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CẤU TRÚC NGÀNH VÀ CÔNG TY THÀNH VIÊN

MIEN TRUNG

BẤT ĐỘNG SẢN NĂNG LƯỢNG NÔNG NGHIỆP DU LỊCH

LƯU TRÚ TRUNG TÂM HỘI NGHỊ KHU VUI CHƠI LỮ HÀNH
CÔNG TY CẤP 1BĐS DÂN DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TY CẤP 2

SERVICES

SOLAR ROOFTOP

SOLAR - BINH THUAN

SOLAR - LONG AN

SOLAR - BINH DINH

SOLAR - NINH THUAN

WIND - BEN TRE

HYDRO - HUE

HYDRO - GIA LAI

LĨNH VỰC KHÁC

THANH THANH NAM

Tan Son Nhat

Dong Sai Gon

Thuong Tin Tau Cuoc

Mai Lan

May Tien Phat

Hung Anh 5

Bao Bi Binh Tay

Services

Management

Consultant
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TẬP ĐOÀN TTC

• Đồng hành hiệu quả cùng đối tác bằng cam kết phát triển -  Đáp ứng nhu cầu bằng chất lượng và sự cạnh tranh.
• Rất AM HIỂU địa phương - Luôn SÂU SÁT thị trường -  CẢM cộng đồng cùng trách nhiệm.

TẦM NHÌN:
• Trở thành một trong 05 Tập đoàn đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, quản lý chuyên nghiệp và phát triển 

hiệu quả, bền vững các lĩnh vực đầu tư.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

SỨ MỆNH:
• Tạo giá trị gia tăng cho tất cả các thành phần tham gia vào chuỗi giá trị Tập đoàn.
• Khẳng định thương hiệu Việt trong quá trình hội nhập.
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1979 1998

2007

2011

2019

Kinh doanh Cồn

Thành lập Công ty 
TNHH Thành Thành Công

Công ty Cổ phần 
Thành Thành Công

TTC bắt đầu chuyển đổi mô hình 
từ thương mại thuần tuý 

sang lĩnh vực đầu tư

1986 - 1996: 
Giai đoạn chuyển đổi từ cơ chế 
bao cấp sang cơ chế thị trường 

Cuối thập niên 90, 
giai đoạn cổ phần hóa 
các doanh nghiệp nhà nước 

Tháng 7/2011, công bố 
định hướng hoạt động 
theo mô hình Tập đoàn

2008, danh mục đầu tư 
tăng gấp 20 lần so với 2004

Từ 2017 đến hiện tại, TTC tiếp tục hoàn thiện mô hình Tập đoàn 
với hoạt động của các Ban, Khối chức năng, Văn phòng, 04 Ngành 
và các Công ty có vốn đầu tư

Tập đoàn TTC
(3 TCT, 1 Ủy ban Ngành và 

hơn 120 Đơn vị trực thuộc)

2004, TTC chính thức tham gia 
đầu tư vào các ngành tiềm năng 
như Du lịch, BĐS, Năng lượng...

“Tập đoàn TTC với hạt nhân là Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công có xuất phát điểm là Nhà Thương mại - am hiểu thị 
trường, theo thời gian đã tích lũy Nguồn vốn, Kinh nghiệm quản trị điều hành và dần chuyển sang vai trò Nhà đầu tư. Chính xu 
thế của sự phát triển, chính những yêu cầu của thị trường, đã mở ra nhiều hướng đi cho Tập đoàn TTC hiện tại.”

KHÁI QUÁT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
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BẤT ĐỘNG SẢN NÔNG NGHIỆP DU LỊCHNĂNG LƯỢNG

TẬP ĐOÀN KINH TẾ TƯ NHÂN ĐA NGÀNH

TTC là Tập đoàn đa ngành, các Công ty gia nhập Tập đoàn có các ngành nghề và lĩnh vực hoạt động 
khác nhau, tại các thời điểm khác nhau, từ các hình thức khác nhau: Qua thành lập mới, qua quá 
trình cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước, qua quá trình M&A...

18.152 tỷ đồng

61.873 tỷ đồng

20.968 tỷ đồng

10.314 tỷ đồng

1.167 tỷ đồng

3 TCT, 1 Ủy ban Ngành và 
hơn 120 Đơn vị trực thuộc 

gần  8.000

VỐN ĐIỀU LỆ

TỔNG TÀI SẢN

VỐN CHỦ SỞ HỮU

DOANH THU THUẦN

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

CÔNG TY THÀNH VIÊN 
& LIÊN KẾT

NHÂN VIÊN

Cập nhật ngày 30.06.2019



6 | www.ttcgroup.vn

XÃ HỘI

KHÁCH HÀNGNGÂN SÁCH

CÁN BỘ
NHÂN VIÊN

“Mệnh lệnh của chức trách.”

TẠO RA
GIÁ TRỊ

GIA TĂNG
NHÀ ĐẦU TƯ

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

Hiện tổng tài sản ngành Bất động sản TTC hơn 11.000 tỷ 
đồng, tổng quỹ đất trên 1.500 ha, với 21.000 sản phẩm 
thuộc 29 dự án đã - đang và sẽ phát triển, đội ngũ nhân sự 
trên 600 người và địa bàn đầu tư mở rộng đến nhiều tỉnh 
thành trên khắp Việt Nam. 

• BẤT ĐỘNG SẢN DÂN DỤNG: TTC Land đang phát triển 
3 dòng sản phẩm với thương hiệu Carillon, Jamona và 
Charmington đáp ứng được nhu cầu đa dạng các phân 
khúc khách hàng.

• BẤT ĐỘNG SẢN SÀN THƯƠNG MẠI: khai thác và cho 
thuê sàn thương mại tại các dự án do TTC Land phát 
triển và đang trong giai đoạn đàm phán với các tập 
đoàn bán lẻ lớn trên thế giới.

• PHÂN PHỐI SẢN PHẨM: với kinh nghiệm trên 15 năm 
trong lĩnh vực tư vấn - tiếp thị và phân phối sản phẩm 
bất động sản tại thị trường Việt Nam, đội ngũ TTC Land 
có lợi thế: am hiểu thị trường, thấu cảm khách hàng 
và đặc biệt nguồn hệ thống giữ liệu khách hàng lớn, 
đa dạng, giúp sản phẩm tiếp cận đến khách hàng được 
nhanh và hiệu quả nhất.

• QUẢN LÝ TÒA NHÀ: Ngành Bất động sản TTC đang 
trong giai đoạn phát triển đa dạng dịch vụ, nâng tầm 
chuyên nghiệp để không chỉ quản lý các dự án do TTC 
Land đầu tư mà mở rộng phát triển và quản lý các dự án 
cho đối tác khác.

• NHIỆT ĐIỆN: 09 nhà máy đồng phát nhiệt 
điện từ bã mía (tổng công suất đạt 152MW). 

• THỦY ĐIỆN: 16 nhà máy thủy điện với tổng 
công suất 138,5MW được vận hành chuyên 
nghiệp, hoạt động theo các chuẩn mực  
quốc tế.

• ĐIỆN MẶT TRỜI: 
 -  Điện mặt trời: 02 nhà máy điện mặt trời 

đầu tiên tại Việt Nam - là TTC Phong Điền 
(Thừa Thiên - Huế) và TTC Krông Pa (Gia Lai) 
đã đi vào vận hành trong năm 2018 với tổng 
công suất khoảng 117MWp. Đến tháng 6 
năm 2019, ngành Năng lượng TTC tiếp tục 
đóng điện 5 Nhà máy công suất 261,1MWp. 

 -  Điện mặt trời mái nhà: Hơn 100 công trình 
với công suất 25,5MWp trải dài khắp Việt 
Nam và các nước lân cận: Lào, Campuchia...

• ĐIỆN GIÓ: Đối với điện gió, Tập đoàn TTC 
hướng tới công suất tối đa 950MW trong 
giai đoạn 2020 - 2025.

• MÍA ĐƯỜNG: gồm 09 nhà máy, tổng diện tích vùng 
nguyên liệu gần 60.000 hecta tại các tỉnh thành 
trong nước và khu vực Đông Dương, tổng công suất 
mía khoảng 48.000 tấn mía mỗi ngày, năng lực sản 
xuất hơn 542.000 tấn đường thành phẩm/năm. 
Ngành Đường TTC hoạt động trong lĩnh vực kinh 
doanh công nghiệp (B2B) và kinh doanh tiêu dùng 
(B2C) với hơn 40 danh mục sản phẩm Đường, đáp 
ứng đa dạng các kênh khách hàng nội địa cũng như 
hơn 17 thị trường xuất khẩu - trong đó có những 
thị trường rất khắt khe về kiểm định chất lượng như 
Mỹ, Úc, châu Âu, Singapore… 

• Với tiêu chí “Sạch” và “Vì sức khỏe người tiêu dùng”, 
sản phẩm đường Organic của TTC Sugar mang lợi 
thế cạnh tranh đặc biệt, được xuất khẩu sang châu 
Âu thông qua việc hợp tác cùng công ty ED&F Man. 
Ngoài ra, TTC Sugar còn khai thác các sản phẩm 
cạnh đường - sau đường, như: mật rỉ (nguyên 
liệu sản xuất cồn sinh học, xăng ethanol E5), điện 
thương phẩm, phân vi sinh hữu cơ, nước đóng chai 
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và thân thiện 
môi trường. TTC Sugar đang dẫn đầu trong công 
suất sản xuất điện sinh khối, phát lên lưới 132MW. 

• CÁC SẢN PHẨM KHÁC: Chè Thành Ngọc, nước 
hương mía Miaqua, nước tinh khiết Puraqua, nước 
dừa và sữa dừa Cocoxim, bò Kobe...

• Ngành Du lịch TTC có hơn 20 Khách sạn, 
Resort, Trung tâm hội nghị, Lữ hành và Khu 
vui chơi đẳng cấp 3 - 4 sao tại các tỉnh, thành 
du lịch trọng điểm khắp cả nước và tại Vương 
quốc Campuchia, với hơn 1.200 phòng ở tiện 
nghi, đội ngũ 2.300 nhân viên chuyên nghiệp, 
thân thiện và đón tiếp khoảng 2.5 triệu lượt 
khách mỗi năm.

• Các điểm đến của TTC Hospitality được khách 
hàng đánh giá cao và nhận được nhiều giải 
thưởng tiêu biểu trong ngành du lịch như: Top 
10 thương hiệu tiêu biểu hội nhập châu Á - 
Thái Bình Dương, The Guide Awards, Mytour 
Hotel Awards, Traveloka Hotel Awards… 
Trong đó có nhiều khách sạn được vào top 
“Khách sạn 4 sao tốt nhất Việt Nam”, “Khách 
sạn 3 sao hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh”, 
“Khách sạn có khách đặt phòng trực tuyến 
nhiều nhất”, “Khách sạn được yêu thích cung 
cấp dịch vụ xuất sắc”, cùng nhiều giải thưởng 
ấn tượng dành cho khu nghỉ dưỡng TTC Resort 
Premium - Kê Gà, TTC Resort Premium - Ninh 
Thuận, khu vui chơi TTC World - Thung Lũng 
Tình Yêu, TTC World - Tà Cú…

• Bên cạnh đó, các mô hình Nhà hàng nướng, 
Phiên Chợ Quê được các đơn vị Khách sạn, 
Resort đưa vào vận hành khá thành công.

Mục tiêu 2020: 
Ngành Bất động sản TTC mong muốn trở thành một trong 
những nhà phát triển bất động sản tốt nhất với những sản 
phẩm xuất sắc hơn là nhà phát triển bất động sản lớn nhất.

Mục tiêu 2020: 
Ngành năng lượng TTC trở thành Doanh nghiệp 
tư nhân dẫn đầu đầu tư về năng lượng tái tạo 
tại Việt Nam.

Mục tiêu 2020: 
Ngành đường TTC là tiên phong của nền nông nghiệp 
Việt Nam hiện đại.

Mục tiêu 2020: 
TTC kết hợp với địa phương góp phần vào sự phát 
triển của Du lịch Việt Nam, xây dựng văn hóa du 
lịch Xanh - Sạch - Đẹp - Đẳng cấp theo tôn chỉ 
Khẳng định thương hiệu bằng chất lượng dịch vụ.

BẤT ĐỘNG SẢN NÔNG NGHIỆP DU LỊCHNĂNG LƯỢNG
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XÃ HỘI

KHÁCH HÀNGNGÂN SÁCH

CÁN BỘ
NHÂN VIÊN

“Mệnh lệnh của chức trách.”

TẠO RA
GIÁ TRỊ

GIA TĂNG
NHÀ ĐẦU TƯ

VAI TRÒ CỦA TTC KHI LÀ MỘT DOANH NGHIỆP

GIÁ TRỊ GIA TĂNG VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP



TẬP ĐOÀN TTC
253 Hoàng Văn Thụ, Phường 02, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 28 3997 7727 •  Fax: (+84) 28 3997 7728

www.ttcgroup.vn


