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CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM  

Mã chứng khoán: VNM (HOSE) 

 

 

Tp. HCM, ngày 29/04/2021 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

V/v: KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2021 

TUNG MỚI VÀ TÁI TUNG 5 SẢN PHẨM TRONG QUÝ 1/2021; DOANH THU XUẤT 

KHẨU T4/2021 ƯỚC TĂNG TRƯỞNG TRÊN 30%, TIẾP NỐI ĐÀ TĂNG 7,9% TRONG 

Q1/2021; CÁC DỰ ÁN LIÊN DOANH DỰ KIẾN RA MẮT SẢN PHẨM TRONG 6 THÁNG 

CUỐI NĂM 2021 

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (“Vinamilk”) công bố báo cáo tài chính Q1/2021 với doanh thu 

thuần hợp nhất đạt 13.190 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.597 tỷ đồng, hoàn thành 

lần lượt 21,3% và 23,1% kế hoạch năm. 

Xem chi tiết Báo cáo tài chính tại https://www.vinamilk.com.vn/vi/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-

chinh  

 

▪ Phân tích doanh thu thuần 

Trong Quý 1 năm 2021 (“Q1/2021”), doanh thu thuần hợp nhất của Vinamilk đạt 13.190 tỷ 

đồng, hoàn thành 21,3% kế hoạch năm, trong đó: 

Kinh doanh nội địa ghi nhận doanh thu thuần 11.178 tỷ đồng. Kết quả này phản ánh sự 

suy giảm trong sức mua của người dân đối với các sản phẩm tiêu dùng nhanh do ảnh hưởng 

kéo dài của đại dịch Covid-19. Cụ thể, theo AC Nielsen, tổng giá trị ngành tiêu dùng nhanh 

giảm 7% trong 2 tháng đầu năm 2021. Dù vậy, Công ty đã tích cực tăng cường kênh phân phối, 

mở rộng hệ thống trang trại và phát triển sản phẩm mới nhằm đón đầu nhu cầu tiêu dùng trong 

nước dự kiến dần hồi phục trở lại sau khi tác động của đại dịch Covid-19 giảm bớt, cụ thể: 

- Số lượng cửa hàng Giấc mơ sữa Việt của Vinamilk đã vượt mốc 500 vào cuối tháng 3/2021 

(cuối năm 2020: 475 cửa hàng). Kết hợp với website và ứng dụng mua hàng sẵn có, các 

cửa hàng này đã và đang giúp trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng được xuyên suốt 

giữa các nền tảng. Hiện tại, kênh cửa hàng đóng góp khoảng 5% doanh thu nội địa của 

Công ty Mẹ và đạt mức tăng trưởng gần 25% trong Q1/2021. 
 

- Vào cuối tháng 3/2021, Vinamilk đã nhập khẩu 2.100 bò sữa HF từ Mỹ về trang trại mới 

của Vinamilk tại Quảng Ngãi, đưa tổng đàn bình quân lên gần 33.000 con. 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 tỉ 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 cho các dự án trang trại trong nước. Ngoài 

ra, trang trại bò sữa Laos-Jagro đang được triển khai theo đúng tiến độ và dự kiến bắt đầu 

cho sữa trong 6 tháng đầu năm 2022. 
 

https://www.vinamilk.com.vn/vi/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh
https://www.vinamilk.com.vn/vi/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh
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- Vinamilk đã tung mới và tái tung 05 sản phẩm trong Q1/2021, nổi bật là các sản phẩm sữa 

tươi cao cấp Green Farm, Sữa Đặc Ông Thọ dạng tuýp tiện lợi và các sản phẩm sữa chua 

ăn nha đam và trái cây. 

Bên cạnh sự phục hồi dự kiến của thị trường sữa Việt Nam sau khi tác động của đại dịch Covid-

19 giảm bớt, các dự án liên doanh của Vinamilk là Vibev và tại Philippines dự kiến sẽ tung 

sản phẩm trong 6 tháng cuối 2021 và góp phần cải thiện tốc độ tăng trưởng của Công ty trong 

tương lai. 

Đối với CTCP Sữa Mộc Châu (“MCM”), doanh thu thuần đạt 621 tỷ đồng. Các giải pháp tái 

cơ cấu kênh phân phối đang được tích cực thực hiện để gia tăng độ phủ cả ở kênh truyền thống 

lẫn hiện đại. 

Vinamilk tiếp tục ghi nhận 1 quý thành công với hoạt động xuất khẩu khi doanh thu 

thuần của đạt 1.166 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ 2020 nhờ sự kiên trì đồng hành và 

gia tăng chương trình hỗ trợ của Vinamilk dành cho các đối tác xuất khẩu trong thời điểm khó 

khăn do dịch bệnh. Tiếp nối thành công của Q1/2021, doanh số xuất khẩu trong tháng 4/2021 

ước tăng trưởng trên 30% so với cùng kỳ 2020. Bên cạnh đó, doanh thu thuần của các chi 

nhánh nước ngoài đạt 846 tỷ đồng, trong đó Angkor Milk1 tiếp tục ghi nhận tăng trưởng 2 

chữ số. 

Cũng trong Quí 1/2021, theo thống kê từ Plimsoll2, Vinamilk đã thăng 6 hạng liên tiếp trên Top 

50 công ty sữa hàng đầu Thế giới, vươn lên vị trí 36 và tiến gần đến mục tiêu lọt vào Top 30 công 

ty sữa hàng đầu thế giới. Vinamilk hiện cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á trong danh 

sách này. 

▪ Phân tích biên lợi nhuận và cơ cấu chi phí 

Biên lợi nhuận gộp (“LNG”) hợp nhất Q1/2021 đạt 43,6% (Q1/2020: 46,7%). Tỷ lệ này giảm 

xuống do chi phí đầu vào liên quan đến các nguyên liệu chính như bột sữa, đường đã tăng lên đáng 

kể từ cuối năm 2020. Hiện công ty vẫn đang theo dõi sát biến động giá nguyên vật liệu, thương 

thảo và ký kết hợp đồng với nhà cung cấp với mức giá tốt nhất. Một số nguyên vật liệu chính đã 

được ký hợp đồng mua đến hết Q3/2021. Biên LNG của MCM đạt 28%, không đổi so với cùng kỳ 

2020. 

Chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp hợp nhất Q1/2021 là 2.953 tỷ đồng, tương đương 22,4% 

doanh thu thuần (Q1/2020: 24%). Tỷ lệ này giảm xuống chủ yếu do Công ty điều chỉnh các chi 

phí bán hàng để phù hợp với điều kiện thị trường. 

Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) hợp nhất Q1/2021 đạt 2.597 tỷ đồng, hoàn thành 23,1% kế 

hoạch năm. Biên LNST hợp nhất đạt 19,7%, tăng 10 điểm cơ bản so với cùng kỳ 2020 nhờ nỗ lực 

cắt giảm chi phí dù biên LNG bị ảnh hưởng như nêu trên và mức thuế suất TNDN hiệu lực tăng 

                                                           
1 Công ty con do Vinamilk sở hữu 100% tại Campuchia 
2 Thành lập từ năm 1978 tại Anh Quốc, Plimsoll là công ty chuyên phân tích về mảng nông nghiệp. Đến nay đã trở thành 

đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực phân tích tài chính đa ngành trên phạm vi toàn cầu, với khả năng cung cấp và cập nhật 

liên tục các báo cáo phân tích trên 1600 lĩnh vực khác nhau.  

*Theo kết quả thống kê của Công ty Plimsoll Publishing Ltd về Top 50 nhà sản xuất sữa dẫn đầu thế giới về doanh số tại 

thời điểm ngày 01/03/2021 
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lên 17,7% (Q1/2020: 17,3%) do một số ưu đãi thuế đã hết hạn. Đối với MCM, LNST đạt 50 tỷ 

đồng, tăng trưởng 5,1% so với cùng kỳ 2020 – một kết quả ấn tượng trong bối cảnh hiện tại. 

Số dư tiền thuần tại thời điểm 31/3/2021 là 11.332 tỷ đồng, tương ứng hơn 1/5 tổng tài sản. 

-- 

VỀ VINAMILK 

Vinamilk là một trong những công ty dinh dưỡng hàng đầu tại Việt Nam và hiện nằm trong nhóm 50 

Công ty sữa lớn nhất thế giới. Với sứ mệnh trở thành thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực thực phẩm 

và là biểu tượng niềm tin cho người tiêu dùng Việt về sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe, chúng tôi 

cam kết mang đến cho cộng đồng các sản phẩm chất lượng cao cấp bằng chính sự trân trọng, tình yêu 

và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội.  

Truy cập website để biết thêm về chúng tôi https://www.vinamilk.com.vn/ 

LIÊN HỆ: 

Dành cho cổ đông, chuyên viên phân tích: 

Đồng Quang Trung 

T: +84-28-54-155-555 (Ext. 108247) 

E: dqtrung@vinamilk.com.vn 

Dành cho báo chí, truyền thông: 

Lê Thanh Lan Anh 

T: +84-28-54-155-555 (Ext. 108219) 

E: ltlanh@vinamilk.com.vn  

 

 

Thông cáo báo chí này có những nhận định về tương lai trong các kỳ vọng, dự định hoặc chiến lược 

của Vinamilk có thể liên quan đến những rủi ro và sự không chắc chắn. Những nhận định tương lai 

này, bao gồm cả những kỳ vọng của Vinamilk, có chứa đựng những rủi ro, sự không chắc chắn, và 

những yếu tố vô định hoặc tiềm ẩn, nằm ngoài tầm kiểm soát của Vinamilk, có thể khiến cho kết quả 

thực tế trong hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, hoặc thành tích của Vinamilk có khác biệt 

rất lớn so với các nội dung được trình bày hoặc ngầm định trong các giả định tương lai. Người đọc 

không nên xem những nhận định tương lai này là dự đoán, sự kiện sẽ xảy ra hoặc lời hứa về hiệu quả 

trong tương lai. 

https://www.vinamilk.com.vn/en/announcements/1859/report-on-results-of-transaction-in-shares-fund-certificates-of-internal-person-of-public-company-internal-person-of-public-fund-and-related-persons-of-internal-person
mailto:dqtrung@vinamilk.com.vn
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