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TTC AgriS áp dụng nông nghiệp thông minh tích hợp vào 
tất cả các hoạt động  phát triển nông nghiệp, sản xuất và 
cung ứng nhằm mục đích tối đa hóa toàn bộ chuỗi giá trị 
đa dạng và giàu tiềm năng, nỗ lực loại bỏ tác động tiêu 
cực đến môi trường. Trong hơn 5 thập kỷ hoạt động, TTC 
AgriS luôn lấy chiến lược kinh doanh “xanh” làm cốt lõi 
xem đó là bản sắc riêng hướng tới toàn diện chuỗi giá trị 
và khẳng định lợi thế cạnh tranh bền vững.

CÁC THUẬT NGỮ VIẾT 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

DK : Dự kiến

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

UBKT : Ủy ban Kiểm toán

TGĐ : Tổng Giám đốc

TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên

TTC Biên Hòa/ 
Công ty/SBT/ 
TTC AgriS

: 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
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60 Triển vọng Đường Thế giới
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG  
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66 Tình hình hoạt động niên độ 2021-2022

72 Hoạt động của thị trường vốn
74 Quản lý hiệu quả chuỗi cung cứng
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THÔNG ĐIỆP CỦA 
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà ĐẶNG HUỲNH ỨC MY 
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị TTC AgriS

Niên độ 2021-2022 tiếp tục là  
một năm với nhiều bứt phá của 
SBT khi lần đầu tiên Công ty đạt 
lợi nhuận trên nghìn tỷ trong một 
niên độ kể từ khi hoạt động. Điều 
đáng nói là SBT đã hoàn thành 
vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ 
đông giao phó và tăng trưởng ấn 
tượng trong bối cảnh nền kinh tế 
còn nhiều biến động khi dịch bệnh 
và bất ổn chính trị trên thế giới  
leo thang. Chúng tôi đã tạo 
được sự khác biệt trong công tác  
kinh doanh trên nền tảng  
Toàn diện chuỗi giá trị và Khẳng 
định lợi thế cạnh tranh bền vững, 
đó chính là yếu tố kim chỉ nam 
cho sự thành công bền vững của  
Công ty trong thời gian qua.

Trong hơn 50 năm hoạt động, TTC AgriS 
luôn kiên định trên hành trình phát triển 
bền vững, lấy chiến lược kinh doanh “xanh” 
làm cốt lõi, vừa là nền tảng phát triển, vừa 
là lợi thế cạnh tranh thông qua việc quyết 
liệt chuyển đổi và dịch chuyển sự tập trung 
vào sức mạnh hợp lực từ các thế mạnh nội 
tại tích hợp các vấn đề Môi trường, Xã hội và 
Quản trị (ESG) vào quá trình vận hành. Chúng 
tôi tin chắc rằng việc theo sát chiến lược 
phát triển bền vững của mình là điều kiện 
tiên quyết để SBT mở rộng hơn nữa phạm vi 
tiếp cận, tham gia sâu rộng và hiệu quả vào 
lĩnh vực kinh doanh nông sản và thực phẩm 
tại thị trường Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi 
đang từng bước tối ưu và hiện đại hoá tất cả 
các hoạt động từ định hướng doanh nghiệp 
đến vận hành và sản xuất, nâng cấp nguồn 
nhân lực nhằm hướng đến các chuẩn mực 
quốc tế, minh bạch toàn diện, từ đó đóng 
góp thêm giá trị gia tăng cho tất cả các Bên 
liên quan.

SBT tiến tới xây dựng một doanh nghiệp 
cung cấp giải pháp nông nghiệp toàn diện 
từ nông trường đến bàn ăn (farm to fork)  

và nhà máy sản xuất của Khách hàng. Theo đó, SBT chủ động chuyển đổi mô 
hình kinh doanh từ công ty sản xuất nông nghiệp thuần túy sang mô hình kinh 
tế nông nghiệp thông minh tích hợp theo định hướng chuyển đổi toàn diện 
Mô hình quản trị từ thuần Kỹ thuật Sản xuất sang Sản xuất - Xuất Nhập khẩu - 
Thương mại dịch vụ Nông nghiệp trên nền tảng phát triển đa quốc gia. Bên cạnh 
đó, SBT xác định lấy hoạt động kinh doanh thương mại theo nhu cầu thị trường 
làm trọng tâm, đẩy mạnh hoạt động R&D trở thành doanh nghiệp sản xuất các 
sản phẩm nông nghiệp giá trị gia tăng cao - thương mại tiêu dùng tích hợp, ví dụ 
như: Phân khúc gia vị phục vụ nấu ăn, Phân khúc sản phẩm dành cho bà nội trợ 
và trẻ em, Phân khúc sản phẩm chế phẩm sinh học, ... Tất cả các chiến lược này 
giúp hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ, định hướng thị trường, từ đó 
đón đầu mọi nhu cầu của Khách hàng.

Trong niên độ qua, việc đầu tư thành công vào Úc - một trong những quốc gia 
sản xuất hàng hóa nông nghiệp hiện đại bền vững hàng đầu thế giới cũng là 
bước tiến quan trọng để SBT tiếp tục đẩy mạnh hành trình chinh phục thế giới, 
củng cố vị thế của nền nông nghiệp Việt Nam 4.0 trên trường quốc tế. Việc 
hợp tác cũng thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành Mía Đường tại cả hai 
quốc gia, mở rộng cơ hội việc làm tiến tới tăng cường lợi ích và hoạt động giao 
thương song phương giữa Việt Nam - Úc.

Có thể thấy rằng, những kết quả tích cực đã đạt được trong niên độ 2021-2022 
đóng vai trò là đòn bẩy quan trọng để SBT tiếp tục triển khai, hiện thực hóa 
mục tiêu chiến lược trở thành một Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao, phát triển bền vững, tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị 
ngành nông nghiệp toàn cầu.

Từ tất cả các chia sẻ trên, đại diện Hội đồng quản trị, 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 hiện thực hóa mục tiêu 
chiến lược 2025, hướng đến 2030. Xin chúc Quý vị sức khoẻ, thịnh vượng và 
thành công.

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 AgriS trong suốt thời gian qua.

ĐẶNG HUỲNH ỨC MY   
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị TTC AgriS
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BỀN VỮNG
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ỨNG DỤNG
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CÔNG NGHỆ CAO

TOÀN DIỆN  
CHUỖI GIÁ TRỊ 
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LỢI THẾ CẠNH TRANH  

BỀN VỮNG
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Trở thành Nhà cung cấp 
giải pháp sản phẩm Nông nghiệp 

có nguồn gốc và bền vững 
hàng đầu khu vực.

TẦM NHÌN

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.
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>1.000.000 TẤN

AA+ LÊN AAA-

VÙNG NGUYÊN LIỆU TẠI 4 NƯỚC 
VIỆT NAM, LÀO, CAMPUCHIA, ÚC

~68.000HA

46%
THỊ PHẦN

DẪN ĐẦU NGÀNH ĐƯỜNG
VIỆT NAM

18.319
ĐVT: TỶ ĐỒNG ĐVT: TỶ ĐỒNG

DOANH THU THUẦN
ĐẠT MỨC KỶ LỤC

Tăng 23% so với cùng kỳ,
đạt 108% kế hoạch

873
ĐVT: TỶ USD

ĐVT: TRIỆU KWH 

~1,2
LỢI NHUẬN SAU THUẾ

CAO NHẤT LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG
DOANH NGHIỆP MÍA ĐƯỜNG
ĐẦU TIÊN CÓ TỔNG TÀI SẢN

VƯỢT NGƯỠNG TỶ USD

~103
ĐIỆN THƯƠNG PHẨM
PHÁT VÀO LƯỚI ĐIỆN

QUỐC GIA

12
DÒNG SẢN PHẨM

CẠNH ĐƯỜNG
VÀ SAU ĐƯỜNG

6
SẢN PHẨM

NƯỚC UỐNG

Tăng 34% so với cùng kỳ

1.900
TỶ ĐỒNG TRÁI PHIẾU

Thương vụ trái phiếu phát hành
bằng đồng nội tệ xuất sắc nhất 2021

The Asset Triple A

75
DÒNG SẢN PHẨM ĐƯỜNG

Trong đó có
8 sản phẩm Đường Organic

đạt chuẩn EU và USDA

18
CỔ PHIẾU SBT

THUỘC NHIỀU QUỸ ETF
VÀ CÁC RỔ CHỈ SỐ UY TÍN  

VNSI20

29+
THỊ TRƯỜNG
XUẤT KHẨU

115 TRIỆU USD, TĂNG 40%
SO VỚI LẦN ĐỊNH GIÁ GẦN NHẤT

NĂM THỨ 3 LIÊN TIẾP, SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ ĐẠT MỨC

ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG THƯƠNG HIỆU - BRAND FINANCE
ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU - BRAND FINANCE

5 năm liên tiếp thuộc Top 20 
Doanh nghiệp niêm yết thuộc rổ 

chỉ số phát triển bền vững VNSI20 – 
HOSE, với điểm ESG đạt hơn 90%

Top 5
DOANH NGHIỆP QUẢN TRỊ 
CÔNG TY TỐT NHẤT 2021 - 

NHÓM VỐN HÓA LỚN - HOSE

Top 50
CÔNG TY ĐẠI CHÚNG UY TÍN VÀ 
HIỆU QUẢ NIÊM YẾT TỐT NHẤT 

2021 -  VIETNAM REPORT

NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT 
NIÊN ĐỘ 2021-2022

12
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NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT 
NIÊN ĐỘ 2021-2022

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

DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN
KINH TẾ XANH BỀN VỮNG

TOP 20 TOP 10

Top 20 Doanh nghiệp niêm yết thuộc rổ 
Chỉ số Phát triển bền vững VNSI - HOSE

Tháng 7/2021

CÔNG TY ĐẠI CHÚNG UY TÍN VÀ HIỆU QUẢ 2021 
TOP 50

CÔNG TY CÓ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TỐT NHẤT 
CHÂU Á 2021

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

Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả (VIX50)

Ông Nguyễn Thanh Ngữ tại buổi lễ trao giải thưởng  
Top 10 Doanh nghiệp phát triển kinh tế xanh bền vững

Tháng 10/2021

DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC CHÂU Á

APEA 2021
Bà Huỳnh Bích Ngọc tại buổi lễ  
vinh danh Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á - APEA 2021 

Tháng 11/2021

DOANH NGHIỆP QUẢN TRỊ CÔNG TY TỐT NHẤT 
TOP 5

Top 5 Doanh nghiệp quản trị 
Công ty tốt nhất năm 2021 - 
Nhóm vốn hóa lớn

Tháng 12/2021

CÔNG TY KINH DOANH HIỆU QUẢ NHẤT VIỆT NAM
TOP 50

Top 50 Công ty kinh doanh 
hiệu quả nhất Việt Nam -Tạp chí 
Nhịp Cầu Đầu Tư và CTCP Chứng 
khoán Thiên Việt

Tháng 1/2022

THƯƠNG VỤ TRÁI PHIẾU  

HỢP TÁC  
TOÀN DIỆN  

 VỚI CHÍNH QUYỀN BANG QUEENSLAND TRONG 
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI BỀN VỮNG 

Thương vụ trái phiếu phát hành bằng đồng nội tệ xuất sắc nhất 2021 
 - The Asset Triple A

Tháng 3/2022

THÁNG 8/2022

Bà Huỳnh Bích Ngọc và Bà Đặng Huỳnh Ức My cùng các Lãnh đạo cấp cao 
trong buổi làm việc chính thức với Chính quyền bang Queensland, Úc

SBT và Công ty tư vấn nông học Farmacist ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU)

CHÍNH THỨC LÀM VIỆC VỚI THỦ PHỦ BANG

QUEENSLAND, ÚCTHƯƠNG VỤ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH  
BẰNG ĐỒNG NỘI TỆ XUẤT SẮC NHẤT 2021
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Niêm yết 44.824.172  
cổ phiếu tại HOSE 

Niêm yết 
6.574.200  

cổ phiếu 
ESOP 

Phát hành 
37.142.358 cổ 

phiếu hoán đổi 
CP CTCP Mía 

Đường Nhiệt 
Điện Gia Lai: 

VĐL: 1.856 tỷ 
đồng

Phát hành 
9.118.675 CP 

ESOP: VĐL: 
1.948 tỷ đồng

Phát hành 
58.427.235 
CP thưởng, 

tạm ứng  
cổ tức NĐ 

2015-2016

Phát hành 
303.831.938 
CP hoán đổi 

CP BHS,  
tỷ lệ 1:1,02

Phát hành 
29.721.879 

CP mới trả  
cổ tức CP

Phát hành 
21.611.333 

CP ưu đãi

Phát hành 
30.417.595 

CP ESOP

(ĐVT: TỶ ĐỒNG)

PHÁT HÀNH 11.992.748 CP CHUYỂN ĐỔI 172 TRÁI PHIẾU  
CHO CORETREND - NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC HÀN QUỐC

VỐN ĐIỀU LỆ NIÊN ĐỘ 2021-2022 (Tỷ đồng)

1.419

1.485

1.948
2.532

5.570
5.867

6.084

6.388
6.508

2021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162013-20142009-2013

DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG

TOP 20 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT 
THUỘC RỔ CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG VNSI - HOSE

TOP 10 DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ XANH BỀN VỮNG - VICETA

TOP 50 CÔNG TY ĐẠI CHÚNG UY TÍN VÀ 
HIỆU QUẢ (VIX50) - VIETNAM REPORT

CÔNG TY CÓ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC 
TỐT NHẤT CHÂU Á 2021 - HR ASIA

DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC 
CHÂU Á 2021 - APEA

DOANH NGHIỆP QUẢN TRỊ CÔNG TY  
TỐT NHẤT 2021 - HOSE

BÀ ĐẶNG HUỲNH ỨC MY - PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT 
SBT ĐƯỢC VINH DANH LÀ “DOANH NHÂN XUẤT 

SẮC CHÂU Á” TẠI APEA 2021

THƯƠNG VỤ TRÁI PHIẾU PHÁT
HÀNH BẰNG ĐỒNG NỘI TỆ XUẤT SẮC 

NHẤT 2021

QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Vùng nguyên liệu TTC AgriS tại Tully, Queensland
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ĐIỂM NHẤN TÀI CHÍNH 
NIÊN ĐỘ 2017-2018 ĐẾN 2021-2022

CHỈ SỐ VỀ LỢI NHUẬN CHỈ SỐ VỀ TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN

DOANH THU THUẦN TỔNG TÀI SẢN 

(ĐVT: Tỷ đồng) (ĐVT: Tỷ đồng)

2017-2018 2017-20182019-2020 2019-20202018-2019 2018-20192020-2021 2020-20212021-2022 2021-2022

5.000

5.000

10.000

10.000

15.000

15.000

20.000 30.000

25.000

20.000

14.925
20.471

12.889
17.956

10.857 16.743
10.285

17.694

18.319 27.730

THU NHẬP TRƯỚC THUẾ, LÃI VAY VÀ KHẤU HAO (EBITDA) TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 

(ĐVT: Tỷ đồng) (ĐVT: Tỷ đồng)

2017-2018 2017-20182019-2020 2019-20202018-2019 2018-20192020-2021 2020-20212021-2022 2021-2022

500
500

1.000
1.000

1.500

1.500

2.500 3.000

2.500
2.000

2.000

1.930

1.823
1.663

1.000

1.619

1.005

2.026

325

2.370 2.563

LỢI NHUẬN SAU THUẾ VỐN CHỦ SỞ HỮU 

(ĐVT: Tỷ đồng) (ĐVT: Tỷ đồng)

2017-2018 2017-20182019-2020 2019-20202018-2019 2018-20192020-2021 2020-20212021-2022 2021-2022

200
2.000

400
4.000

600

6.000

1.000 12.000

10.000
800

8.000650
8.238

363

7.642

259

5.819
545 6.098

873 9.669

THU NHẬP TRƯỚC THUẾ, LÃI VAY (EBIT) VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

(ĐVT: Tỷ đồng) (ĐVT: Tỷ đồng)

2017-2018 2017-20182019-2020 2019-20202018-2019 2018-20192020-2021 2020-20212021-2022 2021-2022

500

500

1.000

1.000

1.500

1.500

2.000

3.000

3.500

2.000

2.500
1.475

3.342

1.197

1.221

1.127
1.849

1.396 2.582

1.859

2.468

CAGR:12%

CAGR:68%

CAGR:13%

CAGR:7%CAGR:4%

CAGR:16%

CAGR:12%

CAGR:-1%
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TỔNG QUAN VỀ TTC AGRIS
22 Quá trình hình thành và phát triển

32 Chuỗi giá trị của cây mía và nỗ lực của TTC AgriS

34 Danh mục sản phẩm đa dạng

50 Kênh phân phối chính

24 Hệ thống và mạng lưới của TTC AgriS



QUÁ TRÌNH  
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

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.

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 tiến tiến nhất: Sản phẩm chính là Đường tinh luyện RE 

theo tiêu chuẩn Châu Âu

Công suất ép mía: 8.000 tấn mía/ngày

2013
Phát hành 6.574.200 cổ phiếu ESOP - Đổi tên thành CTCP Mía Đường 

Thành Thành Công Tây Ninh

Vốn điều lệ: 1.485 tỷ đồng

2007
Chuyển đổi thành CTCP 

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

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

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

2012
Nâng công suất ép mía: 9.800 tấn mía/ngày

Hoàn thành Dự án Affinage - Xưởng hòa tan Đường thô

Vốn điều lệ: 1.419 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 

1995-2022

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 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 

Chính thức thảo luận chiến lược hợp tác phát triển nông nghiệp 4.0 
song phương với chính quyền bang Queensland, Úc.

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

2021
Sản lượng Đường đạt 1,16 triệu tấn

Huy động thành công 3.000 tỷ đồng nguồn vốn dài hạn trong lộ trình tái cấu trúc 
nguồn vốn, đồng thời huy động thành công nguồn vốn ngắn hạn thông qua  

tăng hạn mức tín dụng hơn 1.200 tỷ đồng;

Triển khai thành công hệ thống Oracle Cloud ERP cho toàn bộ 22 đơn vị của SBT 
tại 4 nước Việt Nam, Singapore, Lào và Campuchia

Vốn điều lệ: 6.388 tỷ đồng

SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG TIÊU THỤ TIẾP TỤC ĐƯỢC DUY TRÌ MỨC 

>1.000.000 TẤN

cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu đã phát hành riêng lẻ cho Coretrend -  
Nhà đầu tư chiến lược Hàn Quốc

PHÁT HÀNH 

11.992.748

năm thứ 5 liên tiếp là Doanh nghiệp Mía Đường duy nhất thuộc rổ chỉ số
VNSI20

TỶ ĐỒNG 
lần đầu tiên vượt mức tỷ đô

TỔNG TÀI SẢN 

TỶ ĐỒNGVỐN ĐIỀU LỆ

TỶ ĐỒNGDOANH THU THUẦN

TỶ ĐỒNGLỢI NHUẬN SAU THUẾ

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU

29+
75 Sản phẩm Đường khác nhau
12 Sản phẩm Cạnh Đường - Sau Đường
6 Sản phẩm nước uống
1 Sản phẩm Điện mặt trời

DANH MỤC GỒM 

NƯỚC

27.730
6.508

18.319
873
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HỆ THỐNG VÀ MẠNG LƯỚI CỦA TTC AGRIS

HỆ THỐNG VÙNG NGUYÊN LIỆU 
VÙNG NGUYÊN LIỆU XUYÊN BIÊN GIỚI

TỔNG DIỆN TÍCH VNL  

CỦA SBT ~68.000 HA

Sau gần 3 năm hội nhập, hệ thống vùng nguyên liệu mía của SBT 
đã thích nghi tốt với môi trường mới, bước vào quỹ đạo phát triển 
bền vững, giữ vai trò nền tảng cho chuỗi sản xuất Mía Đường.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU  
TRONG NIÊN ĐỘ 2022-2023

GIA TĂNG DIỆN TÍCH CANH TÁC THÊM 11,5%, duy trì CCS lên 10-11, và TĂNG SẢN LƯỢNG THU HOẠCH 

MÍA THÊM 33%. 

Với mục tiêu hướng đến phát triển VNL bền vững nhằm gia tăng khả năng tự chủ, chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, cũng 
như quy mô canh tác, TTC AgriS kiên định trong chiến lược mở rộng VNL toàn cầu,

Đồng thời, Công ty cũng tăng cường các chính sách hỗ trợ, khuyến khích, đồng hành cùng phát triển với Người nông dân, giúp 
họ thêm gắn bó và làm giàu cùng cây mía.

Hệ thống vùng nguyên liệu, vùng nguyên liệu xuyên biên giới (ĐVT: Ha)

* Tại Campuchia là vùng nguyên liệu mà TTC AgriS có quyền quản lý và khai thác

Quốc gia Tỉnh thành VNL Đầu tư VNL Nông trường Tổng cộngKhu vực Nhà máy

1. TTCS Gia Lai Gia Lai 11.820 500 12.320

2. Biên Hòa - Ninh Hòa Khánh Hòa 6.500 650 7.150

3. Biên Hòa - Phan Rang Ninh Thuận 2.100 - 2.100

4. TTCS Tây Ninh 9.000 7.010 16.010

VIỆT NAM

5. Rockingham Tully - 1.244 1.244

6. TTC - Attapeu Attapeu 2.000 11.000 13.000

7. Kratie Kratie - 16.000 16.000

ÚC

LÀO

CAMPUCHIA (*)

7 địa điểm 31.420 36.404 67.824 TỔNG CỘNG
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HỆ THỐNG VÀ MẠNG LƯỚI CỦA TTC AGRIS

TRUNG TÂM 3S SALES - SERVICE - SPARE PART 
(Bán hàng - Bảo hành, Sửa chữa - Phụ tùng chính hiệu)

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

TRUNG TÂM 3S, ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI JOHN DEERE

Trung tâm 3S - Nghệ An 1900 633 421 Số 312, Khối Tân Phú, Phường Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An

Trung tâm 2S - Gia Lai 1900 633 421 442A Trần Hưng Đạo, Thị xã Ayunpa, Tỉnh Gia Lai

Trung tâm 3S - Tây Ninh 1900 633 421 561A Trần Phú, Ấp Tân Phước, Xã Tân Bình, TP. Tây Ninh

Trung tâm 3S - An Giang 1900 633 421 43/13A Trần Hưng Đạo, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Số điện thoại liên hệĐại lý Địa chỉ

Thành Công Hà Nội - Hà Nội 0913 395 606 Số nhà 18 phố Trạm, Tổ 12, Phường Long Biên, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

ASUOIL - Thái Bình 0772 393 333 Nhà ông Đông, Thôn Bắc Sơn, Xã Vũ Ninh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

Cánh Đồng Vàng - Thanh Hóa 0343 528 789 Ngã tư đường Hồ Chí Minh, Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

Phương Nam - Hồ Chí Minh 0908 152 455 688 Quốc lộ 1A, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Tấn Chương - Long An 0918 430 126 Ấp Rạch Bùi, Thị trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Tỉnh Long An

Thành Đạt 2 - Sóc Trăng 0918 453 476 Số 49, Đường quốc lộ 1A, Phường 7, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Số điện thoại liên hệĐại Lý cấp 1 Địa chỉ

Hộ Kinh Doanh  
Phan Vũ Phương 

0396 129 189 112 Ấp Cá Sách, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Tân Hưng, Tỉnh Long An 

Cửa Hàng Quốc Khanh 0939 810 840 Ấp 1, Thị trấn Sa Rày, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp

Hộ Kinh Doanh Lê Vũ Quân 0901 001 716 A3, Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ 

Hộ Kinh Doanh Bảo Quốc 0985 876 754 Ấp Hoà Hưng, Xã Mỹ Hoà, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh 

Hộ Kinh Doanh Hoàng Vũ 0939 239 207 Ấp Sóc Chùa, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại liên hệĐại Lý cấp 2 Địa chỉ

CHI NHÁNH VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Viện nghiên cứu Nông nghiệp Thành Thành Công
Địa chỉ: Số 99, Ấp Bình Hòa, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 371 29 75

VIỆN NGHIÊN CỨU NÔNG NGHIỆP

TRUNG TÂM SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH

Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Thành Thành Công
Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Tân Lợi, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 375 79 23

Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Thành Thành Công 
Chi nhánh Gia Lai
Địa chỉ: Lô B4 - B8, Cụm công nghiệp Ia Sao, Xã Ia Sao, Thị xã Ayun Pa,  
Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0908 643 131

TRỤ SỞ CHÍNH

CHI NHÁNH

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 
Văn phòng Đại diện tại TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, 
TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (0247) 301 88 82

1 Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 
Văn phòng Đại diện tại An Giang
Địa chỉ: 361/31 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Phước,  
TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Điện thoại: (0276) 375 32 50

2

CHI NHÁNH

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 
Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ: 144 Minh Khai, Phường Minh Khai,  
Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Điện thoại: (0247) 301 88 82

1

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 
Chi nhánh Tây Ninh
Địa chỉ: 561A Trần Phú, Ấp Tân Phước, Xã Tân Bình,  
TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 375 73 33

3

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 
Chi nhánh Đà Nẵng
Địa chỉ: 169 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Thuận Tây, 
Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 372 65 68

2

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 
Chi nhánh Cần Thơ
Địa chỉ: 177B Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hoà,  
Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 364 44 99

4
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HỆ THỐNG VÀ MẠNG LƯỚI CỦA TTC AGRIS
HỆ THỐNG NHÀ MÁY

CÔNG SUẤT SẢN XUẤT 
(Tấn Đường/ngày) 

CÔNG SUẤT SẢN XUẤT 
(Tấn Đường/ngày) 

CÔNG SUẤT SẢN XUẤT 
(Tấn Đường/ngày) 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG  
TRONG NĂM

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

VỊ TRÍ

VỊ TRÍ

VỊ TRÍ

SẢN PHẨM CHÍNH 

SẢN PHẨM CHÍNH 

SẢN PHẨM CHÍNH 

NGUỒN NGUYÊN LIỆU CHÍNH

NGUỒN NGUYÊN LIỆU CHÍNH

NGUỒN NGUYÊN LIỆU CHÍNH

CẠNH ĐƯỜNG - SAU ĐƯỜNG

TTCS GIA LAI 600 Đường trắngMía Theo vụ Đồng phát điện, Mật rỉ, Bã bùn1 GIA LAI

TTCAD - GIA LAI

MIAQUA

10 tấn/giờ

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

Puraqua: (thùng/ngày)
350ml: 1.200 - 500ml: 1.200  

- 20 lít: 350-400

Phân vi sinh

Nước hương mía - Miaqua
Nước tinh khiết - Puraqua

Bã bùn mía, bã mía và các nguồn nguyên 
liệu sinh khối phụ phẩm nông nghiệp

Miaqua: nguyên liệu chính là nguồn nước, 
ngưng tụ được lấy từ quá trình bốc hơi nước 

mía trong công nghệ sản xuất Đường.

Quanh năm

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

1

1

GIA LAI

TÂY NINH

BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI 400
Đường tinh luyện,  

Đường lỏng
Đường thô Quanh năm Mật rỉ, Bã bùn, Nước màu4 ĐỒNG NAI

BIÊN HÒA - TÂY NINH 400 Đường thôMía Theo vụ Mật rỉ, Bã bùn7 TÂY NINH

BIÊN HÒA - NINH HÒA 760
Đường tinh luyện,  

Đường lỏng
Đường thô và mía 300 ngày

Đồng phát điện, Mật rỉ,  
Bã bùn, Bã mía2 KHÁNH HÒA

TTCAD 12 tấn/giờ Phân vi sinh
Hỗn hợp tro lò và các nguồn nguyên liệu 

sinh khối phụ phẩm nông nghiệp Quanh năm2 TÂY NINH

BIÊN HÒA - TRỊ AN 250 Đường tinh luyệnĐường thô và mía Theo vụ Mật rỉ, Bã bùn5 ĐỒNG NAI

NƯỚC TRONG - TÂY NINH 100 Đường trắngMía Theo vụ Mật rỉ, Bã bùn8 TÂY NINH

BIÊN HÒA - PHAN RANG 150
Đường trắng, Đường vàng, 

Đường thô
Mía Theo vụ Mật rỉ, Bã bùn, Bã mía3 NINH THUẬN

10 tấn/giờ
Phân vi sinh  

và các sản phẩm cải tạo đấtBã bùn, tro lò và các nguồn nguyên liệu 
sinh khối phụ phẩm nông nghiệp

Quanh nămPHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT - TTC - ATTAPEU3 LÀO

TTCS 980
Đường tinh luyện,  

Đường lỏng
Đường thô và mía Quanh năm

Đồng phát điện, Mật rỉ,  
Bã bùn, Bã mía6 TÂY NINH

TTC - ATTAPEU 700
Đường organic,  

Đường vàng, Đường trắng
Mía Theo vụ Đồng phát điện, Mật rỉ, Bã bùn9 LÀO

KRATIE 350 Đường tinh luyệnMía Theo vụ Đồng phát điện, Mật rỉ, Bã bùn10 CAMPUCHIA

NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐƯỜNG

NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN VI SINH

NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC

Puraqua: nguyên liệu chính là nguồn nước 
ngầm khai thác từ Giếng khoan.
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HỆ THỐNG VÀ MẠNG LƯỚI CỦA TTC AGRIS

KHO THÀNH PHẨM VÀ HÀNG HÓA KHO NGUYÊN VẬT LIỆU

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

Bắc Ninh 1 620 430 B2C

Hải Phòng 1 5.000 10.000 MNC, SME, Trader
MIỀN BẮC
VIỆT NAM

Attapeu 4 14.040 31.500
MNC, SME,  

ExportLÀO

Đà Nẵng 1 300 200 B2C

Quảng Nam 1 4.000 8.000 Trader

Gia Lai 3 12.380 35.000 MNC, SME

Ninh Hòa 3 11.700 28.200 MNC, SME

Phan Rang 1 1.600 3.500 MNC, SME

MIỀN TRUNG
VIỆT NAM

Tây Ninh 6 34.536 82.870 MNC, SME

Đồng Nai 17 46.025 85.100
B2C, Trader, 
MNC, SME

TP.HCM 1 50 45 B2C

Cần Thơ 2 4.000 8.000 Trader

MIỀN NAM
VIỆT NAM

41 134.251 292.845TỔNG CỘNG

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

Miền Trung Việt Nam Ninh Hòa 1 3.000 16.000

Miền Nam Việt Nam
Tây Ninh 1 3.750 24.000

Đồng Nai 1 6.700 28.000

3 13.450 68.000TỔNG CỘNG

HỆ THỐNG KHO BÃI 
(ĐVT: Kho)

TỔNG SỨC CHỨA  
CỦA HỆ THỐNG KHO BÃI 
(ĐVT: Tấn)

44 360.845

HỆ THỐNG KHO BÃI
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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 AGRI

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

Trong hành trình hoạt động hơn 50 năm, TTC AgriS luôn tiên 
phong trong việc ứng dụng các công nghệ cao trong việc tinh 
chế mía, phát triển và hoàn thiện Chuỗi giá trị cây Mía, hướng 
đến cung cấp cho thị trường các giải pháp năng lượng Xanh từ 
sản xuất Sạch. 

Trong những năm qua, nhằm hướng đến việc tối đa hóa chuỗi giá trị cây Mía, Công ty đã 
tích cực triển khai đầu tư nhiều dự án quan trọng nhằm gia tăng tỷ trọng các sản phẩm 
Cạnh Đường - Sau Đường như: bã mía, điện sinh khối, phân bón vi sinh, mật rỉ,... Điều này 
không chỉ giúp TTC AgriS tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu, mà còn tiết giảm các phế 
phụ phẩm trong quá trình sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường, tối đa hóa lợi nhuận 
đem lại khi giá trị thu được từ các sản phẩm Cạnh Đường - Sau Đường có thể cao gấp 3-4 
lần so với chính phẩm là Đường.

 Chuỗi giá trị hiện tại
 Chuỗi giá trị đang phát triển
 Chuỗi giá trị của tương lai

Nguồn: TTC AgriSCHUỖI GIÁ TRỊ CỦA CÂY MÍA 
VÀ NỖ LỰC CỦA TTC AGRIS
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DANH MỤC SẢN PHẨM ĐA DẠNG 
CỦA TTC AGRIS

Để trở thành doanh nghiệp dẫn đầu ngành Mía Đường Việt Nam, TTC AgriS 
luôn có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng vượt qua vùng nhiễu động  
và phát triển bền vững. Bên cạnh, việc đa dạng hóa danh mục các dòng  
sản phẩm Đường chất lượng, TTC AgriS cũng là đơn vị dẫn đầu trong việc 
phát triển các dòng sản phẩm Cạnh Đường và Sau Đường nhằm khai thác  
tối đa chuỗi giá trị gia tăng từ cây mía, tiên phong trên con đường xây dựng  
chuỗi giá trị toàn diện và khẳng định lợi thế cạnh tranh. 

SẢN PHẨM ĐƯỜNG SẢN PHẨM  
CẠNH ĐƯỜNG VÀ SAU ĐƯỜNG

SẢN PHẨM NƯỚC UỐNG SẢN PHẨM KHÁC

Sản phẩm  
Đường Organic

Sản phẩm  
Đường phèn

Sản phẩm  
Đường vàng

Sản phẩm  
Đường lỏng

11 3 48 SẢN PHẨM CẠNH ĐƯỜNG
2 sản phẩm nước uống MIAQUA
Bã mía
Mật rỉ

4 

SẢN PHẨM SAU ĐƯỜNG
Điện thương phẩm sinh khối
3 sản phẩm Nước màu
4 sản phẩm Phân bón

8 

Sản phẩm  
Thực phẩm  
chức năng

Sản phẩm  
Đường RE

Sản phẩm  
Đường RS

Sản phẩm  
Đường Mix

29 14 24 

SẢN PHẨM  
NƯỚC UỐNG DINH DƯỠNG

Sản phẩm Nước mía MÍAHA

3 

3 

SẢN PHẨM  
NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT

Sản phẩm Nước uống PURAQUA

3 

3 

75 12

6 1

Điện mặt trời
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DANH MỤC SẢN PHẨM ĐA DẠNG 
CỦA TTC AGRIS

A SẢN PHẨM ĐƯỜNG

1 ĐƯỜNG ORGANIC TTC ATTAPEU/TTC AGRIS

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.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

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

DẠNG SẢN PHẨM:

Đường vàng Đường nâu

3 ĐƯỜNG PHÈN

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,….

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Bao 50kg Bao 10kg Túi nhỏ 500g Hũ 450g

DẠNG SẢN PHẨM:

Đường trắng Đường vàng

ĐƯỜNG PHÈN NGUYÊN CHẤT BIÊN HÒA PRO/TSU DIAMOND

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM:
• Đường kích cỡ hạt to, theo thị yếu người tiêu dùng;
• Vị ngọt, thanh mát được áp dụng rộng rãi trong: nước yến, nước thanh nhiệt, thuốc bắc, nấu chè,…

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Bao 25kg Bao 10kg Túi nhỏ 1kg

DẠNG SẢN PHẨM:

Đường trắng Đường vàng

ĐƯỜNG PHÈN MONOROCK CÔ BA/MIMOSA

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,…

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Túi nhỏ 500g

ĐƯỜNG PHÈN THIÊN NHIÊN BIÊN HÒA PRO

2 ĐƯỜNG VÀNG 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Bao 50kg Túi nhỏ 1kg (Bao 20 túi)

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 FSSC 22000.

ĐƯỜNG VÀNG THIÊN NHIÊN MIMOSA/CÔ BA/ĐƯỜNG MÍA 
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DANH MỤC SẢN PHẨM ĐA DẠNG 
CỦA TTC AGRIS

A SẢN PHẨM ĐƯỜNG

4 ĐƯỜNG CHỨC NĂNG

5 ĐƯỜNG LỎNG

ĐƯỜNG LÀM BÁNH BIÊN HÒA PRO

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Túi nhỏ 1kg (thùng 12 túi)

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM:
• Cỡ hạt mịn, không vón cục;
• Phù hợp làm bánh, kem.

ĐƯỜNG MÍA KHOÁNG CHẤT

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Túi nhỏ 1kg (Bao 20 túi)

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.

ĐƯỜNG ĂN KIÊNG BIÊN HÒA LIGHT

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Túi nhỏ 5g (Hộp 250g)

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM:
• Chất tạo ngọt dành cho người ăn kiêng;
• Thành phần tốt cho sức khỏe, hạn chế tăng đường huyết.

ĐƯỜNG ĐEN NỮ HOÀNG 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Bao 50kg Túi nhỏ 1kg (Bao 20 túi)

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM:
• Gấp đôi lượng mật mía, không  sử dụng màu nhân tạo, tốt cho sức khoẻ;
• Chế biến các loại chè hoặc làm bánh, đặc biệt là bánh bò, bánh nướng.

ĐƯỜNG LỎNG TIÊU DÙNG BIÊN HÒA MÍA XANH

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Chai 5 lít Chai 500ml

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

ĐƯỜNG LỎNG XUẤT KHẨU

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Flexibag 18m3 ~ 24 tấn

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.

ĐƯỜNG LỎNG NỘI ĐỊA

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Thùng 28 lít

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;
• Có các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn sử dụng từ TTC AgriS.

3938
TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ 
KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ 
KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG
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DANH MỤC SẢN PHẨM ĐA DẠNG 
CỦA TTC AGRIS

A SẢN PHẨM ĐƯỜNG

6 ĐƯỜNG RE

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.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Bao 50kg

Túi 0.5kg/1kg (Bao 40 túi/20 túi) 

ĐƯỜNG TINH LUYỆN THƯỢNG HẠNG BIÊN HÒA PURE/MIMOSA/ TSU

Que 6g/8g (Túi 50 que)

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.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Bao 50kg Bao 25kg Túi 1/0.5kg

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

Túi 1kg/0.5kg (Bao 40 túi/20 túi) 

Túi 1kg/0,5kg (Bao 40 túi/20 túi) 

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.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Bao 1 tấn Bao 50kg Bao 25kg Hũ 800g

ĐƯỜNG TINH LUYỆN CAO CẤP BIÊN HÒA PURE/MIMOSA/TSU

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM:
• Tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu quốc tế;
• Phù hợp nhiều lĩnh vực sản xuất.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Bao 50kg Bao 25kg

ĐƯỜNG TINH LUYỆN XUẤT KHẨU BIÊN HÒA PURE

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.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Bao 1 tấn Bao 50kg

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

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.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Bao 50kg

ĐƯỜNG TINH LUYỆN HẠT NHUYỄN BIÊN HÒA/MIMOSA

4140
TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ 
KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ 
KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG
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DANH MỤC SẢN PHẨM ĐA DẠNG 
CỦA TTC AGRIS

A SẢN PHẨM ĐƯỜNG

6 ĐƯỜNG RS

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.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Bao 50kg

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

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.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Bao 50kg Bao 12kg

ĐƯỜNG TRẮNG THƯỢNG HẠNG CÔ BA/MIMOSA

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 xuất khẩu.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Bao 50kg

ĐƯỜNG TRỘN/ MIX 

ĐƯỜNG TRẮNG CAO CẤP BIÊN HÒA DAILY/MIMOSA/TSU

Túi 1kg/0.5kg (Bao 40 túi/20 túi)

Bao 50kg Bao 25kg

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.

4342
TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ 
KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ 
KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG
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DANH MỤC SẢN PHẨM ĐA DẠNG 
CỦA TTC AGRIS

B SẢN PHẨM CẠNH ĐƯỜNG C SẢN PHẨM SAU ĐƯỜNG

1 NƯỚC UỐNG HƯƠNG MÍA MIAQUA 1 ĐIỆN THƯƠNG PHẨM

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Chai 355ml (24 chai/thùng)Chai 500ml (24 chai/thùng)Bình 19L

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

2 BÃ MÍA 2 NƯỚC MÀU 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG: 
• Nguyên liệu đầu vào cho các sản phẩm Cạnh Đường và Sau Đường của Công ty.

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: 
• Tiêu thụ nội bộ;
• Bán lên lưới điện quốc gia.

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.

3 MẬT RỈ

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 AgriS 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 210g (48 chai/thùng) Can 28 lít

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM:
• Mật mía tự nhiên được sản xuất chế biến đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn  

thực phẩm;
• 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.

NƯỚC MÀU BẾP XƯA

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Can 28 lít

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM:
• Mật mía tự nhiên được sản xuất chế biến đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn  

thực phẩm;
• Hương vị đặc trưng của Mật mía tự nhiên, hoàn toàn không bổ sung các thành 

phần tạo màu độc hại;
• Sản phẩm không sử dụng chất bảo quản, hạn sử dụng 6 tháng, phù hợp với các 

công ty chế biến, sử dụng thay thế các chất tạo màu hóa học và tạo hương vị tự 
nhiên cho sản phẩm cũng như tăng thêm giá trị dinh dưỡng của mật mía.

NƯỚC MÀU NGUYÊN CHẤT

4544
TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ 
KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG

TOÀN DIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ 
KHẲNG ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG
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DANH MỤC  
PHÂN BÓN  

VI SINH CỦA  
TTC AGRIS

PHÂN BÓN HỮU CƠ TRUYỀN THỐNG

Cahuco: 20%

Mito: 25%

Cago: 32%

Biola: 50%

Mixa: 22%

Bela: 30%

Dato: 45%

Fetila: 60%

PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH

Fito 30

BIOTANI

Fito 42

PHÂN BÓN HỮU CƠ KHOÁNG

Mineral Smart-Nutri

BA PHI Multi Funtion 5 -2 -10

BA PHI TRASA 3-6-2

Organic nature 4-2-2

BA PHI TIDICA Pest 3-7-1

BA PHI Hi-Fruit 5-5-5+TE Plus

TTC AGRIS'S DIVERSIFIED 
PRODUCT PORTFOLIO

C SẢN PHẨM SAU ĐƯỜNG

3 PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH

Phân bón hữu cơ vi sinh là một trong những sản phẩm được 
TTC Agris đặc biệt chú trọng phát triển trong danh mục sản 
phẩm Cạnh Đường và Sau Đường. Với mong muốn góp phần 
thay đổi thói quen canh tác của Người nông dân Việt Nam, hỗ 
trợ cải tạo đất, giảm chi phí sản xuất nông nghiệp và gia tăng 
chất lượng cho nông sản Việt Nam, TTC AgriS đã sớm thành lập 
Công ty Cổ phần Phát Triển Nông nghiệp Thành Thành Công 
(TTCAD) là đơn vị phụ trách chính nghiên cứu và phát triển 
dòng sản phẩm Phân bón hữu cơ với Tầm nhìn: “Cung cấp các 
giải pháp nông nghiệp bền vững cho đất, cải thiện năng 
suất số lượng cây, tăng hiệu quả cho Người nông dân”.

Sau khi triển khai và đầu tư xây dựng thành công thêm 2 nhà 
máy đi vào hoạt động, hiện nay TTC AgriS có 3 nhà máy sản 
xuất Phân bón vi sinh ở Tây Ninh, Gia lai và Lào có tổng công 
suất 100.000 tấn/năm. Với mục tiêu trở thành Top 5 doanh 
nghiệp sản xuất và kinh doanh Phân bón hữu cơ, Phân bón vi 
sinh và các thuốc bảo vệ thực vật sinh học, TTCAD tiếp tục triển 
khai và xây dựng thêm 01 nhà máy Phân bón vi sinh tại Bến Tre 
với công suất 35.000 tấn/năm, dự kiến đi vào hoạt động trong 
niên độ 2023-2024, theo đó nâng tổng sản lượng sản xuất lên 
đến 150.000 tấn/năm vào niên độ 2024-2025.

CÁC SẢN PHẨM PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH NIÊN ĐỘ 2021-2022

PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH MIXA

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.

PHÂN BÓN HỮU CƠ BELA

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.

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;

• 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 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;

• 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.

SƠ ĐỒ CÁC SẢN PHẨM PHÂN BÓN VI SINH  
SẼ PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI  
CỦA TTC AGRIS

DANH MỤC SẢN PHẨM ĐA DẠNG 
CỦA TTC AGRIS
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E CÁC SẢN PHẨM KHÁC 

DANH MỤC SẢN PHẨM ĐA DẠNG 
CỦA TTC AGRIS

D CÁC SẢN PHẨM NƯỚC UỐNG 

1 NƯỚC MÍA ĐÓNG LON MÍAHA

1 ĐIỆN MẶT TRỜI

2 NƯỚC TINH KHIẾT PURAQUA 

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 03 dòng nước mía Đào, mía Tắc và mía Táo.

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

• Hệ thống các tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt cố định trên mái của các nhà máy, văn phòng của các đơn vị thành viên trực thuộc TTC AgriS, tổng cộng có 25 
trạm điện mặt trời với tổng công suất lắp đặt ~21,46 Mwp;

• 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.

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:

Chai 350ml (24 chai/thùng)Chai 500ml (24 chai/thùng)Bình 19 L

 TRẠM ĐIỆN MẶT TRỜI
VỚI TỔNG CÔNG SUẤT LẮP ĐẶT Mwp25 ~21,46
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KÊNH PHÂN PHỐI CHÍNH

DOANH NGHIỆP - B2B

TIÊU DÙNG - B2C

XUẤT KHẨU

1.500
khách hàng

Tăng 66%
so với cùng kỳ 

86.200 
Điểm bán 

200 Đối tác

~

Tăng gần 8% so với cùng kỳ

29+
Quốc gia

Tăng 21% so với cùng kỳ 

607
khách hàng

Tăng 73% so với cùng kỳ 

Ngoài ra còn hơn 3.000 khách hàng tiềm năng có khả năng khai thác trong thời gian tới.

THƯƠNG MẠI

Hơn 607 Đại lý cấp 1, 2, 3, 4 trên toàn quốc 

Kênh Truyền thống:

• 142 Đối tác: Nhà phân phối và Đại lý

• 75.000 Điểm bán: Cửa hàng bán lẻ

Kênh Hiện đại:

• 58 Đối tác

• 7.400 Điểm bán: Siêu thị và Cửa hàng tiện lợi

• Tiếp tục phát triển 4 gian hàng trên sàn Thương mại điện tử Sendo, 
Tiki, Lazada và Shopee

KA - Khách hàng trọng yếu:

• 3.800 Điểm bán

Kênh HORECA (Hotel - Restaurant - Canteen):

• 4 Đối tác 

Bắc Mỹ (1 Quốc gia): Mỹ

Châu Âu (14 Châu Âu):  
Vương Quốc Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức, Bỉ, Bulgaria, Cộng 
hòa Czech, Malta,  Ireland, Romania, Croatia, Hy Lạp

Châu Á (9 Quốc gia): 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore,  Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, 
Indonesia, Philippines, Campuchia

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

1.447 Khách hàng 

SME

TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

21 Khách hàng 

MNC

CÔNG NGHIỆP LỚN

Nước giải khát Dược phẩm Bánh kẹo Sữa kemThực phẩm
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ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
54    Chuỗi giá trị thương mại của TTC AgriS

56 Định hướng chiến lược của Hội đồng Quản trị Niên độ 2022-2023



DigiRetails

TTC AgriS - Chuyển đổi Từ doanh nghiệp kinh doanh Mía Đường trở thành Nhà cung cấp giải 
pháp nông nghiệp toàn diện công nghệ cao trên nền tảng phát triển bền vững. Trong hành 
trình hoạt động hơn 50 năm, TTC AgriS luôn tiên phong trong việc ứng dụng các công nghệ 
cao trong toàn bộ hoạt động, hướng tới mục tiêu toàn diện Chuỗi giá trị, hoàn thiện hệ sinh 
thái sản phẩm và dịch vụ, sẵn sàng đón đầu mọi nhu cầu của Người tiêu dùng khi cung cấp 
các sản phẩm với tốc độ nhanh nhất - dịch vụ tốt nhất - chi phí cạnh tranh nhất. Từ đó, giúp 
tối đa hóa lợi nhuận và hài hòa lợi ích cho tất cả các Bên liên quan khi tham gia vào chuỗi 
giá trị của chúng tôi.

Lợi thế cạnh tranh bền vững

Phạm vi hoạt động mở rộng nhanh 
chóng với quy mô toàn cầu

Nhanh chóng hoà nhập thị 
trường/ Truy xuất nguồn gốc

Đa dạng danh mục sản phẩm 
thông qua các hoạt động cải tiến

Lấy Khách hàng 
là trọng tâm

Sản phẩm 
và Dịch vụ

Công nghệ, 
Chuỗi Cung ứng 
và Hoạt động 
R&D

Lợi ích

Nhà cung cấp giải pháp Nông nghiệp một điểm đến – 
One stop service provider:

Nhà cung cấp Giải pháp sản xuất thực phẩm:

Khách hàng 
và Nhà  
cung cấp

•  Phân phối đa dạng các sản phẩm dịch vụ nông nghiệp tới 
Khách hàng nhanh nhất, hiệu quả nhất, với chi phí tốt nhất;

•  Tận dụng lợi thế từ hệ thống kho bãi chuyên sâu của TTC AgriS;
•  Dịch vụ Nông nghiệp và Tư vấn Nông học về canh tác chính 

xác trên nền tảng công nghệ.

Công ty sản xuất nông nghiệp

Phân bón/ Máy móc/ Dịch vụ nông nghiệp/ Công nghệ nông nghiệp

Công ty sản xuất thực phẩm

Thực phẩm/ Đồ uống/ Sữa/ Bánh kẹo

Truck/Driver

Agro apps

Driver App

Soil map

GPS

Yield map

Routing track Cost & Billing

Blockchain in Agro

Auto Assign

Vendor Portal

•  Áp dụng nghiên cứu sản phẩm để sản xuất, nghiên cứu và 
phát triển quy trình và đóng gói;

•  Kiểm soát chất lượng sản phẩm bao gồm cả sản phẩm của TTC 
AgriS và của Khách hàng OEM; 

•  Phát triển dịch vụ lập kế hoạch sản xuất và tối ưu hóa kênh 
phân phối cho Khách hàng.

TMS Inbound

DigiFarm

Giải pháp Nông nghiệp

TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP

Giải pháp Chế biến

TRUNG TÂM SẢN XUẤT

Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp

Smart App Scadal inked Shift mgnt

OEE iOT QR Track & Trace

Auto Weighbridge

QR iOT

Nghiên cứu và Phát triển Quy trình/Đóng gói

CHUỖI GIÁ TRỊ THƯƠNG MẠI CỦA TTC AGRIS

NÔNG DÂN NHÀ CUNG CẤP KHÁCH HÀNG

Core ERP – Rủi ro & Tuân thủ – Quản trị Doanh nghiệp                          ESG – Điện toán đám mây tích hợp – Kho dữ liệu và phân tích

VAI TRÒ TRỌNG YẾU CỦA CÁC HUB TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ TTC AGRIS
Việt Nam: Đóng vai trò là thị trường nội địa trọng tâm, cung cấp:
•  Các sản phẩm nông nghiệp và giải pháp chế biến nông nghiệp.   

Tập trung các dòng sản phẩm tiêu dùng nhanh F&B phục vụ 
tất cả các đối tượng khách hàng B2B2C2E (Business to Business, 
Business to Customer, Customer to End user); 

•  Các sản phẩm gia công và giải pháp sản xuất chế biến nông 
nghiệp.

Lào và Campuchia: Vùng nguyên liệu chuyên sâu, ưu tiên phát 
triển nông nghiệp hữu cơ với tổng diện tích lên đến 27.000 ha, bao 
gồm mía, dừa và các loại nông sản khác hướng đến cung cấp các 
sản phẩm đạt chuẩn Organic bên cạnh các sản phẩm cạnh Đường/
sau Đường (điện sinh khối, phân bón, mật rỉ,…).

Singapore: đóng vai trò là thị trường giao dịch hàng hóa quốc tế, với 
mục tiêu:
•  Phân phối và giới thiệu sản phẩm nông sản Việt Nam ra thị trường 

quốc tế; 
•  Cung cấp dịch vụ thương mại nông sản, hàng hóa và tài chính;
•  Trung tâm cải tiến (Innovation Center) dành cho lĩnh vực Công 

nghệ thực phẩm (Foodtech) và hoạt động R&D sản phẩm.
Úc: Vùng nguyên liệu công nghệ cao với lợi thế:
•  Phát triển diện tích lên 20.000 ha, dự kiến đến NĐ 2024-2025 cung 

ứng năng lực sản xuất ra thị trường 200.000 tấn Đường thô/năm; 
•  Khả năng vượt trội về Công nghệ nông nghiệp (Agtech) và R&D 

nông nghiệp (Agri R&D).

Số hóa lộ trình đến thị trường Hoạch định ngân sách, lập kế hoạch 
kinh doanh tích hợp và hợp nhất

Tối ưu hóa hiệu quả tài chính

Nhà cung cấp dịch vụ giải pháp thực phẩm:

Thực phẩm/ Đồ uống/ Sữa/ Bánh kẹo

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng

3PLs Deliver App Routing track GPS Costing & Billing Auto Assign

•  Cung cấp nguồn thực phẩm bổ sung năng lượng và tăng cường sức khỏe dựa trên việc nắm bắt và phân tích nhu cầu Khách hàng cũng 
như xu hướng thị trường;

•  B2B2C2E: Mở rộng hệ thống phân phối đa kênh; tăng tốc thời gian giao hàng; tối ưu chuỗi cung ứng, chi phí logistics và tối ưu hóa kho bãi;
•  R&D: Phát triển và thương mại hóa các sản phẩm thông qua việc cung cấp các công thức (Recipes) Đồ uống và Thực phẩm dinh dưỡng 

hướng đến mục tiêu đa dạng hóa phân khúc Khách hàng;
•  E-retail: Phát triển nền tảng số giúp Khách hàng tương tác trực tiếp và nhanh chóng thống qua các đề xuất phương pháp tiếp thị, theo dõi đơn 

hàng theo thời gian thực, kênh giao tiếp theo thời gian thực 24/7, truy xuất nguồn gốc bằng blockchain, và cung cấp hàng hóa liên tục với chuỗi 
cung ứng tự động hóa.

Giải pháp Thực phẩm

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

CRM DMS Demand Planning eRetails App

Trade & MKT eCommerce/ Market place platform Loyalty & ID SFA CDP

Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm

WMS TMS Outbound

•  Nội địa:

•   Xuất khẩu: 100+ quốc gia (đối với tất cả các sản phẩm)

+ Thương mại: 610+ Khách hàng;

+ Tiêu dùng - B2C (MT, GT, KA, HORECA): 210+ Đối tác, 90.000+ Điểm bán.

+ Công nghiệp lớn - MNC: 21+ khách hàng; 

+ Tiểu thủ công nghiệp - SME: 1.447 + Khách hàng;

CHÍNH PHỦNHÀ ĐẦU TƯ/ 
ĐỊNH CHẾ  
TÀI CHÍNH

NHÂN VIÊN

Sub-brand of  
Mom Cooks

DigiFactory

Thực phẩm Bánh kẹoKem tươiĐồ uống
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Chuyển đổi trở thành 
Trung tâm kinh doanh 
tích hợp (Commercial 
Center) với hàm lượng 

công nghệ cao

1

Phát triển bền vững trên 
nền tảng Chuỗi cung ứng 

xanh, tích hợp

2

Mở rộng VNL  
- Tiên phong phát triển 
ứng dụng CNTT hướng 
đến “Mô hình kinh do-

anh kinh tế nông nghiệp  
thông minh tích hợp” 

 tại Việt Nam

3

Thực hiện và tuân thủ 
liên tục bộ tiêu chí quản 
trị  doanh nghiệp theo 

tiêu chuẩn quốc tế

4

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Niên độ 2021-2022, đã chứng kiến những bước tiến vững chắc, những cột mốc tự 
hào mà TTC AgriS tiếp tục chinh phục trong hành trình hướng đến các mục 
tiêu phát triển bền vững 2021-2025 và tầm nhìn dài hạn 2030.  Với tầm 
nhìn thống nhất, chiến lược đúng đắn cùng những điều chỉnh linh 
hoạt trong thực thi, TTC AgriS đã vững vàng vượt qua những 
biến động lịch sử và sẵn sàng viết tiếp lịch sử hơn 50 năm 
của mình.

Tiếp nối định hướng chiến lược 2021-2025, trong niên độ 2022-2023,TTC AgriS xác 
định nhiệm vụ chính là chủ động tham gia các lĩnh vực kinh doanh mới đầy triển vọng 
dựa trên thế mạnh cốt lõi. Cụ thể là Công ty sẽ đẩy mạnh quá trình hình thành 

với nền tảng là “Mô hình kinh doanh kinh tế nông nghiệp thông minh tích hợp” 
bao gồm toàn bộ chuỗi giá trị đa dạng và giàu tiềm năng của ngành nông nghiệp bền 
vững mang bản sắc riêng của TTC AgriS.  

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NIÊN ĐỘ 2022-2023

NHIỆM VỤ THỨ NHẤT

NHIỆM VỤ THỨ HAI

NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG VÀ XUYÊN SUỐT CHO NIÊN ĐỘ 2022-2023

Chuyển đổi từ doanh nghiệp có thế mạnh về kỹ thuật sản xuất thành doanh nghiệp thương mại quốc tế lấy công nghệ làm nền tảng 
phát triển, vững vàng để toàn diện Chuỗi giá trị sản phẩm.

Đẩy mạnh hoạt động Nghiên cứu phát triển (R&D) nhằm đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi mô hình kinh doanh mới của Công ty và cũng 
chính là nhiệm vụ xuyên suốt của Công ty.

Thực hiện chuyển đổi hoạt động kinh doanh thuần túy sang mô hình Commercial Center (Trung tâm thương mại) – mô hình kinh 
doanh đa kênh nhằm tối ưu sức mạnh của đội ngũ kinh doanh thông qua việc đa dạng các ngành hàng cho cùng nhóm Khách hàng; 
mở rộng hệ thống phân phối đa kênh; tối ưu chuỗi cung ứng và chi phí logistic trên cơ sở kết hợp nhiều kênh giao hàng; tập trung vào 
hoạt động phân phối kèm dịch vụ hậu mãi, lấy Khách hàng là trung tâm.
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TRIỂN VỌNG NGÀNH ĐƯỜNG
60 Triển vọng ngành Đường Thế giới

62 Triển vọng ngành Đường Việt Nam



TRIỂN VỌNG NGÀNH ĐƯỜNG THẾ GIỚI

Niên độ 2021-2022 chứng kiến sự tăng trưởng 
tích cực của giá Đường thế giới, cụ thể, sau khi 
mở đầu niên độ tại mức giá 17 cents/lb vào 
tháng 7/2021, giá Đường thế giới đã nhanh 
chóng tăng lên mức 20 cents/lb vào tháng 
10/2021 và tiếp tục duy trì tốt trong vùng giá 
18-20 cents/lb trong cả niên độ.

Giá dầu thô tăng cao đang hỗ trợ nhất định cho giá Đường trên thị trường thế giới trong bối cảnh các quốc gia sản 
xuất chuyển qua sản xuất ethanol;

1

Khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu do Trung Quốc - Đại công xưởng số 1 của thế giới áp dụng chính sách Zero Covid;2

Việc hạn chế xuất khẩu của các quốc gia xuất khẩu lớn đến từ nhu cầu hồi phục hậu đại dịch, cũng như chủ nghĩa 
bảo hộ lương thực toàn cầu trỗi dậy mạnh mẽ tại nhiều quốc gia trên thế giới;

3

Căng thẳng chính trị (xung đột Nga - Ukraine và các nước đồng minh) và bất lợi thời tiết ảnh hưởng đến nguồn 
cung của các quốc gia xuất khẩu Đường lớn trên thế giới.

4

Một số yếu tố hỗ trợ giá Đường có thể kể đến như:

Theo phân tích của Tổ chức 
Đường thế giới (ISO) về diễn biến 
giá Đường qua các năm, ở thời 
điểm hiện tại, giá Đường thô 
hiện tại đang đạt mức cao nhất 
trong 5 năm kể từ năm 2017.

Source: tradingeconomics.com/ISO

Diễn biến giá Đường thô thế giới giai đoạn Tháng 7/2017 – tháng 7/2022

(Đơn vị: USD/lb)
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TỔNG QUAN VÀ TRIỂN VỌNG NGÀNH ĐƯỜNG THẾ GIỚI

TÌNH HÌNH CỦA NHỮNG QUỐC GIA XUẤT KHẨU ĐƯỜNG LỚN THẾ GIỚI  
NIÊN ĐỘ 2021-2022  VÀ DỰ BÁO NIÊN ĐỘ 2022-2023 

BRAZIL ẤN ĐỘ

CHIẾM CHIẾM
SẢN LƯỢNG XUẤT KHẨU TOÀN CẦU SẢN LƯỢNG XUẤT KHẨU TOÀN CẦU

20% 17%

Lũy kế cả vụ thu hoạch, lượng mía nghiền đạt 187,6 triệu tấn, 
giảm 11,7% so với cùng kỳ;

Niên độ 2021-2022

Sản lượng của Ấn Độ tăng nhờ khí hậu gió mùa thuận lợi. Quốc 
gia này đã xuất khẩu 10,21 triệu tấn Đường, vượt so với hạn 
ngạch xuất khẩu 10 triệu tấn đã được Chính phủ hạn chế

Niên độ 2021-2022

Diện tích trồng mía tại nước này dự kiến giảm 1,3% trong 
niên độ 2022-2023, do nông dân chuyển sang trồng ngô, đậu 
tương. Dự kiến 56,4% lượng mía trong niên độ 2022-2023 sẽ 
được sử dụng cho sản xuất ethanol do giá nhiên liệu tăng cao.

Niên độ 2022-2023

Sản lượng sản xuất dự kiến của niên độ 2022-2023 ở mức 34 
triệu tấn. 

Niên độ 2022-2023

THÁI LAN ÚC

CHIẾM CHIẾM 
SẢN LƯỢNG XUẤT KHẨU TOÀN CẦU SẢN LƯỢNG XUẤT KHẨU TOÀN CẦU

6% 3%

Hoạt động ép mía ở Thái Lan diễn ra thất thường trong hai 
tháng đầu niên độ, sản lượng mía cơ bản giảm đáng kể, công 
suất cao điểm mới đạt 1,2 triệu tấn/ngày, cho thấy việc thu 
hoạch đang chậm lại. Tuy nhiên, kết quả ghi nhận cuối niên 
độ lại khá khả quan. 

USDA dự báo sản lượng sản xuất của Úc trong niên độ 2022-
2023 sẽ tăng 330.000 tấn lên 4,5 triệu tấn Đường. Sản lượng 
sản xuất tăng nhờ năng suất mía tăng, chủ yếu là ở các vùng 
nhiệt đới phía Bắc của Queensland. 

Ngành Mía Đường Thái Lan đang cải thiện và có những triển 
vọng sáng, với sản lượng mía nhiều hơn và giá tốt hơn trên 
thị trường thế giới.

Niên độ 2021-2022

Niên độ 2022-2023

Indonesia nhập khẩu 5,53 triệu tấn Đường trong niên độ 2021-2022, trở thành quốc gia 
đứng đầu thế giới về nhập khẩu Đường. Trong niên vụ 2022-2023 sắp tới, USDA dự báo 
nhập khẩu Đường của Indonesia sẽ ở mức 5,4 triệu tấn.

INDONESIA

NHẬP KHẨU 

TRIỆU TẤN ĐƯỜNG
5,53

Tổng sản lượng Đường nhập khẩu trong niên vụ 2021-2022 đạt 4,5 triệu tấn.

Mức tiêu thụ Đường sẽ tăng 0,9% hàng năm, đạt 16,44 triệu tấn vào năm 2030. Riêng 
trong niên độ 2022-2023, USDA dự báo nhập khẩu Đường tại quốc gia này sẽ đạt 4,4 
triệu tấn.

TRUNG QUỐC

NHẬP KHẨU 

TRIỆU TẤN ĐƯỜNG
4,5

USDA nâng dự báo nhập khẩu 
Đường trong giai đoạn 2021-2022 
thêm 217.200 tấn lên gần 3,7 triệu 
tấn dựa trên việc nhập khẩu hạn 
ngạch thuế quan tăng 39.000 tấn, 

nhập khẩu thuế cao tăng gần 44.000 tấn và 
135.000 tấn nhập khẩu từ Mexico.

Trong niên độ 2022-2023, USDA cũng dự báo sản 
lượng Đường nhập khẩu của Mỹ đạt 2,7 triệu tấn.

MỸ

NHẬP KHẨU 

TRIỆU TẤN ĐƯỜNG
3,7

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NHỮNG QUỐC GIA NHẬP KHẨU ĐƯỜNG LỚN THẾ GIỚI  NIÊN 
ĐỘ 2021-2022 VÀ DỰ BÁO NIÊN ĐỘ 2022-2023

TRIỂN VỌNG NGÀNH ĐƯỜNG THẾ GIỚI NIÊN ĐỘ 2022-2023
TÌNH HÌNH CUNG CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI
Dữ liệu của Green Pool cho thấy, niên độ 2022 - 2023 bắt đầu từ tháng Bốn và kết thúc vào tháng Ba năm sau, ngành Đường đã 
chuyển từ thặng dư sang thâm hụt 685 ngàn tấn Đường, trong cập nhật mới nhất vào tháng 26/7/2022.

GIÁ ĐƯỜNG THẾ GIỚI VẪN CÒN NHIỀU DƯ ĐỊA TĂNG TRƯỞNG
Theo USDA và Green Pool, dự báo trong trung hạn giá Đường thô năm 2022-2023 có thể đao động trong biên độ từ 17 - 23 cents/
lb, hợp lý sẽ dao động quanh 19 cents/lb.

6160
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QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ (IMF) DỰ BÁO 
TĂNG TRƯỞNG CỦA  VIỆT NAM 

TRONG NĂM 2022 7%

NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB) DỰ 
BÁO TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA  
VIỆT NAM ĐẠT 

TRONG NĂM 2022 VÀ 6,7% TRONG NĂM 20237,2%

Lượng Đường này đáp ứng được khoảng 35% nhu cầu thị 
trường trong nước. 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.

NHU CẦU TIÊU THỤ TỐT NGÀNH ĐƯỜNG  
ĐƯỢC KỲ VỌNG TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN

THEO THỐNG KÊ CỦA HIỆP HỘI  
MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM (VSSA), 
trong niên vụ qua, toàn ngành 
ép được  
(ĐVT: Triệu tấn mía) 7,5
SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG  
SẢN XUẤT     
(ĐVT: Nghìn tấn) 742tăng hơn 11,6% về sản 
lượng mía ép và tăng 7,5% 
về sản lượng Đường so với 
NĐ 2020 - 2021

Các chính sách hỗ trợ và góp phần bảo vệ ngành Mía Đường trong nước

Việt Nam chính thức tham gia hiệp định ATIGA, thuế nhập khẩu 5%, không kiểm 
soát hạn ngạch.

Ngày 1/1/20201

Việt Nam chính thức áp thuế tạm thời chống bán phá giá (CBPG), chống trợ cấp 
(CTC) 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%.

Ngày 9/2/2021
Bộ Công Thương ký Quyết định 

số 477/QĐ-BCT
2

Về việc áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp 47,64% đối với một 
số sản phẩm Đường mía (Đường luyện và Đường thô) có nguồn gốc xuất xứ từ 
Vương quốc Thái Lan.

Ngày 9/6/2021
Bộ Công Thương ban hành 

quyết định số 1578/QĐ-BCT
3

Bộ Công Thương quyết định tạm thu 40% thuế nhập khẩu đối với Đường nhập C/O 
form WO, RVC 100% từ các nước ASEAN.

Ngày 8/11/20214

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1514/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống 
lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm Đường mía 
nhập khẩu từ Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Indonesia, Cộng hòa dân chủ 
nhân dân Lào, Malaysia và Cộng hòa liên bang Myanmar.

Ngày 1/8/20225

TRIỂN VỌNG NGÀNH ĐƯỜNG VIỆT NAM

Là một doanh nghiệp đầu ngành Mía Đường, TTC AgriS đã có những định hướng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng để bắt kịp xu hướng 
hội nhập của ngành nông nghiệp.

TTC AgriS đã sớm nhận thấy triển vọng của ngành Đường, và sớm có những bước chuẩn bị khi tiên phong trong việc 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. 

Công ty tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ thống vùng nguyên liệu xuyên biên giới với tổng diện tích xấp xỉ 68.000 ha tại Việt Nam, 
Lào, Campuchia và Úc. Trong đó, vùng nguyên liệu tại Lào tiếp tục được mở rộng để nuôi trồng mía hữu cơ và sản xuất Đường 
hữu cơ chất lượng quốc tế đã được các tổ chức uy tín công nhận và có giá trị thương mại cao.

Kiên định với chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, TTC AgriS đặt mục tiêu sẽ mở rộng diện tích VNL 
tại Úc lên 20.000 ha ứng dụng công nghệ canh tác số thông qua nền tảng quản trị FRM (Farmer Relationship Management), nâng 
tổng diện tích VNL toàn cầu lên gần 90.000 ha, đặt mục tiêu đảm bảo đủ nguồn cung ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh phục 
vụ các thị trường trong nước và quốc tế.

Việt Nam vẫn là một thị trường tiềm năng khi nhu cầu tiêu thụ Đường dự kiến tiếp tục tăng mạnh

Tận dụng lợi thế, nâng cao năng lực cạnh tranh

Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành  thị 
trường lớn thứ ba về số lượng  người 
tiêu dùng và lớn thứ năm về  tổng chi 
tiêu ở Đông Nam Á vào  năm 2030,  
nguyên nhân:

Theo dữ liệu thống kê, tổng doanh thu bán hàng thực phẩm và đồ uống 
đạt 975.867 tỷ đồng (tăng 3,8% so với cùng kỳ) vào năm 2020. Chiếm 
35% tổng chi tiêu/tháng của người dân và đóng góp 15,8% vào GDP 
Việt Nam. 

Việt Nam có cơ cấu dân số Vàng với trên 100 triệu dân vào 2025. Dự kiến trên 
50% dân số thành thị vào 2040. 

Theo BMI, Việt Nam là một trong những thị trường thực phẩm và đồ uống 
hấp dẫn nhất trên toàn cầu (xếp thứ 10 ở châu Á) vào năm 2019.

Nguồn: Statista

Quy mô doanh thu ngành F&B tại Việt Nam
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TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2021-2022

Đứng trước bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam 
còn nhiều bất ổn, tập thể Ban lãnh đạo và CBNV TTC AgriS 
đã không ngừng nỗ lực chủ động và linh hoạt mọi hoạt 
động để thích ứng với mọi hoàn cảnh, biến thách thức 
thành cơ hội, bứt phá ngoạn mục và xuất sắc khép lại niên 
độ 2021-2022 với những thành quả đột phá. TTC AgriS 
tiếp tục giữ vững vị thế đầu ngành Mía Đường khi chiếm 
46% thị phần nội địa với sản lượng Đường tiêu thụ duy trì 
trên 1 triệu tấn,  Doanh thu thuần hợp nhất đạt 18.319 tỷ 
đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, và hoàn thành 108% kế 
hoạch đã đặt ra, LNTT đạt 1.046 tỷ đồng, tăng 33% so với 
cùng kỳ năm trước và đạt hơn 139% kế hoạch năm. Kết 
quả trên nhờ vào việc Công ty đã xây dựng các chính sách 
bán hàng hiệu quả, mở rộng thị phần cũng như tập trung 
triển khai nâng cao các hoạt động sản xuất, gia tăng hiệu 
quả hoạt động kinh doanh lõi. Đây cũng là lần đầu tiên 
TTC AgriS đạt lợi nhuận trên nghìn tỷ đồng trong một niên 
độ kể từ khi hoạt động.

Niên độ 2021-2022, mảng Đường vẫn đóng vai trò chủ lực 
trong cơ cấu doanh thu cho Công ty khi ghi nhận 16.862 
tỷ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ, chiếm 92% Doanh 
thu thuần. Sản lượng tiêu thụ tiếp tục được duy trì mức 
trên 1 triệu tấn nhờ vào việc Công ty đã linh hoạt điều 
chỉnh chính sách bán hàng, chủ động nắm bắt thị trường 
nhằm giữ vững mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đã đề ra. 
Cụ thể, kênh SME tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm 
trước, là một sự nỗ lực đáng ghi nhận khi kênh SME phải 
chịu cạnh tranh trực tiếp với Đường nhập khẩu ATIGA từ 

MỤC TIÊU TRỞ THÀNH  CÔNG TY 
NÔNG NGHIỆP 4.0 

KHI TRIỂN KHAI KINH DOANH CÁC 
GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP CHUYÊN 
SÂU, ÁP DỤNG CƠ GIỚI HÓA VÀ 
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VÀO MỌI MẶT 
CỦA HOẠT ĐỘNG

hàng đầu Việt Nam 
& khu vực 

DOANH THU THUẦN HỢP NHẤT   
(ĐVT: Tỷ đồng)

TĂNG 23% SO VỚI CÙNG KỲ VÀ HOÀN 
THÀNH 108% KẾ HOẠCH ĐÃ ĐẶT RA

18.319 
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ   

(ĐVT: Tỷ đồng) 

TĂNG 33% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC VÀ 
 ĐẠT HƠN 139% KẾ HOẠCH NĂM

1.046

các đơn vị thương mại trong nước và nhu cầu cũng bị ảnh 
hưởng bởi tình hình dịch bệnh. Mặt khác, các chi nhánh miền 
Tây, miền Bắc của TTC AgriS cũng tích cực mở rộng thị trường 
và hệ thống Khách hàng đã giúp sản lượng tiêu thụ ở miền 
Bắc tăng trưởng hơn 400%, miền Tây tăng hơn 5% so với niên 
độ trước. Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ của các kênh bán 
hàng khác cũng ghi nhận tăng trưởng, cụ thể, kênh Tiêu dùng 
B2C tăng 10% so với cùng kỳ. 

TTC AgriS hiện cũng là Công ty sở hữu số lượng lớn và  đa 
dạng nhất các dòng sản phẩm Đường tại Việt Nam với hơn 
75 sản phẩm gồm 29 dòng Đường RE, 14 dòng Đường 
RS, 11 dòng Đường Phèn, 8 dòng Đường Organic, 4 dòng 
Thực phẩm chức năng, và 4 dòng Đường Lỏng, 3 dòng 
Đường Vàng và 2 dòng sản phẩm Đường Mix. Nhờ vậy, 
TTC AgriS 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. Trước những 
biến động liên tục của giá Đường quốc tế và nhu cầu của 
thị trường trong nước, việc tối ưu Chuỗi giá trị cây mía trong 
chiến lược đa dạng hóa danh mục sản phẩm được TTC AgriS 
tiếp tục khai thác và phát triển với 12 dòng sản phẩm Cạnh 
Đường - Sau Đường bao gồm 2 dòng nước uống Miaqua, bã 
mía, mật rỉ, điện thương phẩm sinh khối, 3 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 445 tỷ đồng và 204 tỷ đồng vào 
tổng Doanh thu của Công ty.

Cơ cấu Doanh thu theo loại hình Sản phẩm 
Niên độ 2021-2022

 Đường 

 Mật rỉ 

 Điện 

 Phân bón 

 Doanh thu khác

Nguồn: BCTC hợp nhất Kiểm toán niên độ 2021-2022, TTC AgriS

Ban Tổng Giám đốc TTC AgriS
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TỔNG TÀI SẢN 
(ĐVT: TỶ ĐỒNG) 

TĂNG 35%, TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI 
>7.200 TỶ ĐỒNG SO VỚI  

THỜI ĐIỂM ĐẦU NIÊN ĐỘ

27.730

DOANH THU TÀI CHÍNH 
TRONG KỲ  TĂNG CAO GẤP 

(ĐVT: Lần) 

PHẦN LỚN ĐẾN TỪ HOẠT ĐỘNG GIAO 
DỊCH ĐƯỜNG TRÊN SÀN GIAO DỊCH 

HÀNG HÓA QUỐC TẾ

2,2

ROE 9,8%

ROA 3,6%

Hàng tồn kho của Công ty ghi nhận mức 
tăng lên 4.626 tỷ đồng, tăng lên hơn 
46% so với thời điểm 30/6/2021, đồng 
thời số ngày hàng tồn kho có xu hướng 
tăng lên, từ 82 ngày lên mức 89 ngày. 
Tồn kho tăng lên mang yếu tố mùa vụ 
tại thời điểm chuẩn bị nguồn hàng cho 
vụ sản xuất kinh doanh mới, đáp ứng 
nhu cầu tăng lên của thị trường. Việc 
bảo đảm lượng tồn kho phù hợp giúp 
Công ty hạn chế tối thiểu sự biến động 
về giá Đường. 

Xét về dòng tiền, báo cáo lưu chuyển 
tiền tệ đã thể hiện sự cải thiện mạnh mẽ 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh lõi 
so với cùng kỳ. Lưu chuyển tiền thuần 
Niên độ 2021-2022 đã ghi nhận những 
mức tăng trưởng đáng kể so với cùng 
kỳ, đạt mức 742 tỷ đồng, ghi nhận tiền 
và tương tiền cuối kỳ tăng 41% so với 
niên độ trước. Mức tăng này phần lớn 
đến từ sự đóng góp của Dòng tiền lưu 
chuyển thuần từ Hoạt động kinh doanh, 
chủ yếu nhờ vào việc Công ty đã tận 
dụng uy tín của mình với nhà cung cấp 
để tối ưu hóa chi phí vốn. Việc sở hữu 
lượng Tiền mặt lớn đóng vai trò trọng 
yếu trong việc giúp Công ty gia tăng sức 
mạnh tài chính, đảm bảo thanh khoản 
khi có những vấn đề chi trả phát sinh 
cũng như nắm bắt những cơ hội đầu tư 
tiềm năng.  

30/06 
/2021

Chỉ tiêu 
(Tỷ đồng)

Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD 94 1.174

Lưu chuyển tiền thuần từ  
hoạt động đầu tư

-432 -2.619

Lưu chuyển tiền thuần từ  
hoạt động tài chính

1.161 2.187

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá 
hối đoái quy đổi ngoại tệ

-2

Tiền và tương đương  
tiền đầu kỳ

1.000 1.823

Tiền và tương đương  
tiền cuối kỳ

1.823 2.563

Nguồn: TTC AgriS
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Chỉ số cơ cấu vốn 

 Nợ vay/Tổng tài sản    Nợ vay/VCSH

2017-2018 2019-20202018-2019 2020-2021 2021-2022

0,58 0,55
0,46 0,46 0,40

1,69
1,57

1,07 1,14 1,16

Cơ cấu nguồn vốn (%) 

 VCSH     Nợ dài hạn     Nợ ngắn hạn

2017-2018NĐNĐ 2019-20202018-2019 2020-2021 2021-2022
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TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2021-2022 
Trong niên độ 2021-2022, Công ty đã hoàn thành kế hoạch thực hiện cơ cấu vốn nội và vốn ngoại, mở mới hạn mức tín dụng tại 
các Ngân hàng nước ngoài hoặc Chi nhánh tại Việt Nam. Cụ thể, Nợ vay của Công ty ghi nhận tăng 19%, tương đương khoảng 
1.789 tỷ đồng, đến từ việc Nợ vay dài hạn giảm 874 tỷ đồng và Nợ vay ngắn hạn tăng 2.664 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu vốn lưu 
động tăng nhanh trong ngắn hạn, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Hệ số Nợ vay/VCSH đạt 1,16 lần, tăng nhẹ so với 
đầu niên độ và hệ số Nợ vay/Tổng tài sản đạt 0,40 lần, giảm 13% so với đầu niên độ. TTC Agris nỗ lực xây dựng cấu trúc tài chính 
khỏe mạnh theo đúng lộ trình định hướng phát triển của Công ty, sẵn sàng bước vào giai đoạn mở rộng đầu tư mới, đa dạng 
hóa ngành nghề kinh doanh.

NHỮNG MỤC TIÊU CHÍNH CHO NIÊN ĐỘ 2022-2023

Bước sang niên độ 2022-2023, TTC AgriS đặt mục 
tiêu chuyển đổi mô hình quản trị từ nông nghiệp kỹ 
thuật sản xuất sang thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu, lấy thị trường và Khách hàng làm trọng tâm, 
chuyển đổi Quản trị Lõi của TTC AgriS sang chuỗi 
giá trị khác cao hơn, nâng cấp cùng lúc quy mô và 
chất lượng quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế:

• Chuyển đổi hoạt động kinh doanh sang mô hình Trung tâm kinh doanh - Commercial Center, định nghĩa và xác định cập nhật lại  mô 
hình kinh doanh ở vai trò mới; 

• Đa dạng hoá: bán giá trị sản phẩm/câu chuyện, giải pháp cho Khách hàng theo nhu cầu Khách hàng - Customer Centric, đẩy mạnh 
hoạt động R&D đồng thời kết hợp với kinh doanh tìm hiểu xu hướng Khách hàng - Customer Insight để đưa ra các sản phẩm kèm gói 
giải pháp, tham gia chuỗi giá trị Sản xuất thực phẩm - Food Processing cùng Khách hàng; 

• Chuẩn hoá nông học, tái cấu trúc hoạt động quản trị nông nghiệp: tập trung tổ chức lại hoạt động nông nghiệp từ mô hình tự quản 
(các nông trường tự canh tác) sang mô hình chủ quản (giao khoán);

• Triển khai nghiên cứu đầu tư tự động/bán tự động và số hoá phần hành sản xuất, tập trung kiểm soát chi phí - chất lượng sản phẩm 
- kịp thời; 

• Hoạt động cung ứng - SC Control Tower: đa dạng hoá và tối ưu hoá phương thức phân phối - kế hoạch - nguồn cung, tương thích 
với mô hình kinh doanh trở thành Trung tâm kinh doanh - Commercial Center, giải pháp quản trị vận hành xuyên suốt (E2E process) 
hoàn chỉnh, hướng tới tối ưu chi phí vận chuyển, phát triển và triển khai từng bước Kế hoạch kinh doanh tích hợp - IBP tích hợp đồng 
nhất hoá các công đoạn E2E; 

• Vận hành hoạt động Quản trị và Điều hành trên hệ thống công nghệ số hóa, hoàn thiện lộ trình công nghệ (IT roadmap) và chuẩn 
hóa hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), nâng cao tỷ lệ và hiệu suất khai thác dữ liệu từ hệ thống CNTT; 

•  Xây dựng cấu trúc vốn tối ưu, xây dựng kế hoạch huy động nguồn vốn bổ sung cho các dự án đầu tư mới, cấu trúc lại cơ cấu nợ vay; 

• Quản lý rủi ro và Tuân thủ: nhận diện môi trường kinh doanh, các vùng kiểm soát rủi ro trong quá trình chuyển đổi, xây dựng hệ 
thống, phương pháp và các quy trình kiểm soát chủ động, tạo hành lang cho các khối chức năng chuyển đổi và kiểm soát mức độ rủi 
ro và tuân thủ; 

• Tổ chức mô hình khu vực Việt Nam - Lào - Campuchia và vươn tầm Quốc tế: nâng cấp quy mô và cả chất lượng quản trị theo tiêu 
chuẩn quốc tế, cụ thể: 

	Việt Nam - Lào - Campuchia: xây dựng VNL, tổ chức sản xuất mía, Đường, cây ăn quả, xây dựng thương hiệu Việt, tổ chức ngành 
hàng và kinh doanh sỉ và lẻ; 

	Quốc tế: mở rộng thị trường thương mại quốc tế, bao gồm mở rộng vùng trồng và trao đổi thương mại, xây dựng Hub công nghệ, 
Nông nghiệp 4.0 và Hub R&D, tăng cường trao đổi kỹ thuật, công nghệ canh tác 4.0 với các đồng nghiệp trên khắp thế giới. 

• Nâng cấp các năng lực và kỹ năng để vận hành: đào tạo các kỹ năng cần có và đốc thúc triển khai các mục tiêu.
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ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

TTC AgriS vẫn luôn nỗ lực trong việc xây dựng và triển khai các chiến lược công nghệ số 
phù hợp và kịp thời, tận dụng tối đa lợi thế về cơ sở hạ tầng thông tin và tiên phong trở thành 
doanh nghiệp nông nghiệp dẫn đầu trong công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam.

TTC AGRIS ÁP DỤNG NỀN TẢNG 
CÔNG NGHỆ VÀO VẬN HÀNH DOANH 

NGHIỆP TIÊN PHONG TRONG LĨNH 
VỰC NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH

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 AgriS. Chiến lược phát triển công nghệ số của Công ty giai đoạn 
2021-2025 tập trung vào việc khai thác sức mạnh và sự đổi mới của công nghệ kỹ thuật số để đáp ứng 
yêu cầu phát triển của Ngành Nông nghiệp thông minh 4.0 và tự động hóa quy trình, và cũng là bệ 
phóng phát triển của Công ty trên thị trường toàn cầu.

HỆ SINH THÁI 
SỬ DỤNG CÔNG 

NGHỆ MỚI VÀ 
QUẢN TRỊ BẰNG 

DỮ LIỆU

Giai đoạn 3

ĐẨY MẠNH CÁC 
MÔ HÌNH KINH 

DOANH MỚI

Giai đoạn 2

CHUYỂN ĐỔI ĐỂ 
BỨT PHÁ

Giai đoạn 1

TTC AGRIS KIÊN ĐỊNH VỚI LỘ TRÌNH SỐ HÓA 5 NĂM HƯỚNG 
ĐẾN MỤC TIÊU NIÊN ĐỘ 2024-2025

Niên độ 2021-2022, TTC AgriS đã triển khai 
thành công Giai đoạn 1 trong Lộ trình  số hóa 5 
năm hướng đến mục tiêu niên độ 2024-2025, 
mở ra một khởi đầu đầy hứa hẹn với triển vọng 
tích cực trong công cuộc Chuyển đổi số toàn 
diện của Công ty. 

Sau khi hoàn thành Giai đoạn 1, các hoạt động trọng tâm dự kiến sẽ được TTC AgriS triển khai trong các giai đoạn sắp tới là: 

Quản lý chuỗi cung ứng (SCM). Hệ sinh thái được ứng dụng 
để số hóa tất cả quy trình trong chuỗi giá trị của TTC AgriS 
từ nông nghiệp, cho tới các bộ phận chức năng thuộc các 
lĩnh vực như Đường, điện, nước, phân bón,… của các Công 
ty thành viên tọa lạc ở 5 quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia, 
Singapore và Úc.

Đặc biệt, hệ thống ERP Core trên nền tảng Oracle Fusion 
SaaS được sử dụng như một hệ thống quản trị tập trung, sẵn 
sàng kết nối với các giải pháp số của các Đơn vị thành viên 
(Giải pháp Front End - Các hệ thống vận hành Doanh nghiệp, 
Back End - Các hệ thống quản trị Doanh nghiệp, Giải pháp 
tài chính số,…) và tích hợp các giải pháp công nghệ như IoT, 
Robotics… 

Cụ thể, TTC AgriS đã hoàn thành thiết lập các giải pháp 
chuyển đổi quy trình E2E từ 6 đến 18 tháng cho hệ thống 
Ecosystem tích hợp bao gồm: xây dựng Ứng dụng đám mây 
(SaaS), xây dựng dịch vụ Hạ tầng Đám mây (IaaS), bộ Master 
Data, Data Warehouse, Phân tích dữ liệu (Data Analyst) và 

Các ứng dụng được tập trung cải tiến và phát triển

Hệ thống DigiFarm trong vòng 6 đến 12 tháng; 1

Hệ thống DigiFactory trong vòng 6 đến 12 tháng; 2

Triển khai ERP cho các đơn vị thành viên mới và 
tích hợp vào hệ thống Front End mới trong vòng 
6 đến 8 tháng; 

3

Triển khai ERP cho hệ thống Quản lý chuỗi cung ứng 
- SCM trong vòng 12 đến 18 tháng; 

4

Phân tích dữ liệu theo dõi từ nông trường đến nhà 
máy, từ nhà máy đến trạm trong vòng 6 tháng.5

NIÊN ĐỘ 2022-2023 ĐẨY MẠNH MÔ HÌNH KINH DOANH MỚI TẬP TRUNG VÀO CÁC GIẢI PHÁP 
FRONT END HỖ TRỢ CHO SỐ HÓA CHUỖI CUNG ỨNG

TỪ 2023  
ĐẾN 2025 

XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI VỚI CÁC CÔNG NGHỆ MỚI  
VÀ QUẢN TRỊ BẰNG DỮ LIỆU

Xây dựng kiến trúc quản lý dữ liệu Data Lakehouse; 1

Bộ báo cáo quản trị của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (Nông nghiệp, Tài chính, Chuỗi cung ứng, Bán hàng); 2

Ứng dụng công nghệ AI/ML để phân tích, dự báo các kịch bản kinh doanh, chấm điểm tự động “Panorama” các cửa 
hàng trưng bày sản phẩm TTC AgriS, xây dựng các kịch bản dự phòng mía cháy trên ruộng,…; 

3

Ứng dụng mô hình nền tảng thương mại điện tử để bán hàng hóa hữu hình và vô hình. Mô hình này là sự kết hợp 
giữa doanh thu bán hàng trực tiếp, doanh thu trung gian từ thị trường và doanh thu quảng cáo. Đây có thể được 
định nghĩa là một mô hình phức hợp và được thể hiện đầy đủ nhất trong Bán hàng đa kênh (Omnichannel); 

4

Xây dựng mô hình phức hợp trong Bán hàng đa kênh Omnichannel, ứng dụng mô hình nền tảng thương mại  
điện tử để bán hàng.

5

Các dự án được triển khai trong giai đoạn này
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TÌNH HÌNH CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ GIAO DỊCH  CỦA 
NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TTC AGRIS

CTCP ĐẦU TƯ THÀNH 
THÀNH CÔNG

NẮM GIỮ

CỔ PHIẾU  
TƯƠNG ĐƯƠNG  

25,82%

168.021.963 
NẮM GIỮ

 CỔ PHIẾU  
TƯƠNG ĐƯƠNG 

15,39%

100.137.492 
NẮM GIỮ

BÀ  
ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

Phó Chủ tịch HĐQT

BÀ 
 HUỲNH BÍCH NGỌC

Chủ tịch HĐQT

 CỔ PHIẾU  
TƯƠNG ĐƯƠNG 

10,71% 

69.724.473

1 tổ chức & 2 cá nhân

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

 để chuyển đổi trái phiếu đã phát hành riêng lẻ cho Coretrend - Nhà đầu tư chiến lược Hàn Quốc. Đợt phát hành 
kết thúc  vào tháng 8/2021. Như vậy, kết thúc niên độ 2021-2022, số lượng cổ phiếu của Công ty là 650.762.228 cổ 

phiếu,  trong đó có 629.150.895 cổ phiếu phổ thông và 21.611.333 cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi.

cổ phiếu 
với giá chuyển đổi là 14.342 đồng11.992.748 

Tại 30/6/2022, TTC AgriS có 3 Cổ đông lớn sở hữu trên 5% vốn cổ phần, chiếm 51,92% VĐL bao gồm: 

GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN TỪ 1/7/2021-30/6/2022: KHÔNG PHÁT SINH GIAO DỊCH

HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VỐN
Cơ cấu Cổ đông  

theo Tỷ lệ sở hữu (%) 

 TTCI    Đặng Huỳnh Ức My    Huỳnh Bích Ngọc    Khác

25,82

15,39

10,71

48,08

Cơ cấu Cổ đông  
theo Loại hình sở hữu (%) 

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

Cơ cấu Cổ đông  
theo Địa lý (%) 

 Trong nước    Nước ngoài

11,15

88,85

29,85

10,78

59

0,37

Tại 30/06/2022, cổ phiếu SBT đã nằm trong danh sách của hơn 9 quỹ ETF và 9 chỉ số uy tín trong và ngoài nước
với tổng lượng sở hữu hơn 12 triệu cổ phiếu.

Nguồn: TTC AgriS

Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tăng ổn định giai đoạn 1/7/2021 - 30/6/2022 

 Tổ chức     Cá nhân

7/2021 1/20229/2021 3/20228/2021 2/202210/2021 4/202211/2021 5/202212/2021 6/2022

2

4

10

12

14

6

8

0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,40,30,3

11,6 11,5

10 10,1
11,2 11 10,8

10,3

12,5

0,3

9,9

0,3

9,9

0,3

9,9

DIỄN BIẾN GIÁ VÀ THANH KHOẢN CỔ PHIẾU SBT TRONG NIÊN ĐỘ 2021-2022
TẠI THỜI ĐIỂM 30/6/2022

GIÁ CỔ PHIẾU    
(ĐVT: Đồng)

VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG    
(ĐVT: Tỷ đồng)

GIỚI HẠN TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA NĐT NƯỚC NGOÀI TỶ LỆ FREE-FLOAT

SỐ LƯỢNG NIÊM YẾT     
(ĐVT: cổ phiếu) 

SỐ LƯỢNG LƯU HÀNH  
(ĐVT: cổ phiếu) 

18.650 11.733 638.769.480 650.762.228 

100% 46%

(ĐVT: %)
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QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CHUỖI CUNG ỨNG

NHÀ CUNG CẤP CẢNG

NHÀ MÁY KHO THÀNH PHẨM

CÁC ĐIỂM BÁN NGƯỜI TIÊU DÙNG
NHÀ PHÂN PHỐI/ 

NHÀ BÁN LẺ
KHO NVL 
/ BAO BÌ

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

• 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.

• 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.

MỤC TIÊU CHỦ ĐẠO 

CHUỖI CUNG ỨNG ĐẦU VÀO CHUỖI CUNG ỨNG  
MÍA NGUYÊN LIỆU CHUỖI CUNG ỨNG SẢN XUẤT CHUỖI CUNG ỨNG PHÂN PHỐI

Nguồn: TTC AgriS

SƠ ĐỒ CHUỖI CUNG ỨNG KHÉP KÍN  TẠI TTC AGRIS

NỖ LỰC CẢI TIẾN VÀ MỞ RỘNG CHUỖI CUNG ỨNG  
HIỆN ĐẠI ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 4.0

29+
NIÊN ĐỘ 2021-2022, SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG TIÊU THỤ TIẾP TỤC 
ĐƯỢC DUY TRÌ TRÊN

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẤU ĐƯỢC 
MỞ RỘNG LÊN ĐẾN 

QUỐC GIA  
TRÊN TOÀN CẦU1.000.000TẤN

KẾ HOẠCH CHUỖI CUNG ỨNG  NIÊN ĐỘ 2022-2023
Với mô hình 3A

Đã đề ra kế hoạch hoạt động chuỗi cung ứng niên độ 2022-
2023 tập trung chủ yếu vào  2 mối quan tâm chính như sau:

Agility
Nhanh

Adaptability
Nhạy

Alignment
Nhịp nhàng

1 Quản lý chi phí, dịch vụ và chất lượng sản phẩm 

Thông qua các hoạt động phối kết hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban theo các mô hình tương tác với nội dung đa 
dạng theo từng chủ đề chung. 

2 Thống nhất và đồng bộ hóa các hoạt động trong nội bộ Chuỗi cung ứng

Thông qua việc thống nhất và đồng bộ hóa các hoạt động giữa các Phòng Kế hoạch, Kho vận và Mua hàng, với đầu 
tàu là Phòng Kế hoạch. Việc này nhằm hợp nhất nguồn dữ liệu trong các hoạt động của chuỗi cung ứng theo bộ số 
chính thống đã được đồng thuận của Ban Lãnh đạo TTC AgriS qua các cuộc họp S&OP hàng tháng.
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HOẠT ĐỘNG R&D

Trong niên độ 2021-2022, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động 
xã hội và đặc biệt là làm thay đổi xu hướng tiêu dùng khi các sản phẩm tốt cho  
sức khỏe ngày càng lên ngôi và được Khách hàng tin tưởng lựa chọn. Nhận thấy 
điều này, trong niên độ qua, hoạt động R&D của TTC AgriS tiếp tục được triển khai 
rất tích cực và tập trung nhiều vào các sản phẩm có tính tiện lợi cao và cung cấp 
các giải pháp năng lượng tốt cho sức khỏe Người tiêu dùng như: sản phẩm Đường 
Half Sugar, Đường Stevia, siro hương, mật mía,… Hiện Công ty đang lựa chọn thời 
điểm phù hợp để đưa ra thị trường phục vụ Khách hàng.

Đối với hoạt động nông nghiệp, TTC AgriS đã và đang nghiên cứu, mở rộng thêm các 
sản phẩm nông sản như cây ăn trái,… Chính vì vậy công tác R&D bao bì cho các sản 
phẩm nông sản này cũng đã được triển khai và sản xuất dựa trên nhu cầu Khách hàng. 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2021-2022

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM ĐANG PHÁT TRIỂN CỦA TTC AGRIS

Bên cạnh đó, với nỗ lực toàn diện chuỗi giá trị và theo đuổi chiến lược kinh doanh “Xanh” trên những giá trị bền vững, TTC AgriS 
cũng tiếp tục nghiên cứu nâng cao giá trị các sản phẩm từ phụ phẩm trong quá trình sản xuất Mía Đường như dụng cụ bàn ăn 
từ bã mía, và các sản phẩm ứng dụng từ tro lò như gạch không nung,… mục tiêu nâng cao hoạt động R&D nhằm tối ưu hóa giá 
trị sản phẩm, nâng cao trải nghiệm của Khách hàng và đặc biệt là bảo vệ môi trường. 

NHÓM 
SẢN PHẨM 

ĐƯỜNG

• Đường thế hệ mới: Đường Half Sugar với công thức phối trộn giữa Đường cỏ ngọt (Stevia) và  Đường 
mía để tạo độ ngọt cho sản phẩm, độ ngọt sẽ cao bằng 2 lần so với Đường tinh luyện, và có mùi vị  
tương tự như Đường tinh luyện;

• Đường mía lỏng: dòng sản phẩm mới phục vụ cho kênh pha chế và tiêu dùng.

NHÓM  
SẢN PHẨM 
GIẢI KHÁT

• Phát triển thêm dòng sản phẩm nước mía có gas, tạo nét đột phá mới cho ngành giải khát từ mía của 
TTC AgriS.

NHÓM  
SẢN PHẨM 

GIA VỊ

•  Tung ra sản phẩm nước cốt dừa XIM, với công nghệ ép lạnh cho ra sản phẩm với hương vị tươi ngon, 
truyền thống từ Bến Tre

CHIẾN LƯỢC TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM CHỦ LỰC SAU:

• Đường thế hệ mới  
• Đường viên  
• Đường lỏng Horeca   
• Thay đổi chất liệu bao bì  

 Kẹo dừa  
 Kẹo dẻo
 Sữa dừa trái cây

• Nước mía gas 
• Nước mía năng lượng tự nhiên  

Kombucha 
 Nước cốt dừa
 Dầu dừa

Commercial 
Center

    
   B

ánh kẹo - ABI

Gia vị - MOMCOOKS Giải khát - MÍAHA

Đường - BIÊN HÒA

Với thế mạnh và kinh nghiệm của Doanh nghiệp đầu ngành Mía Đường Việt Nam, TTC AgriS đã và 
đang triển khai chiến lược nghiên cứu và phát triển đa dạng các dòng sản phẩm chất lượng cao, với 
quy trình công nghệ sản xuất tiên tiến nhằm tận dụng tối đa giá trị gia tăng từ cây mía và các nông 
sản khác, đưa ra giải pháp tối ưu cho các nhu cầu của Khách hàng. 
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VIỆN NGHIÊN CỨU NÔNG NGHIỆP BƯỚC TIẾN 
QUAN TRỌNG TRONG CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG 
VÙNG NGUYÊN LIỆU BỀN VỮNG

Vào tháng 4/2013, Công ty Cổ phần Nghiên 
Cứu, Ứng Dụng Mía Đường Thành Thành Công 
chính thức được thành lập với định hướng hoạt 
động nghiên cứu khoa học, phát triển công 
nghệ, sản xuất và dịch vụ theo hướng thiết 
thực, cụ thể và hiệu quả, đặc biệt là chú trọng 
kết hợp giữa nghiên cứu ứng dụng và nghiên 
cứu cơ bản, thúc đẩy phát triển các công nghệ, 
kỹ thuật, bảo vệ thực vật và giống mía.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NIÊN ĐỘ 2021-2022

Nhờ tự chủ về sản xuất giống mía Stump bầu, người trồng mía có thể tăng năng suất từ  30-
50%, hàm lượng CCS tăng 1-2%, kéo dài thời gian lưu gốc, góp phần giảm giá thành, tăng 
hiệu quả kinh tế từ cây mía

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. 

Niên độ 2021-2022, TTC ARI đã thực hiện nhân giống thông qua nuôi cấy mô 315.000 cây, sản xuất hơn 3 triệu cây mía giống bằng kỹ 
thuật mía Stump bầu kết hợp với phục tráng và nhân nhanh các giống mới như: KK3, K84-200, KK4, TTC16-14-112, VN08-259, LK92-11, 
MPT98-1832,…

Vườn ươm Stump bầu Nuôi cấy mô Stump bầu trong phòng nghiên cứu

Bộ trưởng Phát triển Nông nghiệp Queensland Mark Furner chia sẻ kỳ vọng về hợp tác 
phát triển  nền nông nghiệp công nghệ cao, bền vững tại Việt Nam và Queensland

QUẢN LÝ DINH DƯỠNG, SỨC KHỎE ĐẤT CHÌA KHÓA 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MÔI TRƯỜNG

Hiện nay chương trình này đang được người trồng mía trên VNL mía TTC AgriS hưởng ứng 
mạnh mẽ. Từ niên độ 2021-2022, tổng diện tích áp dụng luân canh đạt trên 2.500 ha có thể 
mang lại lợi nhuận tăng thêm từ 15-20 triệu đồng/ha cho Người nông dân.

Quản Lý Dịch Hại Tổng Hợp Sử Dụng Thiên Địch

TTC ARI đã mở nhiều lớp tập huấn cho nông dân và cán bộ nông vụ, cán bộ kỹ thuật để tuyên truyền về giải pháp này nhằm 
nâng cao nhận thức về biện pháp sinh học để có thể mở rộng phạm vi sử dụng trong tương lai. 

HỢP TÁC QUỐC TẾ CHÌA KHÓA TIẾP CẬN NHỮNG 
CÔNG NGHỆ MỚI

Tuy có tuổi đời khá trẻ so với các Viện nghiên cứu 
Nông nghiệp khác, TTC ARI đã có những bước 
tiến lớn trong hợp tác quốc tế nhằm nhanh 
chóng bắt kịp với xu hướng quốc tế hoá 
của TTC AgriS. Trong niên độ 2021-
2022, TTC ARI đã hợp tác với nhiều 
tổ chức quốc tế lớn cùng nghiên 
cứu, học hỏi và phát triển nông 
nghiệp 4.0 như:

Quỹ đầu tư của Chính phủ Đức

Công ty tư vấn nông học  
từ Queensland, Úc

DEG

FARMACIST
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ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU ĐẾN NĂM 2025

Tiếp tục lai tạo, thu nhập nguồn giống từ nước ngoài và kết 
hợp trong nước để tuyển chọn, đưa ra các giống mới có sinh 
trưởng khỏe, chống chịu sâu bệnh, tăng năng suất cho VNL. 
Mục tiêu  tuyển chọn ít nhất 5 giống mía có năng suất hơn 
100 tấn/ha, CCS trên 10% thích nghi ở từng địa phương khác 
nhau.

NGHIÊN CỨU GIỐNG MÍA

Với mục tiêu dẫn đầu trong nghiên cứu ứng dụng và phát triển nông nghiệp công nghệ 
cao đến năm 2025 về NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐA NGÀNH, XANH VÀ BỀN VỮNG, 
TTC AgriS sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, góp phần vào việc 
phát  triển và xây dựng VNL bền vững.

Đại diện TTC AgriS cùng các chuyên gia nông học Farmacist, Úc trao đổi về các hoạt động nông nghiệp tại TTC Attapeu, Lào
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VIỆN NGHIÊN CỨU NÔNG NGHIỆP BƯỚC TIẾN 
QUAN TRỌNG TRONG CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG 
VÙNG NGUYÊN LIỆU BỀN VỮNG

Cải tiến và hoàn thiện bộ chế phẩm chuyên dùng cho cây 
mía, nghiên cứu phát triển mới các sản phẩm giúp cải tạo 
đất, kiểm soát sâu bệnh và điều khiển sinh trưởng cây mía. 
Ngoài ra thực hiện nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật canh 
tác mới như: giải pháp bổ sung về mật độ, khoảng cách, chế 
độ phân bón, tư vấn quy trình canh tác cho từng VNL tại các 
địa phương.

VỀ KĨ THUẬT CANH TÁC

2

Phát triển mở rộng sản xuất ong mắt đỏ trên quy mô lớn, 
mục tiêu đáp ứng cho 40.000 ha/năm góp phần giảm thiểu 
việc sử dụng thuốc trừ sâu độc hại trên đồng ruộng. Bên 
cạnh đó tiếp tục nghiên cứu phát triển bộ thiên địch bản địa 
phục vụ cho nông nghiệp công nghệ cao trong tương lai 
như: bọ xít mắt to, bọ xít hoa gai,… 

Thực hiện nghiên cứu cải tiến quy trình cấy mô, nhân nhanh 
giống sạch bệnh mục tiêu cung cấp đủ, kịp thời 100% diện 
tích mía giống đạt tiêu chuẩn. Tiếp tục thực hiện các nghiên 
cứu nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm sau Đường như sử 
dụng bã mía để sản xuất nấm ăn giá trị cao, sử dụng bã mía 
làm giá thể phục vụ canh tác trong nhà lưới.

Nghiên cứu các giải pháp khuyến nông phù hợp, thực hiện 
các mô hình nông trường để thông qua đó, tập huấn Cán 
bộ kỹ thuật, Cán bộ khuyến nông và Nông dân theo chương 
trình tập trung nhằm cung cấp các thông tin kỹ thuật, kết 
quả nghiên cứu, kiến thức mới vào thực tiễn nông nghiệp, từ 
đó nâng cao năng suất, chất lượng mía và kỹ thuật canh tác.

VỀ BẢO VỆ THỰC VẬT

VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

KHUYẾN NÔNG
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Vùng nguyên liệu Organic của TTC AgriS tại Attapeu, Lào
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CẢM NHẬN CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN VỀ TTC AGRIS

GIỚI THIỆU VỀ BAN LÃNH ĐẠO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

84 TTC AgriS hướng đến các mục tiêu Phát triển bền vững

86 Chia sẻ của Khách hàng trồng mía và  Trưởng trạm khuyến nông

88 Giới thiệu Hội đồng Quản trị

87 Chia sẻ của Nhân viên

92 Giới thiệu Ban Tổng giám đốc



ĐVT: %     SBT Niên độ 2021-2022     Trung bình ngành     Trung bình VN100

Điểm ESG của SBT ở các khía cạnh đều cao hơn trung bình 
ngành và VN100

Nguồn: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
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TTC AGRIS HƯỚNG ĐẾN CÁC MỤC TIÊU 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

THEO BỘ QUY TẮC QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA TỔ CHỨC HỢP 
TÁC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ OECD (2015)

TTC AGRIS – CAM KẾT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

B Thiết lập môi trường kiểm soát vững mạnh

NIÊN ĐỘ 2021-2022,  
TTC AGRIS ĐÃ  
HOÀN THÀNH

ĐƯỢC PHÂN CHIA THÀNH  
5 NGUYÊN TẮC CHÍNH NHƯ SAU:

 TẤT CẢ CÁC TIÊU 
CHUẨN TRONG BỘ QUY 
TẮC QTCT CỦA OECD100%

C Đảm bảo quyền lợi của các Bên liên quan

D Công bố thông tin và minh bạch

E Trách nhiệm HĐQT của TTC AgriS

NIÊN ĐỘ 2021-2022 LÀ NĂM THỨ 5 LIÊN TIẾP TTC AGRIS NẰM TRONG 

ĐIỂM ESG  
CỦA SBT NIÊN ĐỘ 2021-2022

84% MÔI TRƯỜNG 
93% XÃ HỘI  

92% QUẢN TRỊ

90%

DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT 
THUỘC RỔ CHỈ SỐ PHÁT 

TRIỂN BỀN VỮNG 
(VNSI20) - HOSE

TOP20 TIẾP TỤC 
GIỮ VỮNG VỊ TRÍ LÀ  
CÔNG TY MÍA 

ĐƯỜNG DUY NHẤT 
CÓ TÊN TRONG RỔ 

CHỈ SỐ VNSI20

ASEAN SCORECARD NIÊN ĐỘ 2021-2022

Nguồn: TTC AgriS

Cấp độ 1 Cấp độ 2
146 Tiêu chuẩn cơ bản

Hoàn thành tốt:

141/146
13 Tiêu chuẩn thưởng

Hoàn thành tốt:

12/13
25 Tiêu chuẩn phạt

Hoàn thành tốt:

25/25

97% 92% 100%

BỘ NGUYÊN TẮC QTCT THEO THÔNG LỆ TỐT 
NHẤT DÀNH CHO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Nguồn: TTC AgriS

Tỷ lệ hoàn thành các tiêu chuẩn thực hiện QTCT tại TTC AgriS 3 niên độ gần nhất

  Hoàn thành Tốt    Hoàn thành Khá    Chưa hoàn thành
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Đảm bảo Quyền Cổ đông, đối xử công bằng  
với Cổ đông và các chức năng sở hữu cơ bản

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng và phát triển lâu dài, TTC AgriS tiếp tục duy trì và cải thiện các hoạt động cũng như các 
chương trình với mục tiêu kết hợp các giá trị bền vững vào mọi khía cạnh tiêu chuẩn cho tất cả các Bên liên quan.

A

Sản phẩm hữu cơ, Sản phẩm Trung hòa Carbon - Không rác thải, Nhiên liệu sinh học từ Thực vật và Cây xanh,...

Đa dạng hóa sản phẩm và đóng góp vào tổng danh mục (xem xét tăng từ 10% lên 30% đối với hữu cơ và sinh học) 

Đa dạng hóa nguyên liệu và đóng góp vào tổng diện tích (xem xét đa dạng hóa cây trồng tăng từ 9% lên 20%) 

TĂNG TRƯỞNG TRONG TƯƠNG LAI 
(được nghiên cứu và lập ngân sách cho hoạt động R&D)
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CHIA SẺ CỦA KHÁCH HÀNG TRỒNG MÍA  
VÀ CÁC TRƯỞNG TRẠM KHUYẾN NÔNG

Nhờ việc đầu tư hệ thống tưới và bón phân hữu cơ vi sinh trong vụ trước, năng suất mía thu hoạch 
năm nay rất tốt, một lần đầu tư nhưng hiệu quả kéo dài mấy năm. Vụ này Nhà máy cũng hỗ trợ cho 
Khách hàng trồng mía tiền làm đất bằng máy cơ giới giúp đất tơi xốp. Với chính sách hỗ trợ hàng 
năm của Công ty, kết hợp với chính sách giá bảo hiểm thu mua tối thiểu trong 3 năm với CCS bằng 
10 là 850.000 đồng/tấn, Khách hàng trồng mía chúng tôi cảm thấy hợp lý và cũng thấy rất yên tâm 
trồng cây mía.

Ông Trần Thái Hoành 
Khách hàng trồng mía, Trạm Khuyến nông 2, TTC AgriS - Phan Rang, Ninh Thuận

Từ khi chuyển từ trồng lúa sang trồng mía, thu nhập của gia đình tôi được cải thiện nhiều, giúp tạo 
điều kiện để sửa chữa nhà cửa, mua sắm thêm vật dụng và cho con cái đi học. 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.

Ông Khanthong Nhindavong  
Khách hàng trồng mía, Trạm Khuyến nông 1, TTCA, Attapeu

Trong những năm gần đây ngành sản xuất Mía Đường gặp rất nhiều thử thách. Để tồn tại và phát triển 
không chỉ riêng bản thân tôi mà tất cả anh em khuyến nông đã nỗ lực tuyên truyền, vận động Khách 
hàng trồng mía thay đổi tập quán canh tác, đầu tư thâm canh để canh tác mía hiệu quả trong hưởng 
ứng của Khách hàng trồng mía, năng suất trạm 4 chúng tôi đạt kết quả bình quân 82 tấn/ha trong 
vụ 2021-2022, với năng suất mía này người trồng mía thu về lợi nhuận cao để đồng hành, gắn bó và 
phát triển cùng Công ty.

Ông Nguyễn Văn Trung   
Nhân viên khuyến nông, Trạm Khuyến nông 8, TTCS Gia Lai, Gia Lai

Nằm trong đội ngũ khuyến nông - người đồng hành trực tiếp với Khách hàng trồng mía, chúng tôi 
hiểu rõ sự lo lắng của nhiều hộ khi lần đầu tiếp xúc với loại cây trồng này. Tuy vậy bằng sự tin tưởng 
vào những định hướng, chính sách, giải pháp của Công ty, tôi và đồng đội luôn cố gắng truyền tải 
thông tin, vận động và đồng hành với Khách hàng trồng mía để giúp họ canh tác cây mía có hiệu 
quả. Niên độ 2021-2022 có thuận lợi, có khó khăn nhưng niềm vui và tự hào chúng tôi là lợi nhuận 
từ cây mía đem về cho Khách hàng trồng mía giúp họ cải thiện chất lượng cuộc sống tốt hơn, con cái 
có điều kiện học tập tốt hơn trước.

Ông Phạm Công Nghiệp  (đứng bên phải) 
Trạm trưởng, Trạm Khuyến nông 5, TTC AgriS, Tây Ninh

CHIA SẺ CỦA NHÂN VIÊN

Chị Lê Thị Thanh Tâm - 
Chuyên viên An toàn, Sức khỏe và Môi trường (HSE) - TTCS Gia Lai

TTCS Gia Lai nơi tôi đã, đang làm việc, cống hiến và gắn bó suốt 10 năm qua như một gia đình thứ hai, một 
ngôi nhà chung ấm áp, chan hòa tình yêu thương. Cảm ơn Ban lãnh đạo cùng anh chị em đồng nghiệp đã 
tạo điều kiện cho tôi được làm việc tại đây và giúp đỡ, bổ trợ cho tôi những kiến thức chuyên môn cũng như 
công việc tôi đang làm. Vui vì tôi cảm thấy vơi bớt đi nỗi lo lắng cho ngày mai, có được thu nhập ổn định, 
thêm kinh phí chăm lo cho gia đình. Kính chúc TTCS Gia Lai ngày càng phát triển và hy vọng trên mỗi bước 
đi của TTCS Gia Lai để lại sẽ là những sự quan tâm tốt nhất với Người lao động, những giá trị tốt nhất cho 
Khách hàng, và những sự sẻ chia lớn nhất với cộng đồng.

Anh Vũ Duy Quang - Chuyên viên Pháp Chế  

Mặc dù mới chỉ đồng hành với các anh chị được 1 năm 6 tháng, tôi đã thực sự được trải nghiệm rất nhiều 
điều, không chỉ riêng về chuyên môn pháp lý, nhưng còn là những kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng làm 
việc, tương tác giữa các ph.ng ban từ nhân sự, hành chính cho đến kinh doanh, tài chính, kế toán,… không 
những thế tôi còn có dịp được biết thêm một nền văn hóa mới trong chuyến công tác Úc khi tham gia dự 
án phát triển của Công ty. Những điều này đã giúp tôi phát triển bản thân mình rất nhiều và tôi thật sự cảm 
kích vì những cơ hội gặp gỡ, làm việc và những phát triển bản thân trong giai đoạn vừa rồi tại SBT.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Như - Trưởng Bộ phận Vận hành TTCAD

“Thanh xuân như một tách trà

Không đến với Đường nhạt nhoà thanh xuân”

Chặng đường 10 năm không quá ngắn cũng chưa đủ dài mà tôi đã dành thanh xuân của mình gắn bó cùng 
ngành Đường (SBT). Trong độ tuổi đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, rất nhiều bạn đã chọn cách nhảy việc đến nhiều 
Công ty khác nhau để học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân. Tuy nhiên, tôi may mắn được là thành 
viên trong 1 Công ty với môi trường làm việc thân thiện, rộng mở cho từng cá nhân với nhiều định hướng công 
việc phù hợp để lựa chọn, chế độ phúc lợi thiết thực, ưu đãi cho CBNV. Tại SBT, tôi đã được trải nghiệm làm việc ở 
3 Công ty thành viên với nhiều trải nghiệm khác nhau, mỗi nơi đều giúp tôi có cơ hội phát triển bản thân, phát 
triển chuyên môn và cả kỹ năng sống. Hiện, TTCAD là ngôi nhà thứ 3 tôi đã chọn và đã gắn bó được 3 năm. Tuy 
là Công ty mới thành lập nhưng TTCAD đã hội tụ được những thành viên có nhiều kinh nghiệm, năng lượng và 
tinh thần thép để sẵn sàng chiến đấu vì mục tiêu chung của Công ty. Nơi đây, tôi đã được “trưởng thành”, tích luỹ 
được nhiều kiến thức, kỹ năng thông qua các chương trình đào tạo, chia sẻ từ Lãnh đạo, các hoạt động vui chơi, 
thể thao. Tôi thật sự được là “chính mình” khi làm việc tại TTCAD nói riêng và SBT nói chung.

Anh Quách Đức Tài - Trưởng phòng Tuyển dụng - TTC AgriS

Với gần 2 năm đồng hành dưới ngôi nhà chung SBT, bên cạnh việc vận dụng những kiến thức, chuyên môn 
của mình vào công việc mà bản thân tôi còn được học tập và phát triển hơn về năng lực và kỹ năng để hoàn 
thiện bản thân thông qua các chương trình đào tạo nội bộ cũng như bên ngoài.

Tự hào là Công ty nông nghiệp hàng đầu Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với những đổi mới công 
nghệ hiện đại, SBT luôn nỗ lực mang đến cho nhân tài nền tảng vững chắc để hoạch định sự nghiệp tương 
lai và biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực. Với nỗ lực không ngừng, chúng tôi tự hào khi được cộng 
đồng biết đến như một nơi có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á trong 2 năm liên tục.

Ở SBT, Ban Lãnh đạo luôn dành sự quan tâm và tạo điều kiện để phát triển nguồn nhân lực thông qua hàng 
loạt các chương trình đào tạo và phát triển nhằm hoàn thiện năng lực chuyên môn cũng như kỹ năng từng 
thành viên SBTer và luôn nhất quán chiến lược phát triển nguồn nhân lực luôn đi đôi với chiến lược phát 
triển của Công ty, đó được xem là một phần quan trọng trong mỗi kế hoạch và có khả năng quyết định đến 
kết quả kinh doanh của Công ty.
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GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• Với hơn 40 năm gắn bó với ngành Mía Đường, Bà Huỳnh Bích Ngọc là một trong những người có công lớn đưa TTC AgriS 
trở thành Công ty Đường số một Việt Nam và có vị thế nhất định trên thị trường quốc tế. Bà từng giữ nhiều vị trí quan 
trọng tại TTC AgriS từ 1981 đến 2012. Tháng 10/2019, Bà Ngọc quyết định trở lại dẫn dắt TTC AgriS với vai trò là Chủ tịch 
HĐQT, trở thành cánh chim đầu đàn đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn của chu kỳ ngành Đường và cột mốc thử 
thách ATIGA khi Hiệp định chính thức áp dụng với ngành Mía Đường Việt Nam từ 1/1/2020;

• Tiếp nối thành công của các hình thức thử nghiệm trồng cây ăn quả tại Miền Đông Nam Bộ, đầu tiên là mô hình trồng 
chuối Nam Mỹ xuất khẩu rất thành công. Bà Ngọc tiếp tục định hướng TTC AgriS phát triển chiến lược trồng cây ăn trái, 
mở rộng sang các loại cây sầu riêng, mít ruột đỏ, mít siêu sớm và vú sữa hoàng kim. Đây thực sự là bước đệm quan trọng 
để Công ty tiếp tục nghiên cứu và phát triển thêm các dự án cây ăn trái nhằm đa dạng hóa chuỗi nông nghiệp của TTC 
AgriS bên cạnh các sản phẩm chính từ Mía Đường;

• Dẫn dắt TTC AgriS gia nhập thị trường Nước giải khát bằng dòng sản phẩm xanh sạch mang thương hiệu MÍAHA - Nước 
mía ép tươi đóng lon 100% tinh chất tự nhiên trên dây chuyền công nghệ tân tiến đầu tiên tại Việt Nam, góp phần hiện 
thực hóa mục tiêu chiến lược gia tăng chuỗi giá trị cây mía;

• Trực tiếp chỉ đạo các dự án khuyến nông, các chương trình thi đua nông nghiệp nhằm tăng cường sự kết nối và thấu hiểu 
giữa Công ty với Người nông dân;

•  Định hướng mở rộng vùng nguyên liệu tại Úc, đặc biệt với kế hoạch mua vùng nguyên liệu tại bang Queensland, Úc 
trong niên độ 2021-2022.

THÀNH TỰU NỔI BẬT

Bà HUỲNH BÍCH NGỌC
Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1962

Trình độ chuyên môn: Quản trị Kinh doanh

Giải thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước Việt Nam 
trao tặng.

• Với hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính và Mía Đường;

• Với triết lý kinh doanh luôn xoay quanh mục tiêu cốt lõi là phát triển bền vững, Bà Ức My đã định hướng TTC AgriS phát 
triển trở thành Doanh nghiệp Mía Đường 4.0 đầu tiên Việt Nam, và cũng là đòn bẩy mở rộng quy mô Công ty sang các thị 
trường quốc tế;

• Xây dựng chiến lược, mở rộng quy mô vùng nguyên liệu ở các thủ phủ Mía Đường lớn trên thế giới giới, đưa TTC AgriS 
trở thành đối tác chiến lược khi tham gia vào Dự án đầu tư canh tác Mía Đường với công nghệ 4.0 tại bang Queensland, 
Úc, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao;

• Dẫn dắt dự án Chuyển đổi số - ERP Oracle Fusion Cloud golive thành công vào ngày 01/7/2021, đưa TTC AgriS trở thành 
Doanh nghiệp nông nghiệp tiên phong trong việc áp dụng công nghệ số vào quản trị vận hành doanh nghiệp, dự án 
đã giúp TTC AgriS chuẩn hóa toàn bộ quy trình hoạt động của 22 đơn vị tại 4 Quốc gia: Việt Nam, Singapore, Lào và 
Campuchia;

• Đưa ra những chiến lược quan trọng trong việc điều phối hoạt động, tiếp tục mở rộng cơ cấu sản phẩm xuất khẩu, đặc 
biệt là các dòng sản phẩm giá trị gia tăng cao như: Đường organic, Đường lỏng, Đường phèn,.. đồng thời tiếp tục đẩy 
mạnh tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới, tham gia tích cực vào hoạt động giao dịch trên thị trường hàng hóa thông 
qua cánh tay nối dài “Trading house” - Nhà thương mại hàng hóa quốc tế tại Singapore;

• Dẫn dắt TTC AgriS theo sát kế hoạch và đảm bảo hoàn thành mục tiêu chiến lược 5 năm giai đoạn 2021-2025 với định 
hướng phát triển các ngành nghề phù hợp chuỗi giá trị Ngành. Nổi bật trong niên độ vừa qua là định hướng thành công 
chiến lược chuyển đổi toàn diện Mô hình quản trị từ thuần Kỹ thuật Sản xuất qua Sản xuất - Xuất nhập khẩu - Thương 
mại dịch vụ nông nghiệp trên nền tảng phát triển đa quốc gia của TTC AgriS.

THÀNH TỰU NỔI BẬT

Bà ĐẶNG HUỲNH ỨC MY
Phó Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Đại học Preston,  
New Zealand

Giải thưởng:
• Doanh nhân xuất sắc Châu Á 2021 - APEA
• Woman Leadership Award 2017 - CMO ASIA
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GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông VÕ TÒNG XUÂN
Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1940

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Nông học

THÀNH TỰU NỔI BẬT 

• Là Tiến sĩ Nông học, Ông có nhiều đóng góp cho nền Nông nghiệp Việt Nam và 
có hơn 10 năm công tác trong ngành Mía Đường;

• Là một nhà khoa học hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực Nông nghiệp, Ông đã đạt 
rất nhiều giải thưởng danh dự của Việt Nam như: Giáo sư Nông học (1980); Anh 
hùng lao động (1985); Huân chương Lao động hạng Nhất (1986); Nhà giáo Ưu 
tú (1990); Nhà giáo Nhân dân (1999),…

•  Được quốc tế công nhận và tuyên dương qua: Bằng tưởng lệ của Thủ tướng 
Canada về “Phụng sự và đóng góp vào khoa học thế giới” (1995); Huy chương “Kỵ

• mã Nông nghiệp” của Bộ Nông-Lâm-Thuỷ sản Pháp (1996); Giải thưởng Nikkei 
Châu Á về Tăng trưởng vùng (2002); Giải thưởng Derek Tribe về khoa học kỹ thuật

• Australia (2005); Bằng khen của Bộ Ngoại Giao Nhật Bản (2019); “Huân chương 
Mặt trời mọc, Tia sáng vàng và Ruy băng cổ” của Chính phủ Nhật Bản (2021),...

• Tham mưu cho HĐQT về các giải pháp trong nông nghiệp nhằm tăng năng suất, 
chữ Đường cho cây mía organic ở các khu vực ngoài nước với tập tục văn hoá và 
thổ nhưỡng khác biệt so với Việt Nam;

• 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 triển khai các chương tr.nh chống biến đổi khí hậu cùng cây mía ở khu vực 
miền Nam và mở rộng sử dụng thiên địch cho các cây trồng công nghiệp khác ở 
các khu vực tương đồng về thổ nhưỡng và khí hậu.

Ông HOÀNG MẠNH TIẾN
Thành viên độc lập HĐQT

Năm sinh: 1962

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật 

THÀNH TỰU NỔI BẬT 

• Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm soát nội bộ và Giám sát khi 
đảm nhận nhiều vị trí quan trọng có vai trò chiến lược như Phó TGĐ phụ trách 
mảng Giám sát và Hỗ trợ, Trưởng phòng KSNB, Chánh văn phòng HĐQT kiêm Giám 
đốc điều hành…;

• Trực tiếp chỉ đạo và tham gia triển khai các chương trình của Dự án Quản trị rủi ro 
Doanh nghiệp (ERM - Enterprise Risk Management);

• Rà soát và cải thiện hệ thống KTNB bao gồm kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt 
động và kiểm toán BCTC ở TTC AgriS trong niên độ 2021-2022;

• Chỉ đạo và tổ chức thực hiện soát xét 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, từ đó hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Ông NGUYỄN VĂN ĐỆ
Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1983

Trình độ chuyên môn: 
• Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp 

• Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

• Cử nhân Anh Văn 

THÀNH TỰU NỔI BẬT 

• Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý tài 
chính và Hoạch định nguồn vốn, tổ chức xây dựng chiến lược 
phát triển thị trường tài chính, giao thương quốc tế tại các 
nước Singapore, Úc và khu vực Đông Dương;

• Định hướng chiến lược các hoạt động kêu gọi vốn đầu tư 
nước ngoài tại thị trường các nước Singapore, Úc và khu vực 
Đông Dương;

• 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;

• Trực tiếp tham gia trong các hoạt động mua bán và đầu tư 
trên sàn giao dịch hàng hóa quốc tế thông qua cánh tay nối 
dài “Trading house” tại Singapore. Đồng thời, tham mưu cho 
HĐQT trong việc tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới.

Bà VÕ THÚY ANH   
Thành viên độc lập HĐQT

Năm sinh: 1972
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán

THÀNH TỰU NỔI BẬT 

• Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành FMCG và Bất động 
sản, đặc biệt là mảng xây dựng chiến lược, Bà Thúy Anh đã 
có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng chiến 
lược “Vươn cánh” 5 năm giai đoạn 2021-2025 của SBT theo 
chuẩn quốc tế;

• Từng đảm nhận cương vị Tổng Giám đốc Anova Milk - Đơn 
vị quản lý thương hiệu sữa Anka Milk, Bà Thúy Anh đã gây 
tiếng vang lớn trong ngành sữa vào năm 2015 khi tiến hành 
hợp tác cùng Tập đoàn Kerry Group (Ireland), giúp Anka Milk 
chính thức bước chân vào thị trường Việt Nam. Với những 
kinh nghiệm của mình, Bà sẽ tiếp tục đưa ra 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, 
hỗ trợ gia tăng lợi nhuận cho Công ty;

• Tham mưu cho HĐQT chiến lược đầu tư phát triển, mở rộng 
thị trường quốc tế, đặc biệt là phát triển thị trường tiêu dùng 
tại Việt Nam, Úc và Trung Quốc;

• Tham mưu và tổ chức xây dựng chiến lược phát triển ngành 
nghề kinh doanh và các dòng sản phẩm mới, mở rộng thị 
phần của TTC AgriS tại 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.

Bà HUANG LOVIA
Thành viên độc lập HĐQT

Năm sinh: 1986
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

THÀNH TỰU NỔI BẬT 

• Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, Bà đã 
hoàn thành tốt việc hỗ trợ, kiến nghị HĐQT trong việc xử lý 
các vấn đề phát sinh liên quan đến xung đột lợi ích và giao 
dịch các Bên liên quan trong niên độ 2021-2022. Đồng thời, 
Bà cũng tham gia Đảm bảo tính trung thực của BCTC và kiến 
nghị về hoạt động Quản trị rủi ro liên quan đến hoạt động 
phát triển tại nước ngoài của Công ty dựa trên kinh nghiệm 
làm việc ở các tổ chức quốc tế tại Hoa Kỳ;

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

• Tham mưu cho HĐQT trong việc quản lý tài chính, và đề xuất 
xây dựng chiến lược công nghệ tài chính tiên tiến (Fintech);

• 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;

• Thực hiện theo dõi và đảm bảo tính hiệu quả, trách nhiệm 
giải trình của Ban TGĐ thông qua giám sát các hoạt động điều 
hành một cách độc lập.
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GIỚI THIỆU BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông NGUYỄN THANH NGỮ 
Tổng Giám đốc

Bà ĐOÀN VŨ UYÊN DUYÊN
Phó Tổng Giám đốc thường trực

Năm sinh: 1987
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh 

 
THÀNH TỰU NỔI BẬT: 

• Với hơn 12 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;

• 8 năm kinh nghiệm trong công tác điều hành và quản trị tại các mảng Năng lượng, Cao su, Nông 
nghiệp, Thực phẩm…;

• Kịp thời, linh hoạt trong các chỉ đạo, dẫn dắt TTC AgriS thích ứng với bối cảnh kinh tế khó khăn của 
Đại dịch Covid-19, giữ vững vị thế cạnh tranh trong ngành Mía Đường, xuất sắc đạt kết quả kinh 
doanh kỷ lục khi ghi nhận 1.002 tỷ đồng LNTT;

• Ông đã có những chỉ đạo xuyên suốt vào các chính sách hỗ trợ Nông dân và Khách hàng trồng mía 
với chủ trương ký hợp đồng hợp tác trực tiếp không qua thương lái, từ đó định hướng họ canh 
tác theo khoa học kỹ thuật vào từng giai đoạn trồng và chăm sóc mía, dần chuyển sang mục tiêu 
canh tác xanh;

• Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ canh tác số thông qua nền tảng quản trị FRM, chỉ đạo vận hành FRM 
để kiểm soát định mức đầu tư, chính sách khoán cho Nông dân, Khách hàng trồng mía tự canh tác;

• Chỉ đạo Vận hành dự án Quản lý xe vận chuyển mía TMS (Truck Management System) nhằm nâng 
cao khả năng kiểm soát vận chuyển mía phát hiện kịp thời mía nhầm thửa, mía xen lẫn, mía bán 
ngoài và phân tích cải thiện hoạt động;

• Chỉ đạo vận hành dự án quản lý Flycam trong nông nghiệp giúp lập kế hoạch, giám sát thực tế 
để kịp thời phát hiện tỷ lệ nảy mầm, trồng dặm kịp thời và dễ dàng phát hiện xử lý sâu bệnh hại;

• Đẩy mạnh phát triển, mở rộng vùng nguyên liệu của TTC AgriS tại 4 nước gồm Việt Nam, Lào, 
Campuchia và Úc;

• Ông cùng với Ban Điều hành đã xuất sắc hoàn thành các mục tiêu kinh doanh khi doanh thu đạt 
18.319 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ và hoàn thành 108% kế hoạch cả năm. LNTT đạt 1.046 
tỷ đồng, tăng 33% so với niên độ trước và hoàn thành vượt 39% kế hoạch, LNST đạt 873 tỷ đồng, 
đạt mức kỷ lục từ trước đến nay. Sản lượng Đường tiêu thụ tiếp tục duy trì trên 1 triệu tấn Đường.

Năm sinh: 1987
Trình độ chuyên môn:  
•   Thạc sỹ Kinh doanh Quốc tế và Quản lý công nghệ 
•   Chứng chỉ Chương trình Quản lý của Viện Thụy Điển 2022

THÀNH TỰU NỔI BẬT: 

• Dẫn dắt vận hành thành công dự án Chuyển đổi số bao gồm: Core ERP - Oracle Fusion Cloud, Golive 
phân hệ Hợp nhất báo cáo tài chính - Financial Consolidation Cloud System (FCCS);

• Leading the successful operation of the Digital Transformation project including: Core ERP - Oracle 
Fusion Cloud, Go-live of the Financial Consolidation Cloud System (FCCS);

• Phân hệ Lập kế hoạch ngân sách (Planning Budgeting Cloud System), và Phân hệ Phân tích báo 
cáo (OAC - Oracle Analytic Cloud) giúp toàn diện Hệ thống Báo cáo, Dự báo và quản trị tài chính 
tuân thủ chuẩn mực IFRS và các Local GAAP theo định hướng chiến lược phát triển kinh doanh và 
cấu trúc quản trị Công ty;

• Đồng nhất Hệ thống hạch toán và báo cáo cho các quốc gia (Việt Nam, Singapore, Lào) theo Chuẩn 
mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS - International Financial Reporting Standards), đồng tiền hạch 
toán chung USD cũng như đồng nhất niên độ tài chính giúp gia tăng minh bạch và giảm các rủi 
ro tài chính;

• Thực hiện cơ cấu vốn nội và vốn ngoại, trong đó mở mới hạn mức tín dụng 100 triệu USD tại các 
Ngân hàng nước ngoài và thành công tăng hạn mức vốn nội tại các Ngân hàng trong nước đến 
3.500 tỷ đồng;

• Tham gia thực hiện định giá thương hiệu “TTC Sugar” tăng lên AAA- từ AA+, đạt 115 triệu USD 
do Brand Finance xếp hạng;

• Dẫn dắt cải tiến các hoạt động quản trị nguồn nhân lực và vận hành trên nền tảng quản trị rủi ro và 
phát triển bền vững giúp TTC AgriS tiếp tục đạt được giải thưởng quốc tế danh giá “HR Asia - Best 
Companies to Work for in Asia 2022 - Những nơi làm việc tốt châu Á 2022” lần thứ 2 liên tiếp.

Ông HUỲNH VĂN PHÁP 
Phó Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh

Bà LÂM THỊ CẨM LỆ 
Phó Tổng Giám đốc Khối Cung ứng

Năm sinh: 1979
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

THÀNH TỰU NỔI BẬT: 

• Với trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh Mía Đường và ngành hàng FMCG, Ông 
Pháp đã có những đóng góp lớn trong việc xây dựng hệ thống Khách hàng (Khách hàng doanh 
nghiệp - B2B, Khách hàng tiêu dùng - B2C, Khách hàng Thương mại - Trader, Khách hàng Xuất 
khẩu), đồng thời mở rộng mạng lưới các kênh phân phối, cũng như đẩy mạnh thương hiệu Đường 
Biên Hòa trên thị trường nội địa và quốc tế;

• Góp phần đưa Công ty liên tục tăng trưởng về doanh thu và duy trì vị thế dẫn đầu ngành Đường nội 
địa và từng bước tham gia sâu rộng hơn trên thị trường Đường quốc tế, bao gồm hoạt động giao 
dịch Đường trên sàn giao dịch hàng hóa thế giới;

• Triển khai hàng loạt chiến lược kinh doanh phù hợp với định hướng của Công ty trong từng thời 
điểm và liên tiếp hoàn thành xuất sắc mục tiêu kinh doanh đề ra bất chấp những diễn biến bất ổn 
của ngành Đường Việt Nam và thế giới;

• Thành công tiếp tục duy trì tăng trưởng doanh thu của TTC AgriS và đồng thời đóng góp và hiệu 
quả kinh doanh;

• Tiếp tục duy trì vị thế là đơn vị dẫn đầu về thị phần trên tất cả các kênh bán hàng;
• Tiếp tục duy trì sản lượng tốt tại thị trường Trung Quốc mặc dù gặp cạnh tranh rất gay gắt từ các 

quốc gia có thế mạnh về Đường như Thái Lan, Ấn Độ, Brazil cũng như chính sách Zero-Covid từ 
thị trường này;

• Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự Khối Kinh doanh chất lượng cao, sẵn sàng đối mặt và vượt 
qua các thách thức, từ đó giúp duy trì tốc độ tăng trường cho TTC AgriS trong dài hạn.

Năm sinh: 1975
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh doanh Quốc tế

THÀNH TỰU NỔI BẬT: 

•  Với hơn 20 năm kinh nghiệm hơn trong lĩnh vực điều phối Chuỗi cung ứng;
• Tham gia điều phối và xây dựng Chuỗi cung ứng toàn diện trong giai đoạn cuối niên độ 2021-2022;
• Cải tiến và tiếp tục phát triển Chuỗi cung ứng xanh, bền vững, ứng dụng công nghệ 4.0 và các 

giải pháp cân đối, tiết kiệm chi phí, nâng cao giá trị sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ cho 
Khách hàng;

• Định hướng TTC AgriS phát triển Chuỗi cung ứng có khả năng đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của 
các ngành hàng tiêu dùng nhanh, cũng như các giải pháp cho sản phẩm nông nghiệp của Công ty 
trên thị trường trong nước và quốc tế;

•  Giữ vững sự linh hoạt trong hoạt động phân phối và chủ động trong đàm phán giá nguyên vật 
liệu, dịch vụ;

•  Chú trọng phát triển mạng lưới nhà cung ứng trong và ngoài nước bằng việc duy trì cung cấp các 
sản phẩm Đường bảo đảm chất lượng tốt, đi kèm dịch vụ bán hàng luôn cải tiến;

• Tiến hành hàng loạt các biện pháp phân loại nhà cung cấp, tái đánh giá năng lực cung ứng và mức 
độ sẵn sàng hợp tác với các đối tác chiến lược, cũng như tìm thêm các nhà cung cấp mới;

• Chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chiến lược phát triển ngắn, trung và dài hạn với các nhà cung cấp 
tại từng thị trường nội địa và nước ngoài phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
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THÔNG TIN LIÊN HỆ

THÔNG TIN  
HỖ TRỢ CÁC BÊN LIÊN QUAN 

TRỌNG YẾU CỦA BÁO CÁO

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

VĂN PHÒNG THƯƠNG MẠI
 Tầng 11, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, P. 2, Q. 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, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM
 Ông Đào Duy Thi - Quyền Trưởng phòng Kiểm toán Nội bộ 

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

KHỐI KINH DOANH
 Tầng 11, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM
 Ông Huỳnh Văn Pháp - Phó Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh

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

PHÒNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ TRUYỀN THÔNG
 Tầng 11, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, P. 2, Q. 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  

KHỐI NÔNG NGHIỆP
 Tầng 11, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM
 Ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Khối Nông nghiệp

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

KHỐI CUNG ỨNG
 Tầng 11, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM
 Bà Lâm Thị Cẩm Lệ - Phó Tổng Giám đốc Khối Cung ứng

 (0283) 999 88 11 
 leltc@ttcsugar.com.vn

KHỐI VẬN HÀNH
 Tầng 11, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM
 Ông Đinh Vũ Quốc Huy - Giám đốc Khối Vận hành

 (0283) 999 88 11  
 huydvq@ttcsugar.com.vn
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pure & natural
tinh khiết & tự nhiên

EXTRA REFINED SUGAR
ĐƯỜNG TINH LUYỆN

The nature’s sweetness

M�t ng�t thu�n khi�t

NATURAL GOLD SUGAR
ĐƯỜNG VÀNG THIÊN NHIÊN
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