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Mã chứng khoán: PET

BẢN TIN IR THÁNG 04/2022

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM

Tài liệu này được TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ (PETROSETCO) soạn thảo với

mục đích cung cấp thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ công bố và không đưa

ra bất kỳ đánh giá, khuyến nghị nào. Petrosetco bảo lưu quyền thay đổi và cập nhật thông tin trong bản tin này bất

cứ lúc nào mà không cần báo trước. Ngoài ra, chúng tôi lưu ý tài liệu này được soạn chỉ với mục đích tham khảo

và thông tin chỉ truyền tải đầy đủ khi được xem xét tổng thể, từng phần riêng lẻ sẽ không tạo thành tài liệu hoàn

chỉnh.

Do vậy, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc sử dụng các thông tin nêu trong tài

liệu này, chia sẻ hoặc phân phối tài liệu này hoặc bất kỳ nội dung nào của tài liệu này mà không có sự đồng ý

trước của PETROSETCO.
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Mã chứng khoán: PET

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - THÁNG 04/2022 Đơn vị: tỷ đồng

Doanh thu thuần tháng 4/2022 đạt 1.481 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của hoạt động phân phối điện thoại

khi người tiêu dùng có xu hướng gia tăng tiếp cận với các dòng điện thoại trang bị 5G. Bên cạnh đó, việc các hãng sản xuất LCD và PC phần nào

giải quyết được tình trạng thiếu hàng từ năm 2021 giúp đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường, cải thiện doanh số hoạt động phân phối thiết bị IT.

Lợi nhuận gộp đạt 67 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, tương đương Biên lợi nhuận gộp ở mức 4,5%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 21 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ, tương đương Biên lợi nhuận trước thuế đạt 1,4%.

3

BẢN TIN IR THÁNG 04/2022

1.158

1.481

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

T4.2021 T4.2022

Doanh thu thuần

63
67

5,4%

4,5%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

0

20

40

60

80

100

T4.2021 T4.2022

Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp Biên lợi nhuận gộp

23 21

2,0%

1,4%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

0

10

20

30

40

50

T4.2021 T4.2022

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận trước thuế Biên lợi nhuận trước thuế



Mã chứng khoán: PET

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  - THÁNG 04/2022

Đơn vị: tỷ đồng

Doanh thu % yoy

Hoạt động phân phối 1.320 +32%

• Điện thoại di động 638 +38%

• Laptop 427 +46%

• Thiết bị IT khác 135 +65%

• PP, LPG 120 -26%

Dịch vụ Catering 77 +3%

Quản lý và cho thuê BĐS 42 +8%

Khác 42 -9%

TỔNG CỘNG 1.481 +28%

4

BẢN TIN IR THÁNG 04/2022

89%

5%
3% 3%

Cơ cấu doanh thu theo lĩnh vực        
kinh doanh

Hoạt động phân phối 

Dịch vụ Catering

Quản lý và cho thuê 
BĐS

Khác

48,3%

32,4%

10,2%

9,1%

Cơ cấu doanh thu hoạt động 
phân phối

Điện thoại

Laptop

Thiết bị IT khác

PP, LPG



Mã chứng khoán: PET

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
Đơn vị: tỷ đồng

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của công ty đạt 6.297 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, nhờ doanh số phân phối mảng laptop tăng

trưởng mạnh mẽ, cùng với hoạt động phân phối điện thoại hồi phục khi xu hướng tiếp cận điện thoại 5G của người tiêu dùng ngày càng gia tăng, dự

kiến xu hướng này sẽ tiếp tục kéo dài đến cuối năm 2022.

Tương ứng với mức tăng của doanh thu thuần, lợi nhuận gộp của công ty đạt 266 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do giá bán có

sự điều chỉnh giảm nhẹ trong bối cảnh tình trạng khan hiếm nguồn hàng có sự "hạ nhiệt" so với đầu năm 2021 và giá vốn hàng bán vẫn được giữ ở

mức ổn định, khiến biên lợi nhuận gộp đạt 4,2%, giảm nhẹ so với cùng kỳ (mức 4,9%).

Lợi nhuận trước thuế đạt 132 tỷ đồng, tăng mạnh mẽ đến 27% so với cùng kỳ, tương đương biên lợi nhuận trước thuế cải thiện lên mức 2,1%,

hoàn thành 31% kế hoạch năm 2022.
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Mã chứng khoán: PET

Doanh thu % yoy

Hoạt động phân phối 5.649 +18%

• Điện thoại di động 2.335 +13%

• Laptop 2.235 +31%

• Thiết bị IT khác 522 +14%

• PP, LPG 557 +2%

Dịch vụ Catering 269 -4%

Quản lý và cho thuê BĐS 154 -13%

Khác 225 +57%

TỔNG CỘNG 6.297 +17%

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Đơn vị: tỷ đồng
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Mã chứng khoán: PET

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Ngày 28/04/2022, Đoàn Thanh niên của Công ty đã tổ chức thành công Đại Hội Đoàn Thanh niên khoá VIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại

hội là dịp để kiểm điểm hoạt động của BCH Đoàn Tổng công ty, đánh giá những mặt thành công, hạn chế cần khắc phục của công tác

Đoàn và phong trào Thanh niên giai đoạn 2017-2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2022 – 2027. Đồng thời, Đại hội tiến

hành bầu chọn ra những cán bộ Đoàn đủ tiêu chuẩn, trẻ trung, năng động và nhiệt huyết để lãnh đạo công tác đoàn và phong trào

thanh niên của Tổng công ty nhiệm kỳ mới.
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Mã chứng khoán: PET

TỔNG HỢP CÁC THÔNG TIN CÔNG BỐ TRONG THÁNG 04/2022

STT Thời gian Nội dung

1 07/04/2022 Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

2 20/04/2022 Báo cáo thường niên 2021

3 25/04/2022 Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của PET

4 29/04/2022 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2022

5 29/04/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022

6 29/04/2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ
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http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2022/04/07/20220407_20220407_-_PET_-_NQHDQT_ve_viec_gia_han_to_chuc_dhcd_thuong_nien_2022.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/CBTT/2022/04/20/2470_20220420_PET_Bao_cao_thuong_nien_2021_signed.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/CBTT/2022/04/25/8459_20220425-PET-CBTT-Ty_le_SHNN_0_signed.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/CBTT/2022/04/29/1170_20220429_PET_BCTC_RIENG_Q1_signed.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/CBTT/2022/04/29/5071_20220429_PET_BCTN_HN_Q1_signed.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2022/04/29/20220429_20220429_-_PET_-_BC_KQGD_nguoi_lien_quan_Phung_Thi_Phuong_Lan.pdf
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THANK YOU!

Thông tin liên hệ:

Mr. Trần Quang Huy – Người đại diện CBTT

huytran@petrosetco.com.vn www.petrosetco.com.vn
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