doanh thu bán Mật rỉ 
và Điện đóng góp lần lượt là 276 tỷ đồng và 189 tỷ đồng vào tổng Doanh thu của 
Công ty. Ngoài ra, trong niên độ vừa rồi công ty đã bổ sung thêm 3 dòng nước uống 
dinh dưỡng là nước Mía đóng lon Míaha vào danh mục các sản phẩm nước uống.

Cơ cấu Doanh thu theo loại hình  
Sản phẩm Niên độ 2020-2021

Nguồn: BCTC hợp nhất Kiểm toán  
NĐ 2020-2021, TTC Biên Hòa

Điện 1% 
Mật rỉ 2%

Phân bón 1%  
DT khác 1%

Đường 95%

NHỮNG MỤC TIÊU CHÍNH CHO NIÊN ĐỘ 2021-2022

Nâng cao và hoàn thiện danh mục các sản phẩm cốt lõi, đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm giá trị gia tăng,  
phát triển các sản phẩm Sau Đường - Cạnh Đường nhằm tối ưu hóa chuỗi giá trị cây Mía.

1

Tập trung hóa chuỗi cung ứng nhằm sử dụng tài nguyên hiệu quả, vận dụng công nghệ để cải tiến dự báo nhu cầu, 
đáp ứng các thay đổi liên tục về thị trường, linh hoạt trong quản trị hàng tồn kho theo chiến thuật kinh doanh.

3

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống ERP và tích hợp toàn diện hệ thống quản trị, ứng dụng phân tích thông minh, lưu trữ và 
an ninh kiến thức ngành theo định hướng điện toán đám mây.

4

Quản trị Tài chính theo triết lý phân bổ vốn hiệu quả, thực hiện kế hoạch huy động vốn, mua bán và sáp nhập (M&A), 
đầu tư vào các công ty đối tác chiến lược, quản lý danh mục đầu tư, xây dựng chính sách chi trả cổ tức, mua lại cổ 
phiếu,... nhằm tăng khả năng sinh lời cho Công ty và Cổ đông; đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

5

Phát triển lực lượng Nhân sự tinh nhuệ, cải thiện quản trị tri thức doanh nghiệp, hiệu quả kinh doanh và quản trị 
truyền thông với Nhà đầu tư /Chính phủ/Xã hội/Công chúng, ứng dụng Thẻ điểm Cân bằng (Balanced Scorecard) để 
đánh giá toàn diện trên các khía cạnh.

6

Nắm bắt cơ hội và xu hướng thị trường, từ đó đẩy mạnh mở rộng thị phần trong nước và quốc tế:

• Kênh MNC - Công nghiệp lớn: tập trung chăm sóc Khách hàng nội địa, đồng thời tìm giải pháp giành lại sản lượng 
đối với các khách hàng là doanh nghiệp đa quốc gia.

• Kênh SME - Tiểu thủ công nghiệp: đẩy mạnh mở rộng thị phần, mở rộng mạng lưới khách hàng ra các khu vực, 
đặc biệt là khu vực miền Bắc, miền Tây.

• Kênh Trade - Thương mại: mở rộng thị phần nội địa khu vực miền Bắc, tiếp tục duy trì vai trò dẫn dắt giá thị trường.

• Kênh xuất khẩu: mở rộng thị trường xuất khẩu các quốc gia với nhiều sản phẩm ít cạnh tranh về giá, trong đó trọng 
tâm vẫn là thị trường Trung Quốc với các sản phẩm Đường Lỏng, Đường Mix.

• Kênh B2C - Tiêu dùng: xây dựng mô hình hợp tác tạo giá trị cộng hưởng, đánh mạnh phân khúc Thực phẩm và 
Đồ uống (F&B).

2

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

CHUYỂN ĐỔI  
DOANH NGHIỆP MẠNH MẼ

LỘ TRÌNH

MÔ HÌNH  
VẬN HÀNH TIÊN PHONG

SỐ HÓA
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TTC BIÊN HÒA HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU ĐI ĐẦU  
TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH TẠI VIỆT NAM

Không nằm ngoài xu hướng toàn cầu, việc phát 
triển Nông nghiệp thông minh là ưu tiên hàng đầu 
cho quá trình Chuyển đổi số của TTC Biên Hòa,  
lấy công nghệ làm đòn bẩy để nâng cao giá trị của 
hoạt động Kinh doanh Nông nghiệp (Agribusiness), 
gia tăng năng suất và chất lượng của vụ mùa,  
cải thiện cuộc sống và điều kiện sinh hoạt của  
Nông dân, đóng góp cho cộng đồng ở địa phương, 
bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế, 
hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. 

Điện toán đám mây (Cloud Computing): làm nền tảng cho hệ thống lõi quản trị Doanh Nghiệp 
ERP, các hệ thống vận hành số được tích hợp toàn phần vào ERP thông qua hệ thống tích hợp cloud,  
tạo thành Hệ sinh thái (Ecosystem) hoàn chỉnh xuyên suốt chuỗi giá trị. 

Dữ liệu lớn (Big Data): dữ liệu tập trung từ các nền tảng ứng dụng số trong kinh doanh, mạng xã hội, 
cho đến tự động thu thập thông tin từ các hệ thống Ecosystem, các thiết bị trong hệ sinh thái vạn vật 
kết nối (Internet of Things) hình thành cấu trúc Dữ liệu đa chiều, đa dạng, mang tính chính xác với thời 
gian thực hoặc gần như thời gian thực.

Trí tuệ nhân tạo (AI): Áp dụng các công cụ thông minh giúp quản lý các hệ thống dữ liệu phức tạp 
và trích xuất giá trị từ dữ liệu mới, việc sử dụng AI mang lại hữu ích cao nhất cho việc ra quyết định 
phức tạp dựa vào hệ thống Big Data với lượng lớn dữ liệu mà trong nhiều công cụ phân tích dữ liệu 
truyền thống có thể tốn thời gian và công sức để tìm ra các giải pháp, thúc đẩy sự phát triển bùng nổ 
trong hoạt động kinh doanh.

Tự động hóa các thiết bị trong hệ sinh thái vạn vật kết nối (IoT automation): các thiết bị Internet 
of Things (IoT) sẽ là công cụ hữu hiệu tạo ra dữ liệu mạnh mẽ với số lượng đưa vào sử dụng ngày càng 
tăng và phổ biến. Tương tự trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp học máy (ML), IoT đang được tích 
hợp cho tất cả các loại hoạt động vận hành đến dịch vụ... và trọng tâm công nghệ Thiết bị IoT vẫn là 
“dữ liệu”. 

Lộ trình chuyển đổi số của TTC Biên Hòa lấy 4 công nghệ sau làm nền tảng chính: 

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ (TIẾP THEO)

TTC Biên Hòa đã thành công bước đầu trong việc triển khai Hệ sinh thái số dựa trên 
mô hình dịch vụ Ứng dụng Đám mây (SaaS), dịch vụ Dữ liệu Đám mây (PaaS) và 
dịch vụ Hạ tầng Đám mây (IaaS) tại 4 nước Việt Nam, Singapore, Lào và  Campuchia 
nhằm cung cấp quy trình quản trị vận hành xuyên suốt (End-to-end process) cho 
22 đơn vị kinh doanh trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh Đường, sản xuất điện, 
phân bón, máy móc thiết bị, hàng hóa và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG). 

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã tiến hành chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chủ (Master) 
và xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (Big Data) quản lý tập trung dữ liệu giao dịch 
(Transaction Data) trong cả hệ thống Ecosystem nhằm hợp nhất dòng dữ liệu 

từ Core ERP - NonCore -iOT (lõi ERP 
- Các phần mềm hỗ trợ vận hành - 
iOT), trích xuất dữ liệu tự động và 
trực tiếp từ hệ thống kho dữ liệu 
vào Data Warehouse (kho dữ liệu) và 
sử dụng trong phân tích, báo cáo, 
đánh giá các xu hướng kinh doanh,  
hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định 
hoạt động nhanh và chính xác hơn. 

Việc ứng dụng quy trình xuyên suốt 
trong hệ thống doanh nghiệp đã gia 
tăng tốc độ xử lý và cải thiện quy trình 
làm việc, từ đó giúp Công ty dễ dàng 
thích nghi và linh hoạt trước các thay 
đổi trong yêu cầu hoạt động, nhu cầu 
của Khách hàng và biến động của thị 
trường. Các giải pháp công nghệ đã 
và đang được ứng dụng và hỗ trợ cho 
việc quản lý hệ thống báo cáo, hoạch 
định, lập ngân sách, dự báo, thiết lập 
báo cáo tài chính hợp nhất theo tiêu 
chuẩn quốc tế.

LỘ TRÌNH SỐ HÓA 5 NĂM ĐẾN NIÊN ĐỘ 2024-2025 CỦA TTC BIÊN HÒA

Sau khởi đầu đầy hứa hẹn của công cuộc chuyển 
đổi số khi triển khai thành công nền tảng lõi
dưới sự định hướng của Ban Lãnh đạo, TTC Biên Hòa tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm bằng việc tiếp tục 
phát triển và hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin nhằm gia tăng hiệu suất hoạt động, tối ưu  
bộ máy vận hành, nâng cao lợi thế cạnh tranh, vươn tới mục tiêu trở thành “Nhà cung cấp giải pháp  
sản phẩm Nông nghiệp có nguồn gốc và bền vững hàng đầu Đông Dương” và vươn tầm quốc tế.

ORACLE CLOUD ERP 

Trong chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, SBT đặt mục tiêu sẽ mở rộng diện tích vùng nguyên 
liệu tại Úc lên 20.000ha và định hướng phát triển hệ sinh thái trên nền tảng công nghệ mạnh mẽ để Quản lý trang trại và Dữ liệu 
nông nghiệp được thu thập thông qua FRM, Văn phòng điện tử được tích hợp đầy đủ vào ERP cốt lõi và với công nghệ mới, ví 
dụ: Hỗ trợ AI, IoT / Blockchain, GPS Phân tích dữ liệu lớn.

• FRM (Farmer Relationship Management) ứng dụng công nghệ điện toán đám mây để thu thập, phân tích thông tin canh tác 
trên nền tảng quản trị đảm bảo An toàn thực phẩm và công nghệ - truy xuất nguồn gốc. Hệ thống FRM, được SBT đầu tư và 
ứng dụng ở các vùng nguyên liệu hiện tại của SBT, hệ thống FRM giúp cải thiện việc quản lý quy trình canh tác, quy trình đầu 
tư và nghiệm thu hạng mục canh tác, giúp tinh giản quy trình và đơn giản hóa các thủ tục, tạo sự linh hoạt và phù hợp với hoạt 
động nông nghiệp. Đây là giải pháp giúp nâng cao sản lượng mía, đảm bảo chữ Đường (CCS) và phát triển diện tích trồng mía 
dựa trên nền tảng công nghệ số. 

• E-office (Quản lý - Thực thi - Tuân thủ): Văn phòng điện tử hoạt động như cổng thông tin cho tất cả các Công ty thành viên 
của SBT để làm việc, trao đổi và hợp tác trong MỘT nền tảng tuân thủ chính sách và quy định nội bộ và chính phủ. Hệ thống 
E-office còn hỗ trợ quản lý nhân sự, C&B và tích hợp bảng lương, quản lý thông tin liên lạc, bán hàng và tiếp thị, quản lý tài sản 
và dữ liệu kho bãi.
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HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG VỐN

TÌNH HÌNH CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA SBT

Tại 30/6/2021, TTC Biên Hòa có 3 Cổ đông lớn sở hữu trên 5% vốn cổ phần, chiếm 52,9% VĐL bao gồm 1 tổ chức và 2 cá nhân:

1
CTCP ĐẦU TƯ  

THÀNH THÀNH CÔNG 
(TTCI)

nắm giữ  
168.021.963 

cổ phiếu, tương đương 
26,30% 

2

nắm giữ  
100.137.492 

cổ phiếu, chiếm 
15,68% 

Bà  
ĐẶNG HUỲNH ỨC MY 

Phó Chủ tịch HĐQT

Bà  
HUỲNH BÍCH NGỌC 

Chủ tịch HĐQT

3

nắm giữ   
69.724.473 

cổ phiếu, tương đương 
10,92% 

Trong niên độ này, Công ty đã phát hành thành công 

với giá phát hành là 10.000 đồng theo chương trình lựa chọn cho người lao động  
với mục tiêu khích lệ tinh thần cống hiến và gắn bó với Công ty của CBNV.  

Đợt phát hành kết thúc vào tháng 12/2020.  
Như vậy, kết thúc niên độ 2020-2021,  

số lượng cổ phiếu của Công ty là 638.769.480 cổ phiếu,  
trong đó có 617.158.147 cổ phiếu phổ thông  

và 21.611.333 cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi. 

30.417.595 CỔ
 PH

IẾ
U

26,3

15
,68

10,92

47
,1 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

 THEO TỶ LỆ SỞ HỮU 
(%)

TTCI
Bà Huỳnh Bích Ngọc
Bà Đặng Huỳnh Ức My

Khác
Trong nước
Nước ngoài

Tổ chức trong nước Tổ chức nước ngoài
Cá nhân trong nước Cá nhân nước ngoài

88,46

11,54

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG  
THEO ĐỊA LÝ 

(%)
26,88

11
,2

61,58

0,34

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG  
THEO LOẠI HÌNH SỞ HỮU 

(%)

Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tăng ổn định giai đoạn 1/7/2020 - 30/6/2021

Nguồn: TTC Biên Hòa

6,0%

4,0%

2,0%

8,0%

10,0%

12,0%

08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/202107/2020

8,2% 8,2% 8,1% 8,1%
9,1%

9,6%

10,7% 10,7% 10,9%
11,3% 11,2%

10,6%

0,8% 0,8% 0,8%
0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

TÍNH TỚI 30/6/2021, CỔ PHIẾU SBT 
ĐANG THUỘC DANH MỤC CỦA HƠN  

NỔI BẬT LÀ VANECK VECTORS  
VIETNAM ETF VỚI HƠN

FUBON FTSE VIETNAM ETF - QUỸ ETF ĐÀI LOAN MỚI 
GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM, NẮM GIỮ GẦN

rổ chỉ số ETF và chỉ số Index
(uy tín trong nước, ngoài nước)

triệu
(cổ phiếu)

triệu
(cổ phiếu)

triệu
(cổ phiếu)

VỚI TỔNG SỞ HỮU LÀ HƠN 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 
 CORPORATION LIMITED VỚI GẦN

triệu
(cổ phiếu)

77

77 44

44

1818

THÔNG TIN CỔ PHIẾU
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SƠ ĐỒ CHUỖI CUNG ỨNG KHÉP KÍN TẠI TTC BIÊN HOÀ

NHÀ CUNG CẤP CẢNG

NHÀ MÁY

KHO NVL/ 
BAO BÌ

TỐI ƯU HÓA NGUỒN CUNG VÀ NHU CẦU QUẢN LÝ MÔ HÌNH CHUỖI CUNG ỨNG TÍCH HỢP

• Quản lý chi phí mua hàng (không bao gồm Mía);

• Tối ưu hóa vòng xoay hàng tồn kho ;

• Quản lý giao dịch thương mại quốc tế.

• Tối ưu chi phí quản lý hoạt động canh tác  
nông nghiệp;

• Tối ưu thời gian khi thu hoạch tới lúc ép Mía;

• Giảm thiểu chi phí vận chuyển Mía thô.
MỤC TIÊU  
CHỦ ĐẠO 

CHUỖI CUNG ỨNG ĐẦU VÀO CHUỖI CUNG ỨNG   
MÍA NGUYÊN LIỆU

VIỆC SỞ HỮU MẠNG LƯỚI RỘNG LỚN VỚI 

NHÀ MÁY  
TẠI VIỆT NAM

NHÀ MÁY  
TẠI LÀO

KHO NGUYÊN LIỆU VÀ 
THÀNH PHẨM TRẢI DÀI 

TỪ BẮC - TRUNG -  
NAM

8 1 44

QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CHUỖI CUNG ỨNG

KHO THÀNH PHẨM

NHÀ BÁN LẺ CÁC ĐIỂM  BÁN NGƯỜI TIÊU DÙNG
NHÀ PHÂN PHỐI/

TỐI ƯU HÓA DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

• Giảm hao phí;

• Giảm thiểu chi phí sản xuất;

• Tối ưu năng suất chuyển đổi (Yield);

• Tối ưu OEE.

• Cải thiện tỷ lệ giao hàng đúng thời hạn;

• Giảm thiểu chi phí kho vận và hậu cần.

CHUỖI CUNG ỨNG SẢN XUẤT CHUỖI CUNG ỨNG PHÂN PHỐI

Nguồn: TTC Biên Hòa

“TRỞ THÀNH CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM VÀ KHU VỰC”

và đặc biệt là 2 Trung tâm phân phối lớn tại Biên Hòa và Tây Ninh  
đã giúp TTC Biên Hòa kiểm soát tốt chi phí và hoàn toàn chủ động trong việc gia tăng  

khả năng cạnh tranh, mở rộng hệ thống phân phối, chiếm lĩnh thị phần  
và hướng đến tầm nhìn 
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Theo đó, Công ty tiếp tục nghiên cứu sản xuất ra nhiều dòng sản phẩm mới, các sản 
phẩm Đường và Cạnh Đường - Sau Đường chất lượng, cũng như cung cấp các quy 
cách đóng gói bao bì mới tiện lợi hơn. Việc cho ra đời các dòng sản phẩm mới này 
không chỉ đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao, chuyên biệt của Khách hàng, mà còn 
hỗ trợ Khách hàng tiết kiệm chi phí khi đơn giản hóa nhiều công đoạn sơ chế trung 
gian, tiết giảm các chi phí nhân công, lưu kho, chi phí sản xuất...

HOẠT ĐỘNG R&D

Với mục tiêu tối đa hóa chuỗi giá trị cây Mía cũng như từng 
bước chuyển đổi các kênh bán hàng từ hướng truyền thống 
sang hướng dịch vụ, sẵn sàng cung cấp các giải pháp và 
đồng hành cùng với Khách hàng, trong niên độ 2020-2021, 
TTC Biên Hòa tiếp tục đẩy mạnh công tác R&D. 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG R&D NIÊN ĐỘ 2020-2021 

ĐƯỜNG PHÈN MONOROCK

Dòng sản phẩm 
Đường phèn Cô Ba -  
Đường phèn Mimosa

Mục tiêu 
Tăng thêm sự lựa chọn, đáp ứng nhu 

cầu tiêu dùng của Khách hàng.

BAO BÌ GIẤY 25KG

Dòng sản phẩm 
Đường tinh luyện cao cấp

Mục tiêu 
Bao bì phục vụ phù hợp cho Khách 
hàng sữa và dược phẩm với yêu cầu  
và phương án sản xuất nghiêm ngặt, 

bảo vệ môi trường.

SIRO MÍA

Dòng sản phẩm 
TTC

Mục tiêu 
Dòng sản phẩm siro công nghiệp  
phục vụ cho khách hàng sản xuất  

và Quốc tế.

HŨ THỦY TINH  
ĐƯỜNG ORGANIC 800G

Dòng sản phẩm 
Đường Organic 

Mục tiêu 
Thêm quy cách đóng gói cao cấp  
và tăng lựa chọn của Khách hàng,  

bảo vệ môi trường.

NƯỚC MÍA ĐÓNG LON

Dòng sản phẩm 
Míaha

Mục tiêu 
Phát triển dòng nước uống dinh dưỡng 

từ Mía hoàn toàn 100% tự nhiên và 
không chất bảo quản.

ĐƯỜNG PREMIX XUẤT KHẨU

Dòng sản phẩm 
Premix

Mục tiêu 
Đáp ứng nhu cầu  

Khách hàng quốc tế.

CÁC DÒNG SẢN PHẨM ĐƯỜNG MÍA

Dòng sản phẩm 
Đường Mía
Mục tiêu 

Phát triển thêm các  dòng sản phẩm 
Đường Mía hướng đến Khách hàng, 

tăng tính nhận diện thương hiệu  
sản phẩm của TTC Biên Hòa.

DANH MỤC  
CÁC SẢN PHẨM MỚI  
NIÊN ĐỘ 2020-2021  

CỦA CÔNG TY

TTC BIÊN HÒA 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NIÊN ĐỘ 2020-2021

90 TẤN/HA
CAO HƠN 30% SO VỚI SẢN XUẤT  

MÍA GIỐNG THÔNG THƯỜNG

VIỆN ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC THÀNH QUẢ  
TÍCH CỰC BAN ĐẦU KHI NĂNG SUẤT 

MÍA GIỐNG QUA 2 VỤ ĐẠT  
TRUNG BÌNH HƠN

GIỐNG MÍA 
CÓ NĂNG SUẤT HƠN 110 TẤN/HA 

VÀ CCS (%) >11

ĐÃ TUYỂN CHỌN ĐƯỢC 

77
TRIỆU  

CON ONG MẮT ĐỎ 

SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP HƠN 

525 525 
HA MÍA  

TẠI VIỆT NAM VÀ LÀO

THẢ CHO HƠN 

7.000 7.000 

Tuy tuổi đời còn trẻ so với các Viện nghiên cứu trong nước và khu vực nhưng trong thời gian qua, 
Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Thành Thành Công đã có những kết quả nghiên cứu bước đầu về kỹ 
thuật canh tác, giống và bảo vệ thực vật và được ứng dụng vào thực tế sản xuất, đem lại hiệu quả 
thiết thực cho người trồng Mía tại các vùng nguyên liệu.

VIỆN NGHIÊN CỨU NÔNG NGHIỆP – BƯỚC TIẾN QUAN TRỌNG 
TRONG CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÙNG NGUYÊN LIỆU BỀN VỮNG
Vào tháng 3/2021, Công ty đã thành lập Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Thành Thành Công (TTC ARI) với tầm nhìn đến năm 2025, 
TTC ARI trở thành đơn vị tiên phong về nghiên cứu ứng dụng đa ngành, xanh và bền vững trong nông nghiệp và nông nghiệp 
công nghệ cao.

TTC BIÊN HÒA HƯỚNG ĐẾN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU ĐẾN NĂM 2025

Với mục tiêu trở thành đơn vị tiên phong về 

trong nông nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2025, TTC ARI sẽ tiếp tục đẩy mạnh 
nghiên cứu ứng dụng, góp phần vào việc phát triển và xây dựng vùng nguyên liệu bền vững.  
Cụ thể, TTC ARI tiếp tục lai tạo và nhập nội giống Mía, thực hiện tuyển chọn được ít nhất 5 giống 
Mía mới có năng suất đạt hơn 100 tấn/ha, CCS lớn hơn 10%, phù hợp với điều kiện tự nhiên tại 
từng vùng nguyên liệu. Cùng với đó, việc xây dựng cơ cấu giống và sản xuất giống 3 cấp cho từng 
vùng đã được triển khai, với mục tiêu 100% diện tích Mía nguyên liệu được trồng bằng giống  

3 cấp vào năm 2025.

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐA NGÀNH, XANH VÀ BỀN VỮNG 

VỀ BẢO VỆ  
THỰC VẬT

VỀ KỸ THUẬT  
CANH TÁC

• Trong quá trình hoàn tất bộ chế phẩm cho cây Mía và nghiên cứu các sản phẩm mới bao gồm các 
chế phẩm vô cơ và hữu cơ;

• Thực hiện nghiên cứu về các thiết bị cơ giới hóa theo nhu cầu đồng ruộng, hệ thống canh tác;

• Kết hợp các biện pháp canh tác hiệu quả với trồng Mía bằng giống 3 cấp.

• Đẩy mạnh sản xuất ong mắt đỏ để từng bước mở rộng diện tích kiểm soát sâu đục thân bằng thiên 
địch tại các vùng Mía nguyên liệu;

• Nghiên cứu về các loài thiên địch khác như bọ xít hoa gai, bọ xít mắt to, bọ đuôi kìm, nhằm kiểm 
soát dịch hại trên cây Mía và các loại cây trồng khác;

• Đẩy mạnh nghiên cứu các biện pháp quản lý cỏ dại theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường.

Nhằm gia tăng giá trị các phụ phẩm từ quá trình sản xuất Đường như Bã Mía, mật rỉ, TTC ARI tiến hành 
nghiên cứu sản xuất giá thể (phần môi trường cho rễ cây phát triển) cho nông nghiệp công nghệ cao,  
sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ Bã Mía; nghiên cứu dùng mật rỉ nhân sinh khối các vi sinh vật, vi khuẩn có 
ích để sản xuất bộ chế phẩm vi sinh cho canh tác Mía.
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Với quan điểm xuyên suốt và định hướng nhất quán về chiến lược phát triển bền vững, TTC Biên Hòa sẽ tiếp 
tục duy trì và nâng cao các hoạt động và chương trình nhằm mang lại giá trị bền vững trên các khía cạnh

cho các Bên liên quan: Cổ đông/Nhà đầu tư, Khách hàng, Người Nông dân, Cán bộ nhân viên, Cổ đông  
địa phương, Chính quyền/Cơ quan nhà nước

KINH TẾ XÃ HỘI MÔI TRƯỜNG

TTC BIÊN HÒA 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020-2021

5
Báo cáo phát triển bền vững
59 TTC Biên Hòa hướng đến các mục tiêu Phát triển bền vững

SBT là doanh nghiệp mía đường duy nhất có mặt trong bảng xếp hạng VNSI20 (Chỉ số bền vững Việt Nam) - Top 20 công ty 
niêm yết có điểm phát triển bền vững cao nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Xoá nghèo
•  2.691 việc làm cho người lao động
•  ~6.200 hộ nông dân có thu nhập từ cây Mía  

Việt Nam TTC Biên HòaMục tiêu

XÓA NGHÈO

TIÊU CHÍ PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG 

CỦA LIÊN HỢP QUỐC

17

Nước sạch và vệ sinh •  100% nước thải sau sản xuất được xử lý và tận dụng để giải nhiệt máy móc, tưới 
cây, nuôi cá. 

NƯỚC SẠCH
& VỆ SINH

Năng lượng sạch & bền vững
•  ~108 triệu KWh tổng sản lượng Điện thương phẩm 
•  13 trạm điện mặt trời với tổng công suất ~ 12 MW phục vụ cho các nhà máy và văn 

phòng của TTC Biên Hoà

NĂNG LƯỢNG SẠCH
& BỀN VỮNG

Giảm bất bình đẳng trong xã hội
•  341 việc làm cho lao động người Lào
•  120 chương trình tài trợ an sinh xã hội được triển khai trên 3 nước Việt Nam, 

Lào và Campuchia
•  5 huyện thuộc tỉnh Attapeu - Lào được TTC Biên Hòa hỗ trợ kinh phí chống dịch 

Covid-19

GIẢM BẤT
BÌNH ĐẲNG

Tài nguyên đất
•  525 triệu con ong mắt đỏ được thả trên các vùng Mía nguyên liệu tại Việt Nam và 

Lào nhằm kiểm soát dịch hại

TÀI NGUYÊN
ĐẤT

SBT hướng tới các tiêu chuẩn và thông lệ tốt nhất được các tổ chức quốc tế công nhận như: Thẻ điểm quản trị công ty ASEAN, 
Nguyên tắc quản trị công ty của OECD, Tiêu chuẩn GRI về báo cáo bền vững, 17 mục tiêu phát triển bền vững, v.v.

Nắm bắt cơ hội và không ngừng gia tăng sản xuất nông nghiệp hữu cơ.2

Tối ưu hóa chuỗi giá trị mía đường và giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường.1

Sử dụng năng lượng tái tạo là ưu tiên hàng đầu.3

TTC BIÊN HÒA 
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“Chất đi đôi với lượng - Nền tảng của sự bền vững”,  
câu “slogan chất lượng” tồn tại từ những ngày đầu thành lập 
cho tới hiện tại đã nói lên tâm huyết của TTC Biên Hòa trong 
công tác đảm bảo chất lượng, trong hơn 50 năm hoạt động, 
Công ty luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, làm nền tảng cho sự 
phát triển bền vững của thương hiệu TTC Biên Hòa. 

Cảm nhận của các bên liên quan về SBT 

6
61 Chia sẻ của Khách hàng

62 Chia sẻ của Nhân viên

61 Chia sẻ của Khách hàng trồng Mía

CHIA SẺ CỦA KHÁCH HÀNG TRỒNG MÍA, TRƯỞNG TRẠM KHUYẾN NÔNG

CHIA SẺ CỦA KHÁCH HÀNG

Hiện nay làm Mía ở Tây Ninh chúng tôi đã cơ giới hóa nhiều rồi, từ làm đất, chăm sóc đến thu hoạch 
đều có máy móc hết. Nhưng có một cái mà chúng tôi vẫn lo lắng là làm cỏ cho Mía, cái này rất quan 
trọng và ảnh hưởng nhiều đến năng suất lợi nhuận của người trồng Mía. Hiện nay Công ty khuyến 
khích chúng tôi để lại lá Mía khi thu hoạch để che phủ cỏ, đưa máy làm cỏ mini vào hàng khi Mía lớn, 
bay flycam giám sát tình hình cỏ bên trong ruộng. Chúng tôi cũng yên tâm phần nào.

Đường là một trong những nguyên liệu quan trọng nhất trong hoạt động sản xuất của chúng tôi. Chất lượng của Đường sẽ ảnh hưởng trực 
tiếp đến chất lượng sản phẩm. TTC Biên Hòa được chúng tôi lựa chọn làm nhà cung cấp chính bởi nguồn nguyên liệu Đường chất lượng 
cao, đạt các tiêu chuẩn về Pass Floc (không có kết tủa) cũng như độ tinh khiết. 

ED&F Man là doanh nghiệp lâu đời trong hoạt động thương mại nông sản, do đó chúng tôi có những chỉ tiêu cao trong việc lựa chọn nhà 
cung cấp, đặc biệt là đối với các sản phẩm hữu cơ. Sau niên vụ đầu tiên hợp tác, chúng tôi tin rằng đã rất đúng đắn khi lựa chọn TTC Biên 
Hòa làm nhà cung cấp sản phẩm Đường hữu cơ theo tiêu chuẩn Châu Âu

Ngày trước lúc khát mình hay thèm uống gì đó ngọt ngọt mát mát kiểu nước ngọt có gas. Nhưng từ hồi phát hiện ra nước Mía đóng lon 
trong Circle K thì mình chuyển qua mua nước Mía lon luôn vì thấy tốt cho sức khỏe hơn mà vẫn ngon, giải khát tốt

Ông Nguyễn Tấn Khởi  
Khách hàng trồng Mía, Trạm Khuyến nông 3, TTC Biên Hòa, Tây Ninh

Doanh nghiệp ngành nước giải khát

Khách hàng xuất khẩu

Tôi cảm ơn Công ty đã tạo điều kiện giúp đỡ người dân trồng Mía, tạo công ăn việc làm kiếm thêm 
thu nhập cho gia đình. Tôi rất hài lòng với chính sách đầu tư của Công ty cũng như sự nhiệt tình của 
từng cán bộ Công ty đã đến trao đổi hướng dẫn cho tôi từ lúc làm đất cho đến chăm sóc và thu hoạch.  
Đặc biệt các anh em khuyến nông nhiệt tình hỗ trợ tận ruộng Mía để hướng dẫn tôi về sự cần thiết 
của xử lý cỏ, bón phân cũng chăm sóc Mía phát triển tốt.

Ông Sombun Phengsavan       
Khách hàng trồng Mía, Trạm Khuyến nông 3, TTCA, Attapeu 

Đa phần bà con đều hưởng ứng đồng tình với chính sách đầu tư và hỗ trợ không hoàn lại của Công ty 
hiện nay, tất cả các hạng mục đầu tư đều đi sát với nhu cầu và giải ngân kịp thời cho bà con. Tại vùng 
Mía Mỹ Hiệp bà con rất vui và hưởng ứng trong việc phát triển vùng nguyên liệu Mía.

Ông Nguyễn Ngọc Lâm   
Trạm trưởng, Trạm Khuyến nông 1, TTC Biên Hòa - Phan Rang, Ninh Thuận

Chị Hoàng Thanh Hà    
Sinh viên năm 4 Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh

TTC BIÊN HÒA 
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Với đặc thù là Công ty nông nghiệp, TTC Biên Hòa hiện  
tập trung nhiều vào việc phát triển nguồn nhân lực trình độ 
tay nghề cao, kỹ năng thực hành tốt và đáp ứng tiêu chuẩn 
sản xuất khắt khe của các Nhà máy, phục vụ cho hoạt động 
chính là sản xuất kinh doanh với dây chuyền khép kín. 

Công tác tại TTC Biên Hòa chỉ mới gần 1 năm, quãng thời gian này không thực sự quá dài nhưng cũng đủ để tạo cho tôi ấn tượng sâu sắc về  
môi trường làm việc đầy chuyên nghiệp và năng động của Công ty. Ban lãnh đạo, các Cấp quản lý còn luôn nỗ lực tạo ra một môi trường với  
văn hóa khuyến khích, trao cơ hội để mỗi cá nhân có thể phát huy tốt nhất năng lực của mình. Toàn thể CBNV đều có thể thấy được thành quả và 
dấu ấn của mình trên mỗi chặng đường hình thành và phát triển của TTC Biên Hòa, từ đó càng thêm gắn bó với ngôi nhà chung này.

Chị NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH - Chuyên viên Tuyển dụng - TTC Biên Hòa

Làm việc và gắn bó ở Nhà máy Biên Hòa - Ninh Hòa 20 năm, tôi đã xem Công ty như ngôi nhà thứ hai của mình, một ngôi nhà đầy tình yêu 
thương và đoàn kết. Ban Lãnh Đạo Công ty luôn quan tâm đến đời sống CBNV, các chính sách phúc lợi và chế độ đãi ngộ đã góp phần nâng cao 
thu nhập, cải thiện đời sống kinh tế gia đình tôi rất nhiều. Chứng kiến sự thay đổi lớn mạnh từng ngày của Công ty, tôi cảm thấy vui mừng,  
hãnh diện và tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, định hướng của Ban lãnh đạo. Cầu mong Nhà máy Biên Hòa - Ninh Hòa nói riêng và đại gia đình 
TTC Biên Hòa nói chung luôn phát triển và lớn mạnh.

Anh LÊ VĂN THÁI  - Phụ trách khu vực hóa chế, Nhà máy Biên Hòa - Ninh Hòa

Tình hình dịch bệnh phức tạp đã gây ra nhiều tổn thất cho nền kinh tế cả nước nói chung cũng như các doanh nghiệp nói riêng và TTC Biên Hòa 
cũng không ngoại lệ. Tuy vậy, trong bối cảnh khó khăn đó, Công ty vẫn luôn đồng hành với từng CBNV và gia đình của họ để giúp CBNV vượt qua 
giai đoạn khó khăn và yên tâm công tác. Cụ thể, Công ty đã có những chính sách nhanh chóng, kịp thời như tổ chức xét nghiệm bệnh Covid-19 
để sàng lọc F0, liên hệ với các Tổ chức y tế để tìm nguồn vaccine tiêm  ngừa, tổ chức nhân sự hỗ trợ CBNV hoặc người nhà là F0 đi bệnh viện, 
cung cấp oxy và thuốc điều trị bệnh Covid-19 ở từng khu vực,… đó là lý do mà những CBNV như tôi đã gắn bó, càng muốn tiếp tục gắn bó  
và đồng hành để góp phần xây dựng nên một TTC Biên Hòa vững mạnh. Tôi luôn cảm thấy may mắn và tự hào vì là một thành viên của  
đại gia đình TTC Biên Hòa.

Anh NGUYỄN ĐÌNH THỌ - Trưởng bộ phận mua hàng Nhà máy TTCS

CHIA SẺ  
CỦA NHÂN VIÊN

TTC BIÊN HÒA 
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65 Giới thiệu Ban Tổng Giám đốc

GIỚI THIỆU VỀ BAN LÃNH ĐẠO
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Thành tựu nổi bật:

•  10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực  tài chính và ngân hàng trên thị trường quốc tế.

• Bà đại diện cho thế hệ trẻ, gia nhập SBT với một nguồn năng lượng mới và nhiệt huyết.

• Tham mưu HĐQT về cấu trúc tài chính xu hướng mới, kết nối SBT với thị trường tài chính quốc 
tế, đặc biệt thị trường khó tính như Mỹ và Châu Âu luôn đòi hỏi các chỉ tiêu hoạt động bền vững.

• Tham gia xây dựng chiến lược huy động và tối ưu hóa nguồn vốn của Nhà đầu tư nước ngoài.

•  Tham gia xây dựng kế hoạch chiến lược 5 năm trong giai đoạn 2021-2025 với định hướng phát 
triển các ngành nghề phù hợp chuỗi giá trị Ngành.

• Tư vấn chiến lược phát triển nguồn nhân lực chuẩn mực quốc tế, đặc biệt xây dựng chính sách 
để thu hút và phát triển nhân lực ở các chi nhánh của SBT trên thị trường quốc tế.

Bà HUANG LOVIA   
Thành viên độc lập HĐQT

Năm sinh: 1986

Cử nhân Tài chính - Kế toán 

Thành tựu nổi bật:

• Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và Mía đường. Trong đó, Ông có 10 năm kinh 
nghiệm trong hoat động thương mại đường quốc tế.

• Tham mưu cho HĐQT những cấu trúc tài chính phù hợp với từng thời điểm huy động vốn của 
Nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt phụ trách khai thác các nguồn vốn xanh “Green Finance” trên 
thị trường vốn quốc tế. 

• Phụ trách xây dựng chiến lược phát triển hoạt động thương mại đường và mở rộng vùng 
nguyên liệu bền vững cho SBT đến 2025 trên thị trường quốc tế.

• Tham mưu, tổ chức xây dựng chiến lược phát triển đầu mối giao thương quốc tế tại Singapore.

Ông NGUYỄN VĂN ĐỆ   
Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1983

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh 

Thành tựu nổi bật:

• 20 năm trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ và giám sát.

•  Trực tiếp chỉ đạo và tham gia triển khai các chương trình của Dự án QTRR Doanh nghiệp (ERM).

•  Rà soát và cải thiện hệ thống KTNB bao gồm kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động và kiểm 
toán BCTC ở TTC Biên Hòa.

• Chỉ đạo và tổ chức thực hiện xét soát các vấn đề trọng yếu, tham mưu cho HĐQT về chiến lược 
quản trị rủi ro.

• Hỗ trợ Công ty kiểm soát rủi ro đặc biệt trong các hoạt động đầu tư trong và ngoài nước, hướng 
tới mục tiêu phát triển bền vững. 

Ông HOÀNG MẠNH TIẾN   
Thành viên độc lập HĐQT

Năm sinh: 1962

Cử nhân Luật 
Thành tựu nổi bật:

• Với hơn 40 năm gắn bó với ngành Mía đường.

• Xây dựng chiến lược trung và dài hạn đưa TTC Biên Hòa trở thành Công ty Đường số một Việt 
Nam và có vị thế nhất định trên thị trường quốc tế.

• Định hướng TTC Biên Hòa tham gia vào thị trường cây ăn trái, Bà đã trực tiếp chỉ đạo các hình 
thức thử nghiệm trồng cây ăn quả tại Đông Nam Bộ.

• Dẫn dắt TTC Biên Hòa gia nhập thị trường tiêu dùng nhanh bằng dòng sản phẩm xanh sạch 
mang thương hiệu MÍAHA.

• Trực tiếp chỉ đạo các dự án khuyến nông, mở rộng vùng nguyên liệu.

Bà HUỲNH BÍCH NGỌC   
Chủ tịch HĐQT

Bà ĐẶNG HUỲNH ỨC MY      
Phó Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1962

Quản trị kinh doanh

Năm sinh: 1981

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Bà VÕ THÚY ANH    
Thành viên độc lập HĐQT 

Năm sinh: 1972

Cử nhân Tài chính - Kế toán

Thành tựu nổi bật:

• 25 năm kinh nghiệm trong ngành FMCG và Bất động sản.

• Tư vấn những chiến lược phù hợp để đưa SBT tham gia sâu rộng hơn vào thị trường Nước giải 
khát, tối đa hóa chuỗi giá trị cây Mía, từ đó, hỗtrợ gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

• Tham mưu cho HĐQT trong việc quản trị tài chính bao gồm chiến lược, quy hoạch vốn.

• Tham mưu tổ chức xây dựng chiến lược phát triển ngành nghề kinh doanh mới và thị trường 
nước ngoài.

• Tham gia phản biện và xây dựng hoàn thiện kế hoạch thực thi từng giai đoạn để đảm bảo 
mục tiêu dài hạn.

Ông VÕ TÒNG XUÂN   
Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1940

Tiến sỹ Nông học

Thành tựu nổi bật:

• Hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành nông nghiệp và hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành 
Mía đường.

• Tham mưu cho HĐQT về các giải pháp nhằm tăng năng suất và chữ Đường cho cây Mía organic 
ở khu vực nước ngoài.

•  Tham mưu cho HĐQT về chiến lược hợp tác, trao đổi khoa học kỹ thuật với các Viện, Trung tâm 
nghiên cứu QUốc tế và Nông nghiệp công nghệ cao.

•  Tư vấn các chương trình cùng cây Mía chống biến đổi khí hậu ở khu vực miền Nam và các 
chương trình mở rộng sử dụng thiên địch cho các cây trồng công nghiệp khác.

•  Tư vấn về phát triển vùng nguyên liệu nước ngoài và xây dựng tiến độ dự án.

GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành tựu nổi bật:

• Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính và  Mía đường.

• Đưa TTC Biên Hòa trở thành Doanh nghiệp nông nghiệp đầu tiên áp dụng công nghệ số.

• Đưa TTC Biên Hòa thành công gia nhập thị trường hàng hóa thế giới thông qua cánh tay nối dài 
“Trading house” - Nhà thương mại hàng hóa quốc tế.

• Hỗ trợ TTC Biên Hòa theo sát kế hoach và đảm bảo hòan thành mục tiêu chiến lược 5 năm giai 
đoạn 2021-2025.

• Định hướng chiến lược chuyển đổi kinh doanh B2C(Consumer), phát triển hệ thống phân phối.

• Định hướng phát triển thị trường vốn của công ty. 
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Năm sinh: 1987

Cử nhân Quản trị Kinh doanh 

Năm sinh: 1987

Thạc sỹ kinh doanh quốc tế và quản lý công nghệ

Ông HUỲNH VĂN PHÁP
Phó Tổng Giám đốc - Khối Kinh doanh

Ông NGUYỄN THANH NGỮ
Tổng Giám đốc 

Năm sinh: 1979

Cử nhân Quản trị Kinh doanh 

Thành tựu nổi bật:

• 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Mía đường và Thực phẩm.

• Ông có những đóng góp lớn trong việc xây dựng hệ thống Khách hàng, mở rộng mạng lưới 
phân phối, cũng như đẩy mạnh thương hiệu Đường Biên Hòa trên thị trường.

• Điều hành hiệu quả các hoạt động kinh doanh và thành công trong việc mở rộng mạng lưới 
Khách hàng gia tăng doanh số bán hàng, đặc biệt kênh xuất khẩu phát triển vượt bậc, đẩy 
mạnh thị phần quốc tế đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt các chi phí kinh doanh.

• Tổ chức các chiến dịch truyền thông trên nhiều phương tiện truyền thông, tiếp tục thành công 
phủ sóng thương hiệu Đường Biên Hòa và triển khai các sự kiện quảng bá tạo được dấu ấn cho 
các sản phẩm mới.

• Định hướng và phát triển hoạt động kinh doanh cơ giới bao gồm hoàn thiện cơ cấu tổ chức để 
vận hành theo quy định của pháp luật, mở rộng mạng lưới tư vấn và phân phối từ Nam ra Bắc, 
cung cấp thiết bị cho các dự án lớn.

Thành tựu nổi bật:

• Hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị và điều hành từ lĩnh vực Tài chính ngân hàng 
cho đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Mía Đường. Trong đó, Ông có hơn hơn 
7 năm kinh nghiệm trong công tác điều hành và quản trị tại các ngành Thực phẩm, Cao su, 
Nông nghiệp.

• Thành công trong việc đưa ra các chuỗi giải pháp giúp TTC Biên Hòa nhanh chóng thích ứng với 
bối cảnh kinh doanh mới - hội nhập ATIGA cùng các thay đổi trong chính sách Ngành.

• Đưa ra những chính sách điều hành Công ty một cách chủ động, nhạy bén và linh hoạt trong 
bối cảnh đầy biến động của nền kinh tế do tác động của đại dịch Covid-19.

• Tổ chức tái cấu trúc hoạt động TTC Biên Hòa thành công theo hướng mô hình hoạt động hiện 
đại, tinh gọn, hiệu quả dựa trên nền tảng ứng dụng Công nghệ Quản lý Oracle Cloud ERP.

• Đẩy mạnh phát triển, mở rộng vùng nguyên liệu Mía của TTC Biên Hòa tại 3 nước Việt Nam, Lào, 
Campuchia, thành công gia tăng năng suất và diện tích canh tác.

• Hoàn thành xuất sắc mục tiêu kinh doanh, đạt được mức LNST kỷ lục trong nhiều năm và tiếp 
tục duy trì sản lượng Đường trên 1 triệu tấn/vụ.

Thành tựu nổi bật:

• Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và Mía đường.

• Thực hiện triển khai các hoạt động quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống quản trị vững 
chãi từ hạ tầng công nghệ thông tin, quản trị nhân sự cùng cấu trúc tài chính khỏe mạnh trên 
nền tảng quản trị rủi ro, sẵn sàng cho lộ trình tham gia vào thị trường quốc tế của TTC Biên Hòa.

• Tham gia xây dựng kế hoạch chiến lược 5 năm giai đoạn 2021-2025 với định hướng phát triển 
các ngành nghề phù hợp chuỗi giá trị Ngành.

• Hoàn tất giải pháp và triển khai mô hình Dịch vụ Tài chính - Kế toán trên nền tảng IFRS cho toàn 
bộ 22 đơn vị tại 4 quốc gia ứng dụng vào hệ thống Oracle Fusion Cloud.

• Xây dựng và chuẩn hóa bộ tài liệu huy động vốn cũng như huy động thành công 3.000 tỷ đồng 
nguồn vốn dài hạn lớn trong lộ trình tái cấu trúc nguồn vốn.

• Dẫn dắt và cải tiến các hoạt động quản trị nguồn nhân lực cũng như tham mưu xây dựng chính 
sách đội ngũ kế thừa với Tiểu ban Khen thưởng và Đãi ngộ, đào tạo và sắp xếp nguồn lực đảm 
bảo thực thi cũng như hoàn chỉnh xây dựng quản trị sự thay đổi và quản trị rủi ro vận hành.

•  Tham gia xây dựng và dẫn dắt dự án Chuyển đổi số - ERP Oracle Fusion Cloud theo định hướng 
chiến lược phát triển kinh doanh và cấu trúc quản trị công ty.

GIỚI THIỆU BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà ĐOÀN VŨ UYÊN DUYÊN 
Phó Tổng Giám đốc thường trực 
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TRỤ SỞ CHÍNH

 | Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
 | (0276) 375 32 50
 | ttcs@ttcsugar.com.vn 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

PHÒNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ TRUYỀN THÔNG

 | Tầng 11, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
 | Bà Vũ Thị Lệ Giang - Trưởng Phòng Quan hệ Nhà đầu tư và Truyền thông

 | (0283) 999 88 11
 | giangvtl@ttcsugar.com.vn 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP

 | Tầng 11, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
 | Ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Nông nghiệp

 | (0283) 999 88 11
 | cad@ttcsugar.com.vn

PHÒNG KINH DOANH

 | Tầng 11, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
 | Ông Huỳnh Văn Pháp - Quyền Phó Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh

 | (0283) 999 88 11
 | cd.dir@ttcsugar.com.vn 

PHÒNG CUNG ỨNG

 | Tầng 11, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
 | Ông Nguyễn Ngọc Văn Quân - Quyền Phó Tổng Giám đốc Khối Cung ứng

 | (0283) 999 88 11
 | quannnv@ttcsugar.com.vn

PHÒNG NHÂN SỰ

 | Tầng 11, Tòa nhà TTC,  
  253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2,  
  Quận Tân Bình, TP. HCM

 | Ông Huỳnh Ngọc Sinh     
  Giám đốc Nhân sự

 | (0283) 999 88 11
 | sinhhn@ttcsugar.com.vn

VĂN PHÒNG THƯƠNG MẠI

 | Tầng 11, Tòa nhà TTC,  
  253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2,  
  Quận Tân Bình, TP. HCM

 | (0283) 999 88 11
 | ttcs@ttcsugar.com.vn 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ QUY CHẾ ỨNG XỬ

 | Tầng 11, Tòa nhà TTC,  
  253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2,  
  Quận Tân Bình, TP. HCM

 | Ông Huỳnh Thành Nhân     
  Trưởng phòng Kiểm toán Nội bộ  

 | 090 123 37 90 (Số điện thoại 24/7)
 | ia.mgr@ttcsugar.com.vn 

THÔNG TIN  
HỖ TRỢ  

CÁC BÊN LIÊN QUAN  
TRỌNG YẾU  

CỦA BÁO CÁO

6968 CÔNG NGHỆ VỮNG VÀNG - SẺ CHIA THÀNH QUẢ


