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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1



THÔNG TIN CƠ BẢN

Mã cổ phiếu PC1

Sàn giao dịch HOSE

Vốn điều lệ (tỷ VND) 2.351

Số lượng CP đang lưu hành (cp) 235.159.649

Vốn hóa thị trường (tỷ VND) tại ngày 02/08/2022 8.889

Vốn hóa thị trường (triệu USD) tại ngày 02/08/2022 383
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KẾT QUẢ KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
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- Doanh thu quý II/2022 đạt 1.518 tỷ đồng, cùng kỳ là 2.988 tỷ đồng. Các lĩnh vực tổng thầu công trình điện, sản xuất công nghiệp, kinh doanh hàng
hóa thương mại đều ghi nhận doanh thu thấp hơn cùng kỳ, riêng doanh thu bán điện đạt 465 tỷ đồng, tăng 280 tỷ đồng tương ứng 151%. Ngoài ra,
quý II/2021 ghi nhận Doanh thu tài chính 262 tỷ đồng do đánh giá lại giá trị công ty Tấn Phát khi góp vốn bổ sung từ công ty liên kết thành công ty
con nên doanh thu tài chính so với cùng kỳ cũng biến động mạnh.
- Chi phí lãi vay tăng do dừng vốn hóa lãi vay của các nhà máy điện gió sau khi đi vào hoạt động (tháng 10/2021) và lãi vay phát hành trái phiếu. Tỷ
giá USD/VND cũng tăng mạnh làm tăng chi phí tài chính.
- Kết quả LNST quý II là 67,4 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 2.996 tỷ đồng tương ứng 27% kế hoạch năm, LNST đạt 247 tỷ đồng
tương ứng 38% kế hoạch năm.



CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN 
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
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STT Chỉ tiêu 6T2022
30/06/2022

6T2021
01/01/2022

I Cơ cấu tài sản, nguồn vốn

Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản 66,2% 60,7%

Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 33,0% 36,7%

II Các hệ số về khả năng sinh lời

Tỷ suất sinh lời của tài sản ( ROA ) 1,3% 3,2%

Tỷ suất sinh lời của VCSH ( ROE ) 3,9% 7,9%

Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS) 8,2% 9,3%

III Các hệ số về khả năng hoạt động

Số vòng quay phải thu khách hàng 1,60 2,33 

Số vòng quay hàng tồn kho 2,48 4,13 

IV Các hệ số về khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán hiện hành (ngắn 
hạn)

1,33 0,82 

Khả năng thanh toán lãi vay 2,01 4,69 



TỔNG THẦU CÔNG TRÌNH ĐIỆN

- 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu tổng thầu công trình điện giảm 66% so với cùng kỳ và đạt 17% kế hoạch năm. Biên lợi nhuận gộp

kỳ này là 8,5% tăng so với mức 6,5% cùng kỳ năm trước.

- Quy hoạch điện III chưa được phê duyệt, do đó tốc độ và áp lực đầu tư các tháng đầu năm vẫn chưa cao. Các dự án năng lượng tái

tạo đang ở điểm trũng của thị trường do các vướng mắc về chính sách, cơ chế giá bán điện.

- Dù vậy, công tác thị trường 6 tháng đầu năm 2022 vẫn đạt cao, đã hoàn thành 76% kế hoạch năm, trong đó bao gồm ký mới các hợp đồng quy

mô lớn như: EPC Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1 (2.886 tỷ đồng); TBA và đường dây 110kV Nhà máy điện gió Khai Long (hơn 500 tỷ đồng);

EPC Nhà máy điện gió Đông Thành 1 (429 tỷ đồng).

- Bước đầu triển khai thêm các hợp đồng dịch vụ dự báo công suất điện gió.

- Dự kiến doanh thu 6 tháng cuối năm đạt 4.163 tỷ đồng.

3.534

1.385

2.938

1.013
6,5%

8,5%

6T2021 6T2022

Sản lượng Doanh thu Biên LN gộp

- Doanh thu còn lại hợp đồng chuyển tiếp sang quý III/2022: 5.242 tỷ đồng

4 Bản tin nhà đầu tư quý II/20224
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KẾ HOẠCH QUÝ, NĂM (TỶ ĐỒNG)



SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

- Doanh thu 6 tháng 2022 đạt 350 tỷ đồng, bằng 40% kế hoạch năm, tăng 57% so với cùng kỳ.

- Tuy giá thép có xu hướng giảm nhưng giá thép trong nước điều chỉnh giá xuống chậm. Giá vật tư như thép, kẽm, chi phí vận chuyển,

logictics,… tăng làm giảm biên lợi nhuận của 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ. Hiện nay giá các hàng hóa và chi phí này đã có xu hướng giảm

dần từ cuối quý II.

- Hợp đồng ký mới 6 tháng là 679 tỷ đồng, trong đó bao gồm: ĐZ 220kV Pleiku2 – Krong Buk mạch 2 (62,43 tỷ), ĐZ 110kV Tam

Thăng – Hyosung (12,3 tỷ). Kế hoạch quý III ký thêm 273 tỷ đồng.

- Thị trường nước ngoài có nhiều tín hiệu tốt, ngoài việc xuất khẩu cột viễn thông monopole đi Úc, trong quý II/2022 đã sản xuất

cột ăngten xuất khẩu đi đảo Guam (Mỹ) thông qua đối tác Hàn Quốc.

223

350

29 24

12,86%

6,92%

6T2021 6T2022

Doanh thu Lợi nhuận gộp Biên lợi nhuận gộp

592

942 878
679

1.148 1.190

Dự kiến 6T cuối năm 2022 Dự kiến cả năm 2022 Kế hoạch năm 2022

KẾ HOẠCH QUÝ, NĂM (TỶ ĐỒNG)

Doanh thu Hợp đồng ký mới
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ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG

Nhà máy
điện

Công suất
(MW)

6T 2021 6T 2022 Kế hoạch năm 2022

Sản lượng Doanh thu Sản lượng Doanh thu Sản lượng Doanh thu

(triệu Kwh) (tỷ đồng) (triệu Kwh) (tỷ đồng) (triệu Kwh) (tỷ đồng)

Thủy điện 169 131,2 294,8 296,1 489,1 586,9 761,7 

Điện gió 144 217,8 428,0 459,6 903,3 

Tổng cộng 313 131,2 294,8 513,8 917,2 1.046,5 1.664,9 

- Doanh thu 6 tháng 2022 tăng 208% so với cùng kỳ, đạt 55%

kế hoạch năm. Biên lợi nhuận gộp đạt 59%, tăng so với cùng kỳ

năm trước (52%).

- Thuận lợi: Thủy văn tại khu vực các nhà máy thủy điện thuận

lợi, nhiều hơn trung bình các năm.

- Kế hoạch doanh thu sản xuất điện quý III/2022 là 463,8 tỷ

đồng, lũy kế 9 tháng ước đạt 78% kế hoạch năm

299

922

157

549

52%

59%

6T2021 6T2022

Doanh thu Lợi nhuận gộp Biên lợi nhuận gộp
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CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN DỰ ÁN MỚI

- Thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư Nhà máy thủy điện Bảo Lạc A,

Thượng Hà.

- Hoàn thành gia hạn nghiên cứu khảo sát với dự án Onshore tỉnh Quảng

Trị, dự kiến 90MW.

- Bước đầu triển khai khảo sát lắp đặt cột đo gió tại Tây Nguyên.

- Tiếp tục tiếp xúc các đối tác tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, nghiên cứu

các đề án phát triển dự án mới tại các khu vực có tiềm năng.

ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG

CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH

- Trùng tu các Nhà máy thủy điện Bảo Lâm 3, Bảo Lâm

1, Bảo Lâm 3A.

- Quý III/2022, tiến hành bảo dưỡng các trụ điện gió.

Đồng thời thí nghiệm định kỳ năm đầu tiên các Trạm

phân phối điện của 3 nhà máy điện gió.

- Phối hợp tốt với các bên liên quan trong công tác

Vận hành, đảm bảo tối ưu sản lượng phát điện.

60 114 114 114 169 169 169

144 144

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lũy kế công suất theo thời điểm phát điện (MW)

Thủy điện Điện gió
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ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

- Trong 6 tháng đầu năm, chủ yếu tập trung công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công

các dự án đang triển khai và phát triển dự án mới.

- Nguồn vốn cho thị trường bất động sản nhà ở đang có xu hướng kiểm soát

chặt, các kênh tín dụng của ngân hàng đang full room. Đồng thời không có nhiều

dự án mới được cấp phép đầu tư.

- Với BĐS KCN, PC1 đã ký kết thành công hợp đồng mua toàn bộ cổ phần của

Nomura Asia Investment (Việt Nam) Pte.Ltd, là công ty nắm giữ 70% vốn điều lệ

của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng.

- Kế hoạch doanh thu 6 tháng cuối năm: 996 tỷ đồng.

STT Tên dự án Khởi công Hoàn thành Dự kiến mở bán

1 Khu nhà ở PC1 Gia Lâm Tháng 8/2022 Quý 4/2022 Tháng 8/2022

2 Khu nhà ở PC1 Định Công Tháng 9/2022 Quý 1/2023 Tháng 9/2022

3 Khu hỗn hợp văn phòng thương mại 
và căn hộ PC1 Vĩnh Hưng

Quý 3/2022 Quý 4/2023 Quý 4/2022

4 Dự án PC1 Thăng Long Quý 1/2023 Thấp tầng: Quý 3/2023
Cao tầng: Quý 3/2024

Quý 1/2023

83

37
32

15

39%
40%

6T2021 6T2022

Doanh thu Lợi nhuận gộp Biên lợi nhuận gộp
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ĐIỂM TIN Hoạt động nổi bật
Tập đoàn PC1 nhận chuyển nhượng 100% vốn của Công ty
Nomura Asia Investment (Vietnam) Pte. Ltd
Ngày 25/7/2022 tại Trụ sở Tập đoàn PC1 đã diễn ra Lễ ký kết
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa PC1 Group –
Nomura Holding Inc và JAFCO Group. Theo đó, Tập đoàn PC1
mua toàn bộ cổ phần của Nomura Asia Investment (Việt
Nam) Pte. Ltd (NAIV). NAIV là một pháp nhân có trụ sở tại
Singapore, đầu tư duy nhất và nắm giữ 70% vốn điều lệ tại
Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Nomura – Hải
Phòng (NHIZ).
Đối với khu công nghiệp Nomura, PC1 kế hoạch sẽ khai thác
các thế mạnh của mình như: Các giải pháp về Năng lượng
sạch cho các Nhà máy trong KCN; Ứng dụng các phần mềm
quản lý thông minh và chuyển đổi số; Hỗ trợ hoạt động
logistics, các vấn đề pháp lý và quan hệ địa phương; Hỗ trợ
khách hàng mở rộng phát triển quy mô sản xuất tại các KCN
mà PC1 đang đầu tư, tạo ra các điều kiện thuận lợi phát triển
cho khách hàng, người lao động và địa phương.

9
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https://pc1group.vn/le-ky-ket-hop-dong-chuyen-nhuong-co-phan-giua-pc1-group-nomura-holdings-jafco-group/


ĐIỂM TIN Hoạt động nổi bật

Tái cấu trúc các Đơn vị thành viên Xây lắp điện
Sáng ngày 25/7/2022 tại Trụ sở Tập đoàn PC1 đã diễn ra Hội nghị với chủ đề tái cấu trúc các Đơn vị
thành viên Xây lắp điện, nhằm mục tiêu tinh gọn bộ máy, đầu tư có trọng điểm và phát triển các Đơn vị
thành viên trở thành mũi nhọn chiến lược của Tập đoàn. Theo đó, Chủ tịch HĐQT PC1 - Ông Trịnh Văn
Tuấn chủ trì và chỉ đạo Hội nghị đã công bố: 04 đơn vị trọng điểm là PC1 - Mỹ Đình, PC1 - Miền Bắc, PC1 -
Hoàng Mai, PC1 - Miền Nam trên cơ sở đánh giá năng lực và tiềm năng phát triển trong dài hạn, từ đó
ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị tiên tiến, chuyển đổi số mạnh mẽ, mở rộng quy
mô thị trường trong nước, hướng tới thị trường các nước trong khu vực, cùng với đó sẽ định vị và xây
dựng lại sứ mệnh phát triển giai đoạn 2022-2035.

10
Bản tin nhà đầu tư quý II/202210

Hội nghị khép lại với tinh thần đồng lòng cao, toàn thể Ban
lãnh đạo Tập Đoàn, lãnh đạo các Đơn vị thành viên đồng
lòng, quyết tâm cao cùng nhau để ngành xây lắp điện giữ
vững phong độ là ngành truyền thống và niềm tự hào của
toàn thể CBCNV Tập đoàn.

https://pc1group.vn/cbtt-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-giai-the-va-chuyen-nhuong-von-tai-cac-cong-ty-thanh-vien-xay-lap-dien/


ĐIỂM TIN Hoạt động nổi bật

Tập đoàn PC1 vượt tiến độ Dự án kéo dây vượt biển
Đường dây 220kV Kiên Bình-Phú Quốc
Đây là một trong các công trình trọng điểm cấp quốc gia
nhằm tăng cường khả năng cung cấp điện cho TP. Phú Quốc,
tạo sự thay đổi và phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội tại
các đảo, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng cho vùng
biển phía Nam của Tổ quốc.

Tập đoàn PC1 tiếp tục vào Top 500 Doanh nghiệp tăng
trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2022.
Đây là năm thứ 3 liên tiếp PC1 được vinh danh tại bảng xếp
hạng Fast 500. Bên cạnh đó PC1 cũng nằm trong Top 50
Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam. Giải
thưởng tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của PC1 về hiệu
quả kinh doanh và tốc độ tăng trưởng cũng như uy tín của
thương hiệu PC1.
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https://pc1group.vn/tap-doan-pc1-vuot-tien-do-du-an-keo-day-vuot-bien-duong-day-220kv-kien-binh-phu-quoc/
https://congthuong.vn/cong-ty-co-phan-tap-doan-pc1-duoc-vinh-danh-tai-bang-xep-hang-fast-500-178222.html#:~:text=%C4%90%C3%A2y%20l%C3%A0%20n%C4%83m%20th%E1%BB%A9%203,b%E1%BA%A3ng%20x%E1%BA%BFp%20h%E1%BA%A1ng%20Fast%20500.&text=Top%20500%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20t%C4%83ng,VietnamNet%20ph%E1%BB%91i%20h%E1%BB%A3p%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c.&text=B%C3%AAn%20c%E1%BA%A1nh%20%C4%91%C3%B3%20PC1%20c%C5%A9ng,xu%E1%BA%A5t%20s%E1%BA%AFc%20nh%E1%BA%A5t%20Vi%E1%BB%87t%20Nam.


ĐIỂM TIN Hoạt động nổi bật

Tập đoàn PC1 nhận Giải thưởng Dự án năng lượng tái tạo
tiêu biểu của năm
Giải thưởng do Tạp chí IJGlobal trao tặng tại Singapore cho dự
án Lotus Wind - 3 nhà máy điện gió Phong Huy, Phong
Nguyên, Liên Lập. Việc Tập đoàn PC1 nhận giải thưởng toàn
cầu IJGlobal một lần nữa khẳng định vị thế của PC1 với tư
cách là một trong những đơn vị tiên phong phát triển năng
lượng tái tạo tại Việt Nam, ghi tên mình vào bản đồ điện gió
đất nước và khu vực Đông Nam Á.

Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh xuất khẩu thành
công lô hàng Cột viễn thông đơn thân sang thị trường đảo
Guam (Mỹ)
Đây là bước đệm để phát triển hệ thống truyền tải lưới điện
tại đảo Guam trong thời gian tới, mở ra nhiều triển vọng xuất
khẩu sang Guam không chỉ cột viễn thông mà cả cột điện lực,
khẳng định vị thế Thương hiệu Tập đoàn PC1 ở thị trường
Quốc tế.
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https://pc1group.vn/tap-doan-pc1-nhan-giai-thuong-quoc-te-danh-gia-tai-ijglobal-awards-2021/
https://pc1group.vn/chuc-mung-su-hop-tac-quoc-te-thanh-cong-cua-cong-ty-tnhh-che-tao-cot-thep-dong-anh-truc-thuoc-tap-doan-pc1/


ĐIỂM TIN Hoạt động nổi bật

PC1 thuộc top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt
nhất Việt Nam 2022 theo bình chọn của Forbes
Việt Nam
Để thực hiện Danh sách 50 công ty niêm yết tốt
nhất 2022, các công ty niêm yết trên HSX và
HNX được đánh giá qua nhiều bước. Ở vòng sơ
loại, các công ty cần đáp ứng các điều kiện: có
lãi trong năm 2021, doanh thu và vốn hóa tối
thiểu 500 tỉ đồng, công ty con hoạt động phụ
thuộc vào công ty mẹ hoặc có vị thế kinh doanh
quá thấp sẽ không được xem xét.
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Ở vòng kế tiếp, các công ty được chấm điểm định lượng trên năm tiêu chí: tỉ lệ tăng trưởng kép về
doanh thu, lợi nhuận, tỉ lệ ROE, ROC và tăng trưởng EPS giai đoạn 2017 — 2021. Tiếp theo, Forbes Việt
Nam thực hiện điều tra định tính để đánh giá mức phát triển bền vững của doanh nghiệp: vị thế công ty
trong ngành, nguồn gốc lợi nhuận, chất lượng quản trị doanh nghiệp, triển vọng ngành…
Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 04/08/2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

https://forbes.vn/50-cong-ty-niem-yet-tot-nhat-2022/
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CÁC THÔNG TIN KHÁC
• Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2022 tại: http://pc1group.vn/store/uploads/2022/07/20220729-PC1-CBTT-BCTC-Rieng-Quy-2-

2022_signed.pdf
• Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 tại: http://pc1group.vn/store/uploads/2022/07/20220729-PC1-CBTT-BCTC-Hop-

nhat-Quy-2-2022_signed.pdf
• Thay đổi website và địa chỉ email công bố thông tin tại: https://pc1group.vn/cbtt-thay-doi-website-va-dia-chi-email-cong-bo-thong-tin/
• Các công bố thông tin khác tại: https://pc1group.vn/category/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/

5.894

878 1.026
1.681 1.523

11.003

657

Doanh thu Tổng 
thầu công trình 

điện

Doanh thu SXCN Doanh thu BĐS Doanh thu Bán 
điện

Doanh thu Kinh
doanh khác

Tổng doanh thu Lợi nhuận sau thuế 

KẾ HOẠCH NĂM 2022

http://pc1group.vn/store/uploads/2022/07/20220729-PC1-CBTT-BCTC-Rieng-Quy-2-2022_signed.pdf
http://pc1group.vn/store/uploads/2022/07/20220729-PC1-CBTT-BCTC-Hop-nhat-Quy-2-2022_signed.pdf
https://pc1group.vn/cbtt-thay-doi-website-va-dia-chi-email-cong-bo-thong-tin/
https://pc1group.vn/category/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/


TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ NHÀ ĐẦU TƯ

Tuyên bố trách nhiệm và bản quyền:

Các nội dung trong Bản tin Nhà đầu tư chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1
(PC1 Group). PC1 Group không ngừng nỗ lực để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của các thông tin trong bản tin, tuy vậy, chúng tôi không thể đảm bảo rằng sẽ
không có bất kì sai sót nào xảy ra trong quá trình thực hiện. PC1 Group được miễn trừ trách nhiệm đối với tất cả hay bất kì thiệt hại nào liên quan đến các thông tin được đề
cập trong bản tin cũng như các thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc không được cập nhật kịp thời.

PC1 Group bảo lưu quyền thay đổi và cập nhật thông tin trong bản tin bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Những thông tin trong bản tin chỉ được thể hiện ở định dạng
PDF, chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ thông tin nào ở định dạng khác. PC1 Group không cho phép việc sao chép, sửa đổi, phát hành và sử dụng toàn bộ hay một
phần bản tin vì bất kỳ mục đích gì nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản PC1 Group. Vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng.

Thông tin liên hệ:

Tên pháp định Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1

Tên viết tắt PC1 Group

Địa chỉ Tòa CT2, Số 583 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại 0243 734 3060

Website: www.pc1group.vn

Email: ir@pc1group.vn
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