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Miễn trừ trách nhiệm
Một số báo cáo trong bài Thuyết trình có thể bao gồm “các nhận định trong tương lai”, bao gồm cả thông tin tài chính dự phóng.
Các báo cáo và thông tin tài chính dự phóng này chứa đựng các rủi ro đã biết và chưa biết, các yếu tố không chắc chắn và các yếu
tố khác có thể khiến kết quả thực tế, hiệu suất hoặc thành tích của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“VNM” hoặc “Công ty”), hoặc
các kết quả ngành, có sự khác biệt trọng yếu so với bất kỳ kết quả, hiệu suất hoặc thành tích nào trong tương lai được thể hiện
hoặc ngụ ý bởi các báo cáo và thông tin tài chính dự phóng. Các báo cáo và thông tin tài chính dự phóng dựa trên nhiều giả định
liên quan đến chiến lược kinh doanh hiện tại và tương lai của VNM và môi trường mà VNM sẽ hoạt động trong tương lai. Vì
những báo cáo và thông tin tài chính này phản ánh quan điểm hiện tại của VNM về các sự kiện trong tương lai, những báo cáo và
thông tin tài chính này có chứa đựng rủi ro, sự không chắc chắn và các giả định. Kết quả thực tế trong tương lai có thể khác biệt
trọng yếu với các báo cáo và thông tin tài chính dự phóng này.

VNM từ chối mọi nghĩa vụ hoặc cam kết phát hành công khai bất kỳ cập nhật hoặc sửa đổi nào đối với bất kỳ tuyên bố hoặc thông
tin tài chính dự phóng được đề cập trong bài Thuyết trình này để phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong các kỳ vọng của VNM đến
bất kỳ thay đổi nào trong các sự kiện, điều kiện hoặc hoàn cảnh mà các tuyên bố hoặc thông tin được dựa trên.

Bài Thuyết trình này bao gồm dữ liệu thị trường và ngành và dự báo thu được từ khảo sát nội bộ, báo cáo và các nghiên cứu phù
hợp, cũng như nghiên cứu thị trường, thông tin có sẵn công khai và các ấn phẩm ngành. Các ấn phẩm ngành, khảo sát và dự báo
nhìn chung nói rằng thông tin họ cung cấp được lấy từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, nhưng không thể đảm bảo tính chính
xác hoặc đầy đủ của thông tin được sử dụng. Mặc dù VNM đã thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin được trích
xuất chính xác và trong bối cảnh phù hợp, nhưng VNM chưa xác minh độc lập bất kỳ dữ liệu nào từ các nguồn của bên thứ ba
hoặc xác định các giả định kinh tế cơ bản liên quan.
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DT XUẤT KHẨU

Doanh thu Q1/2021 (hợp nhất)
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21.3%

DOANH THU VS KH

Trong 
nước, 
84.7%

Xuất khẩu 
trực tiếp, 

8.8%

Chi nhánh 
nước ngoài, 

6.4%

CƠ CẤU DOANH THU

13,241 
tỷ đồng

+7.9%

Tỷ lệ hoàn thành KH

➔ Tất cả các ngành hàng trong
FMCG, bao gồm các sản phẩm từ
sữa, vẫn đang chịu ảnh hưởng rõ rệt
của dịch Covid-19: FMCG -4% trong
Q1/2021 (nguồn: AC Nielson)

➔ Tăng trưởng nhờ thị trường
xuất khẩu trọng điểm tại Trung 
Đông và Đông Nam Á; doanh 
số T4/2021 ước +33% YoY

➔ Angkor Milk tiếp tục ghi 
nhận tăng trưởng doanh thu 2 
chữ số
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Tiếp tục mở rộng danh mục SP và hệ thống phân phối
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▪ Tung mới và tái tung 05 sản phẩm trong Q1/2021 ▪ Số lượng cửa hàng GMSV vượt mốc 500 
(cuối 2020: 475 cửa hàng); doanh thu 
tăng trưởng 25% YoY trong Q1/2021
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23.1%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ VS KH

Tỷ lệ hoàn thành KH

Chi phí và lợi nhuận Q1/2021 (hợp nhất)
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Cụ thể:
▪ Chi phí quảng cáo, nghiên cứu thị trường là 240 tỷ đồng, thấp hơn 45% YoY
▪ Chi phí khuyến mãi và trưng bày, GTSP và hỗ trợ bán hàng là 1,822 tỷ đồng, 

thấp hơn 9.3% YoY
▪ Mức thuế TNDN hiệu lực 17.7% (Q1/2020: 17.3%)
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Biên LNR mở rộng 10 đcb YoY giữa áp lực giá 
nguyên liệu nhờ nỗ lực điều chỉnh chi phí vận hành

Biên LN gộp Biên CPBH&QLDN Biên LN ròng

2,597
tỷ đồng
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Kết quả kinh doanh Sữa Mộc Châu (MCM)
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Biên LNR mở rộng 60 đcb YoY nhờ các giải 
pháp tối ưu chi phí vận hành hậu sát nhập

Biên Lợi nhuận gộp Biên Lợi nhuận ròng

20.3%

15.5%

Tỷ lệ hoàn thành KH

621 
tỷ đồng

50
tỷ đồng

Tổng 
doanh 
thu

Lợi 
nhuận 
sau 
thuế



Nhập khẩu 2.100 bò sữa HF 
về trang trại Quảng Ngãi

Đây là trang trại mới có quy mô 4.000 con, diện tích trên 100 hecta với 
tổng vốn đầu tư ban đầu lên đến 700 tỷ đồng nằm trong hệ thống trang 
trại sinh thái “Green Farm” mà Vinamilk đang đầu tư phát triển từ đầu 

năm 2021. Theo kế hoạch, trong năm nay, công ty sẽ nhập khẩu hơn 
5.000 con bò sữa cao sản để gia tăng tổng đàn trong nước.



Vươn cao Việt Nam
Vươn tầm Thế giới

Triển vọng các dự án trọng điểm

6 tháng cuối năm 2021

Liên doanh Vibev và tại Philippines 
giới thiệu sản phẩm ra thị trường

6 tháng đầu năm 2022

Trang trại Lao-Jagro tại Lào bắt đầu 
khai thác sữa
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Liên hệ QHCĐ
Đồng Quang Trung
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