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TCCT Công ty cổ phần Sáng Ban Mai là nhà sản xuất máy phát điện có công suất từ 10 KVA
đến 2.500 KVA tại Việt Nam với thương hiệu độc quyền là SBMPOWER, và đã đạt Giải thưởng
chất lượng Quốc gia Việt Nam với những sản phẩm chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế thay thế
hàng nhập khẩu, được phân phối trên thị trường trong nước và xuất khẩu ra thị trường quốc tế
như Campuchia, Lào, Myanmar,…
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Tại tại văn phòng Công ty trên cao ốc Lexington Office hiện đại tại thành phố Thủ Đức – Hồ Chí
Minh, phóng viên Tạp chí Công Thương đã được Ông Trần Thành Trọng - Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai cho biết: Năm 2021, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác
động tiêu cực lên mọi mặt của đời sống và Sáng Ban Mai cũng không phải ngoại lệ.

  

Nhưng nhờ am hiểu công nghệ và thị trường, với sự linh hoạt sáng suốt trong chỉ đạo sản xuất
kinh doanh, Công ty đã phát huy được các lợi thế cạnh tranh về chất lượng sản phẩm, chế độ
bảo hành và đảm bảo thời gian giao hàng chuyên nghiệp nên đã nhanh chóng phục hồi và tiếp
tục tăng trưởng về số lượng đơn hàng đặt mua sản phẩm. Dự kiến năm nay Công ty đạt doanh
thu đạt khoảng 200 tỷ, tăng trưởng đạt 10% so với năm trước.

  

  

Ông Trần Thành Trọng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai
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Ông Trần Thành Trọng chia sẻ, những bước trưởng thành của Công ty cổ phần Sáng Ban Mai
được đặt nền móng từ năm 2008, sau khi đăng kí nhãn hiệu máy phát điện SBMPOWER,
Công ty quyết định đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất máy phát điện quy mô trên 7.000m
2

tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

  

Công ty trở thành Nhà sản xuất đầu tiên của Việt Nam và Asean sản xuất thành công Tổ Máy
phát điện công suất lớn nhất 2.500KVA. Hàng chục Tổ Máy phát điện công suất
2.000-2.500KVA đã được Công ty sản xuất, lắp đặt và đang vận hành tin cậy tại các công trình
quan trọng như Tổ hợp Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, Bệnh viện Quốc tế Becamex
(Bình Dương), Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước (Bình Dương), Khách sạn 5 sao Becamex (Bình
Dương), Cao ốc Tập đoàn Xuân Thành (Hà Nội), Khu phức hợp Nha Trang Central…Hiện nay
sản phẩm của Công ty đã có mặt tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước và xuất khẩu sang các
nước lân cận.
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Máy phát điện thương hiệu độc quyền SBMPOWER

  

Năm 2016, Công ty đã tạo bước đột phá mới khi là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên sản xuất,
xuất khẩu thành công Tổ hợp các máy phát điện công suất lớn 1.100-2.500KVA với tổng công
suất lên đến 8.600 KVA, giá trị gần 1,3 triệu USD. Đặc biệt, tháng 9 năm 2016, Sáng Ban Mai
trở thành Công ty duy nhất tại Việt Nam sản xuất và ứng dụng thành công Tổ máy phát điện
công suất lớn hơn 75KVA đến 2.500KVA, được Bộ Công Thương phê duyệt là Sản phẩm Việt
Nam đã sản xuất được, hoàn toàn có thể thay thế hàng nhập khẩu, tiết kiệm ngân sách cho đất
nước.

  

Nhờ những thành tựu đã đạt được, năm 2017 Công ty đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý: Giải
thưởng Chất lượng Quốc gia do Thủ tướng ký trao tặng và Tổng giám đốc Trần Thành Trọng
vinh dự được nhận Bẳng khen của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Những phần
thưởng cao quý này là minh chứng cho chất lượng tin cậy, uy tín và ưu điểm vượt trội của sản
phẩm SBMPOWER.

  

Với nỗ lực đầu tư không ngừng cho kỹ thuật và luôn nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản
phẩm SBMPOWER được chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế, tương đương hàng nhập khẩu từ
Châu Âu, đạt chất lượng theo TCVN 9729:2013 (ISO 8528:2005), sản xuất theo hệ thống ISO
9001:2015.

  

Công ty cổ phần Sáng Ban Mai không chỉ vững vàng ở thị trường nội địa, mà còn vươn ra thị
trường quốc tế, cung cấp tổ máy phát điện công nghiệp thương hiệu SBMPOWER cho nhiều dự
án lớn ở nước ngoài như: Dự án sản xuất gạo xuất khẩu Primalis, dự án Victory Paradise Resort
& Casino - khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp và casino lớn nhất tại bãi biển nổi tiếng
Shihanouk Ville (Campuchia); Dự án Showroom Mercedes Auto Star của Daun Penh
Construction Company Limited (Campuchia); Dự án Sakura Luxury Residence - khu văn phòng,
nhà ở cao cấp cho chuyên gia Nhật…

  

Công ty cổ phần Sáng Ban Mai đã lựa chọn và trang bị công nghệ tân tiến nhất trên thế giới về
máy phát điện, với nhiều máy móc, công cụ, thiết bị hiện đại nhập khẩu từ nước ngoài.

  

Đào tạo chất lượng nguồn nhân lực cũng là ưu tiên hàng đầu tại đơn vị. Công ty đã chú trọng
tuyển dụng và đào tạo đội ngũ kỹ sư chuyên ngành điện, cơ khí, điện tử, tự động có trình độ
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chuyên môn cao, cùng với đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề hùng hậu. Tính đến nay đã có
trên 100 nhân viên, kỹ sư đang làm việc tại Công ty.

  

Không chỉ là một doanh nghiệp nhiều năm kinh nghiệm, Công ty cổ phần Sáng Ban Mai còn là
thành viên tích cực của Hiệp hội Cơ - Điện tỉnh Bình Dương cùng với gần 40 thành viên khác là
các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  

Trên cơ sở liên kết hợp tác lẫn nhau, hiệp hội là tiếng nói chung phản ánh nguyện vọng chính
đáng của các doanh nghiệp, góp phần hướng dẫn doanh nghiệp phát triển ổn định, đúng
hướng, là cầu nối giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong hợp tác sản xuất và đầu tư,
từ đó góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương.
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Các sản phẩm máy phát điện công nghiệp của Công ty thay thế được hàng nhập khẩu

  

Trên đà phát triển, thời gian tới Công ty cổ phần Sáng Ban Mai tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô,
tăng năng lực sản xuất, tổ chức dịch vụ bán hàng và bảo hành chuyên nghiệp; Không ngừng
nâng cao chất lượng sản phẩm máy phát điện công nghiệp thương hiệu SBMPOWER chất
lương cao, tạo nền tảng vững chắc tại thị trường nội địa, từng bước tiến sâu vào thị trường các
nước Asean.
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