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THÔNG TIN TỔNG QUAN

Tên Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT
PETRO MIỀN TRUNG

Tên nước ngoài

Tên viết tắt PETRO MIEN TRUNG CO.,JSC

Vốn điều lệ 330.000.000.000 đồng

Số  điện thoại (84 - 0235) 394 7233

Số fax (84-0235) 394 7244

Vốn đầu tư
của chủ sở hữu

330.000.000.000 đồng

PETRO CENTER CORPORATION

Trụ sở chính Lô 4, Khu Công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc,
Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Email info@petrocenter.com.vn

Website www.petrocenter.com.vn

Logo được thiết kế tựa theo hình ảnh ngọn lửa hồng đang 
rực cháy, thể hiện được phương châm hoạt động “GAS 
MIỀN TRUNG RA ĐỜI ĐỂ PHỤC VỤ” của Công ty.

33.000.000
cổ phiếu

Sở giao dịch
Chứng khoán Tp.

Hồ Chí Minh (HOSE)

Màu vàng thổ thể hiện khát vọng của Công ty, mong muốn 
mang được ngọn lửa vàng tới mọi gia đình; đồng thời tạo ra 
sự phát triển cho xã hội bằng việc tạo ra nhiều công ăn việc 
làm, mang lại ấm no hạnh phúc cho người dân.

Ý nghĩa:

Số lượng cổ phiếu lưu hành

Màu sắc

Ý nghĩa

LOGO

Mã chứng khoán

PMG

(tại ngày 31/12/2017)

(tại ngày 31/12/2017)

Số lượng cổ phiếu quỹ

Sàn niêm yết

0 cổ phiếu
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THÔNG ĐIỆP CỦA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2017 là năm đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng của Công 
ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung.
Đầu tiên là dự án tồn trữ & chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG 
(Gas)  tại Cụm Công nghiệp Thủy Phương, Phường Thủy 
Phương, Thị Xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên - Huế hoàn 
thành cuối năm 2017 và khai trương vào ngày 20/01/2018 và 
tiếp đến Nhà máy tồn trữ & chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG 
(Gas)  tại xã Tam Hiệp - Huyện Núi Thành - Tỉnh Quảng Nam đã 
hoàn thành cuối năm 2017 và khai trương vào ngày 09/3/2018. 
Hai dự án trên đánh dấu sự nỗ lực Công ty trong việc lựa chọn 
đầu tư thuộc lĩnh vực thế mạnh của mình, kinh doanh các sản 
phẩm chính và cốt lõi.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền 
Trung đã được Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí 
Minh cấp Quyết định niêm yết số 491/QĐ-SGDHCM vào ngày 
27/12/2017 trở thành Công ty đại chúng được niêm yết trên 
sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Công ty 
chính thức giao dịch cổ phiếu trên sàn HOSE vào ngày 
25/01/2018 với mã chứng khoán là PMG.
 Ngoài hai sự kiện nêu trên, Công ty còn đạt được kết quả kinh 
doanh ấn tượng về kết quả sản xuất và kinh doanh. Năm 2017 
là mức tăng trưởng cao nhất kể từ khi thành lập đến nay và đã 
đánh dấu thành tích hơn 10 năm liên tục vận hành an toàn và 
ổn định.

Về công tác quản trị, bên cạnh việc duy trì hiệu quả hệ thống  
quản lý hiện hành trong năm 2017, tiếp tục áp dụng hệ thống 
đánh giá công việc của nhân viên, nhằm hướng  tới xu hướng 
quản trị tinh gọn, hiệu quả và minh bạch.

Có thể nói, năm 2017 là năm thành công nhất kể từ khi thành 
lập Công ty đến nay. Để  được những kết quả khích lệ như  trên 
là nhờ sự nỗ lực vượt khó và tập trung vào hoạt động phát 
triển, nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng cho các năm kế tiếp. 
Năm 2018, dự báo thị trường ổn định và tích cực hơn. Nguồn 
cung cấp khí gas tại Nhà máy tồn trữ & chiết nạp khí dầu mỏ 

hóa lỏng LPG (Gas) khu công nghiệp Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, 
Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam và Nhà máy tồn trữ & chiết 
nạp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG (Gas)  tại Cụm Công nghiệp Thủy 
Phương, Phường Thủy Phương, Thị Xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế đi vào hoạt động trong năm 2018 cộng với năng lực 
sản xuất và kinh doanh hiện có, Công ty tiếp tục duy trì vị thế 
là nhà cung cấp có năng lực và khả năng cạnh tranh tốt trên 
thị trường. Tuy nhiên, bên cạnh dự báo tích cực của thị 
trường thì Công ty cũng đối mặt với áp lực cạnh tranh từ các 
nhà cung cấp khác có tiềm lực lớn về vốn, công nghệ cũng 
như kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực kinh doanh. 

Về  kế hoạch kinh doanh năm 2018, Công ty xây dựng các chỉ 
tiêu sản xuất kinh doanh phù hợp trên cơ sở cân nhắc kỹ 
lưỡng các yếu tố bên ngoài và nội tại. Dựa vào kế hoạch đó, 
Công ty cam kết triển khai các giải pháp phù hợp để hoàn 
thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được cổ đông thông qua. 
Ngoài việc ổn định và an toàn sản xuất  kinh doanh, thực hiện 
kế hoạch bảo dưỡng tổng thể và định kỳ vỏ bình, kinh doanh 
hiệu quả sản phẩm gas, trong năm sẽ tiếp tục nỗ lực đẩy 
mạnh sản xuất kinh doanh thêm mảng vỏ bình tại Quảng Nam 
nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực hiện có.

Trên đây là một số nét nổi bậc đề cập về tình hình Công ty 
năm 2017. 
Cuối cùng, thay mặt cho Công ty Cổ phần  đầu tư và sản xuất 
Petro Miền Trung trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm 
và đồng hành của quý cổ đông, nhà đầu tư cổ phiếu PMG, Ban 
Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành của Công ty.

Kính chúc quý cổ đông, nhà đầu tư mạnh khỏe, hạnh phúc và 
thành công.

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 

 NGUYỄN TIẾN LÃNG

Kính gửi Quý Cổ đông và Nhà đầu tư

CÔNG T Y CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN05

CÔNG T Y CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 06



CÔNG T Y CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 08

CÔNG T Y CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN07

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất 
Petro Miền Trung được thành lập theo 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 
4000462724 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tỉnh Quảng Nam cấp. 

09/05/2007

Đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Dầu 
khí V-Gas tại Đồng Nai, từng bước dần 
khẳng định thương hiệu của mình.

Tháng 10/2014

Công ty đã xây dựng thành công thương 
hiệu PM Gas, Picnic Gas, Vgas và tiến 
hành đầu tư vỏ bình thương hiệu PM Gas 
với số lượng 1.200.000 vỏ, giá thành mỗi 
vỏ bình khoảng 450.000 đồng (tương 
đương mức đầu tư hơn 540 tỷ đồng). 
Định hướng của Công ty là đẩy mạnh thị 
phần PM Gas, Picnic Gas, Vgas,  rộng 
khắp cả nước. 

Năm 2016

Chính thức giao dịch trên sàn HOSE. 
Đánh dấu bước chuyển mình quan 
trọng, khẳng định tên tuổi và vị thế của 
Petro Miền Trung - là một trong những 
thương hiệu lớn và uy tín của thị trường 
gas Việt Nam trong lĩnh vực xuất nhập 
khẩu, tồn trữ, chiết xuất, sản xuất vỏ 
bình và phân phối gas tại thị trường khu 
vực Miền Trung, Miền Nam và Tây 
Nguyên.

Ngày 25/01/2018

Petro Miền Trung chính thức trở thành 
công ty đại chúng theo giấy chứng nhận 
số 8446/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước. 

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí 
Minh (HOSE) chấp thuận đăng ký niêm 
yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Sản xuất Petro Miền Trung với mã chứng 
khoán PMG.

Ngày 19/12/2017 Ngày 27/12/2017
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Theo giấy đăng ký doanh nghiệp số 4000462724 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Quảng Nam cấp đăng ký lần đầu ngày 09/05/2007, thay đổi lần 17 ngày 08/12/2017, 
các ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Thứ tự Tên ngành

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Sản xuất sản phẩm từ plastic

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Vận tải hành khách đường bộ khác

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Bán buôn đồ uống

Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Đại lý, môi giới, đấu giá

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình



Hoạt động của CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung là 
phân phối bình gas (bình chứa gas loại 12 kg và loại 45 kg) 
bao gồm nhập khẩu khí hóa lỏng (LPG) tồn trữ và chiết nạp 
khí hóa lỏng, sản suất vỏ bình gas và là đầu mối cung cấp Gas 
cho thị trường khu vực Miền Trung, Miền Nam và Tây Nguyên.

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHÍNH CỦA CÔNG TY
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Theo nghiên cứu, Khí hóa lỏng - Khí gas hay còn gọi đầy đủ là khí dầu 
mỏ hóa lỏng LPG (Liquefied Petroleum Gas) là một nhóm các loại khí 
Hydro-Carbon có thành phần chính là propan C3H8 và butan C4H10. 
LPG tồn tại trong thiên nhiên ở các giếng dầu hoặc giếng gas và cũng 
có thể sản xuất ở các nhà máy lọc dầu. Nguyên liệu ban đầu dùng để 
sản xuất LPG là dòng khí thiên nhiên khai thác từ các mỏ dầu hoặc qua 
quá trình xử lý dầu thô để thu được LPG. Trong điều kiện nhiệt độ và áp 
suất không khí thông thường, LPG thường ở thể khí tuy nhiên nó được 
gọi là khí dầu mỏ hóa lỏng vì các chất khí này có thể được hóa lỏng khi 
nén lại (mà không cần qua làm lạnh) nhằm thuận tiện cho việc tồn trữ 
và vận chuyển. LPG không màu, không mùi nhưng chúng ta vẫn thấy 
gas có mùi vì chúng đã được cho thêm chất tạo mùi trước khi cung cấp 
cho người tiêu dùng để dễ dàng phát hiện ra khi có sự cố rò rỉ gas.
Mỗi kg LPG cung cấp khoảng 12.000 kcal năng lượng, tương đương 

*Nhập khẩu khí gas từ các nhà cung cấp trong và ngoài nước là điểm 
mạnh không phải doanh nghiệp kinh doanh khí gas tại Việt Nam cũng 
có thể đáp ứng. Trước đây, khi  Nghị định 19/2016/NĐ-CP còn hiệu lực, 
các Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí cần đáp ứng một số điều 
kiện theo quy định:
   1. Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí là doanh nghiệp được thành 
lập theo quy định của pháp luật và phải đáp ứng các Điều kiện dưới 
đây:
a) Có cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam thuộc sở hữu hoặc đồng 
sở hữu hoặc có hợp đồng thuê cầu cảng tối thiểu 05 (năm) năm;
b) Có kho tổng dung tích các bồn chứa tối thiểu 3.000 m3 (ba nghìn 
mét khối) đối với LPG; 60.000m3 (Sáu mươi nghìn mét khối) đối với 
LNG; 200.000 Sm3 (hai trăm nghìn mét khối tiêu chuẩn) đối với CNG 
thuộc sở hữu thương nhân hoặc đồng sở hữu hoặc thuê của thương 
nhân kinh doanh khí tối thiểu 01 (một) năm đối với LPG và 05 (năm) năm 
đối với LNG và CNG để tiếp nhận khí từ tầu hoặc phương tiện vận 
chuyển khác.
   2. Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG ngoài đáp ứng các 
Điều kiện tại Khoản 1 Điều này phải đáp ứng các Điều kiện sau:  
a) Có số lượng chai LPG các loại (không tính chai LPG mini) đủ Điều kiện 
lưu thông trên thị trường thuộc sở hữu của thương nhân với tổng dung 
tích chứa tối thiểu 3.930.000 L (ba triệu chín trăm ba mươi nghìn lít);
b) Có trạm nạp LPG vào chai thuộc sở hữu được cấp Giấy chứng nhận 
đủ Điều kiện hoặc có hợp đồng thuê nạp LPG vào chai với thương nhân 
kinh doanh LPG đầu mối khác.

Sau 02 (hai) năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện 
xuất khẩu, nhập khẩu LPG, phải có trạm nạp LPG vào chai thuộc sở hữu 
của thương nhân;
c) Có hệ thống phân phối LPG bao gồm: Cửa hàng bán LPG chai hoặc 
trạm cấp LPG hoặc trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải được cấp 
Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoặc khách hàng công nghiệp và có tối 
thiểu 40 (bốn mươi) tổng đại lý hoặc đại lý kinh doanh LPG đáp ứng đủ 
Điều kiện quy định tại Nghị định này.
    3. Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG ngoài đáp ứng các 
Điều kiện tại Khoản 1 Điều này phải có cơ sở vật chất, phương tiện phục 
vụ hệ thống phân phối LNG, bao gồm: Sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc 
thuê xe bồn LNG hoặc đường ống vận chuyển LNG tối thiểu 01 (một) 
năm; sở hữu trạm cấp LNG hoặc trạsm nạp LNG vào phương tiện vận tải 
được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.
    4. Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG ngoài đáp ứng các 
Điều kiện tại Khoản 1 Điều này phải có cơ sở vật chất, phương tiện phục 
vụ hệ thống phân phối CNG, bao gồm: Sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc 
thuê xe bồn CNG hoặc đường ống vận chuyển CNG tối thiểu 01 (một) 
năm; sở hữu trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải 
được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.          
    Mặc dù Nghị định 19/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, nhiều điều kiện 
gia nhập thị trường đã được bãi bỏ để cho các đơn vị dễ dàng tham gia. 
Tuy nhiên, có thể nói rất ít có doanh nghiệp kinh doanh gas tư nhân 
như PMGAS có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp có lịch sử lâu đời 
và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Nhà nước như PMGAS.

Nhập khẩu khí gas từ các nhà cung cấp 
trong và ngoài nước*

Công ty có 02 cầu cảng xuất nhập khẩu LPG tại 
Cảng Đồng Nai và Cảng Chu Lai trong khu kinh 
tế mở Chu Lai, có thể đón tầu tải trọng từ 5 đến 
20.000 tấn.

Chiết nạp khí gas vào bình

Khí Gas sẽ được chiết vào 2 loại bình đã sản 
xuất ở bước 3 để phân phối đến người tiêu 
dùng. Trong công đoạn này, vấn đề về an toàn 
lao động, phòng chống cháy nổ được Công ty 
đặc biệt quan tâm.

Phân phối Gas đến người tiêu dùng

Sau khi được sang chiết, các sản phẩm của Công 
ty (bình chứa Gas loại 12 kg và loại 45 kg) sẽ được 
cấp cho các đại lý lớn và bán lẻ tới từng hộ gia 
đình, cá nhân trong vùng. Công ty đã xây dựng 
được cho mình một tập khách hàng truyền thống 
lớn trong vùng qua thời gian hoạt động.
Công ty tham gia chiết nạp khí Gas và chuyên 
cung cấp Gas cho các hộ gia đình tư nhân và một 
số doanh nghiệp lớn như Nhà máy Đồng Tâm, 
Thaco Trường Hải…Thị phần cung cấp tại Miền 
Trung chiếm 70% doanh thu bán hàng hóa của 
công ty với 03 nhãn hiệu sản phẩm là V-gas, PM 
gas và Picnic-VIP.
Đồng thời, công ty tiến hành tự sản xuất vỏ bình 
Gas để chủ động trong quá trình chiết Gas, cung 
cấp cho các đại lý và phân phối đến người tiêu 
dùng trong khu vực.

Trữ khí vào các tổng kho của Công ty
tại các vùng miền Trung

Khí sau khi được nhập khẩu từ các nhà cung 
cấp nước ngoài  cũng như nhập khẩu nội địa 
trong nước sẽ được lưu trữ vào các tổng kho 
của Công ty.

Sản xuất vỏ bình gas khối lượng
12kg và 45kg

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và 
lượng khí dự kiến tiêu thụ, Công ty tiến hành 
sản xuất vỏ bình Gas loại 12 kg và loại 45 kg.

Nhà cung cấp
trong nước

Nhà cung cấp
nước ngoài

Lưu trữ khí tại
các tổng kho

Sản xuất vỏ bình Gas 
12kg và 48kg

Căn cứ kế hoạch sản xuất 
kinh doanh và lượng khí để 

sản xuất vỏ bình

Khu thương mạiHộ gia đình

Khí gas được chiết 
nhập vào bình

nhiệt năng của 2 kg than củi hay 1,3 lít dầu hỏa hoặc 1,5 lít xăng. Việc 
sản sinh ra các loại chất khí NOx, khí độc và tạp chất trong quá trình 
cháy thấp đã làm cho LPG trở thành một trong những nguồn nhiên liệu 
thân thiện với môi trường. LPG được sử dụng đa dạng trong công 
nghiệp như: nhiên liệu trong công nghiệp xử lý thực phẩm, làm giấy, 
làm hạt nhựa và thậm chí làm chất nổ, làm nhiên liệu để chạy turbine 
phát điện, làm chất làm lạnh, đầu vào cho công nghiệp hóa chất. Trong 
nông nghiệp và dân dụng, LPG được sử dụng để sấy khô nông sản, sưởi 
ấm, làm nhiên liệu trong nấu nướng, nhiên liệu cho phương tiện vận 
tải… LPG bắt đầu được sử dụng ở Việt Nam từ những năm đầu thập 
niên 90 của thế kỷ 20, với sản lượng ban đầu chỉ khoảng 50.000 
tấn/năm thông qua nhập khẩu và sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực dân 
dụng. Ngoài nguồn LPG trong nước, hiện tại một nửa nhu cầu LPG của 
Việt Nam phải nhập khẩu.



1. Tổng kho và nhà máy chiết nạp tại lô 4 KCN Điện Nam - 
Điện Ngọc

2. Tổng kho và nhà máy chiết nạp tại lô 6 KCN Điện Nam 
- Điện Ngọc

3. Tổng kho tồn trữ, cảng xuất nhập khẩu gas cùng nhà 
máy chiết nạp tại khu kinh tế mở Chu Lai

4. Kho tồn trữ và nhà máy chiết nạp tại Huế

5. Kho tồn trữ và nhà máy chiết nạp tại Lâm Đồng

6. Kho tồn trữ và nhà máy chiết nạp tại Bình Định

7. Kho tồn trữ và nhà máy chiết nạp tại Vũng Tàu

8. Kho tồn trữ và nhà máy chiết nạp tại Quảng Trị

9. Cảng xuất, nhập LPG, tổng kho và nhà máy chiết nạp 
tại  Đồng Nai

10. Nhà máy sản xuất vỏ bình gas khu công nghiệp Phú 
Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu

1. Công ty TNHH Gas Miền Trung (95%)

2. Công ty TNHH Trung Nam (65%)

3. Công ty Cổ phần Dầu khí V-Gas (57,78%)

Công ty con

CÔNG T Y CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG
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MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Các chi nhánh trực thuộc

Bản đồ thị phần

01. Chi nhánh Đà Lạt

02. Chi nhánh Vũng tàu

03. Chi nhánh Quảng Trị

04. Chi nhánh Bình Định

05. Chi nhánh Quảng Nam

06. Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Các tổng kho, đơn vị trực thuộc

Công ty TNHH
Gas Miền Trung

Công ty TNHH
Trung Nam

Công ty CP
Dầu khí V-Gas

Địa chỉ

Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp số

Vốn điều lệ

Tỷ lệ sở hữu vốn

Ngành nghề kinh doanh chính

Số 1A/8, đường Châu Văn Lồng,
Khu phố Long Điềm, Phường Long 
Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai

3603202837

225 tỷ đồng

57,78%

Kinh doanh khí hóa lỏng

Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp số

Địa chỉ

Vốn điều lệ

Tỷ lệ sở hữu vốn

Ngành nghề kinh doanh chính

Lô 6 KCN Điện nam - Điện Ngọc, 
Phường Điện Nam Bắc - TX Điện bàn 
Quảng Nam

4000354775

50 tỷ đồng

95,00%

Kinh doanh khí hóa lỏng

Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp số

Địa chỉ

Vốn điều lệ

Tỷ lệ sở hữu vốn

Ngành nghề kinh doanh chính

8G khu phố II, phường Hiệp Thành, 
Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

0302137561

15 tỷ đồng

65,00%

Kinh doanh khí hóa lỏng



TỔNG KHO VÀ NHÀ MÁY CHIẾT NẠP TẠI
LÔ 4 KCN ĐIỆN NAM – ĐIỆN NGỌC

TỔNG KHO TỒN TRỮ,
CẢNG XUẤT NHẬP KHẨU GAS
CÙNG NHÀ MÁY CHIẾT NẠP
TẠI KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI

TỔNG KHO VÀ NHÀ MÁY CHIẾT NẠP TẠI
LÔ 6 KCN ĐIỆN NAM – ĐIỆN NGỌC
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KHO TỒN TRỮ VÀ
NHÀ MÁY CHIẾT NẠP TẠI HUẾ

KHO TỒN TRỮ VÀ NHÀ MÁY
CHIẾT NẠP TẠI LÂM ĐỒNG
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CẢNG XUẤT, NHẬP LPG,
TỔNG KHO VÀ NHÀ MÁY
CHIẾT NẠP TẠI  ĐỒNG NAI

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VỎ
BÌNH GAS KHU CÔNG NGHIỆP

PHÚ MỸ - BÀ RỊA VŨNG TÀU

KHO TỒN TRỮ VÀ
NHÀ MÁY CHIẾT NẠP
TẠI BÌNH ĐỊNH

KHO TỒN TRỮ
VÀ NHÀ MÁY CHIẾT NẠP

TẠI VŨNG TÀU



BAN KIỂM SOÁTHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG T Y CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN19

CÔNG T Y CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 20

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PHÒNG HÀNH 
CHÍNH

TỔNG HỢP

PHÒNG TÀI 
CHÍNH

KẾ TOÁN

PHÒNG
KINH 

DOANH

PHÒNG 
XUẤT
NHẬP 
KHẨU

PHÒNG
KỸ 

THUẬT

PHÒNG
PHÁP 
CHẾ

PHÒNG
ĐẦU TƯ

PHÒNG AN 
TOÀN

CHẤT LƯỢNG

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 
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DOANH THU BÁN HÀNG
NĂM 2007

DOANH THU BÁN HÀNG
NĂM 2017

Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển Công ty đã đạt 
được kết quả kinh doanh ấn tượng. Với quyết tâm đổi mới sáng 
tạo trong những năm qua,  Ban lãnh đạo Công ty đã phát triển 
mọi nguồn lực đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, triển 
khai xây dựng các nhà máy tồn trữ & chiết nạp khí dầu mỏ hóa 
lỏng LPG theo chiến lược phát triển giai đoạn từ nay đến năm 
2020 và định hướng theo Nghị quyết Hội đồng cổ đông.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỊNH HƯỚNG
SẢN XUẤT

ĐỊNH HƯỚNG
KINH DOANH

CÔNG TY ĐÃ HOẠCH ĐỊNH
VỚI MỤC TIÊU CƠ BẢN NHƯ SAU
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Đến năm 2025 : Tiếp tục đầu tư xây 
dựng các nhà máy có công nghệ hiện đại 
và trình độ quản lý tiên tiến để  đa dạng 
hóa sản phẩm mở rộng thị trường  phân 
phối các nước trong khu vực nhằm trở 
thành một trong những doanh nghiệp 
sản xuất kinh doanh với công nghệ cao 
trong nước và hướng đến các nước trong 
khu vực. 

Từ nay đến năm 2020: 
Phấn đấu đặt mức tăng trưởng từ 20 - 30% doanh thu và lợi nhuận trong năm 2018, 
và sẽ cán mốc 2000 tỷ đồng doanh thu vào năm 2020.

1.100 TỶ ĐỒNG 2.000 TỶ ĐỒNG

Song song với việc khai thác các thị trường sẵn có, Petro 
Miền Trung sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô hoạt động 
của những công ty trong cùng hệ thống, mở rộng chiếm 
lĩnh thị phần của các thị trường tiềm năng bằng chiến 
lược M&A các công ty trong cùng lĩnh vực hoạt động kinh 
doanh và khai thác Gas dân dụng, có sẵn hạ tầng tốt, thị 
phần cao tại những địa bàn Petro Miền Trung chưa có 
hoặc tỷ trọng thị phần đang còn thấp.

Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm đối tác 
chiến lược có uy tín, có kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ 
Petro Miền Trung lâu dài trong việc tái cấu trúc hệ thống 
kinh doanh, quản trị, phù hợp với chiến lược xây dựng và 
phát triển của Petro Miền Trung trở thành một trong 
những doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực xuất nhập 
khẩu, tồn trữ, chiết xuất và phân phối khí Gas.

Thị phần duy trì ở mức:

   - Khu vực Miền Trung: >85%

   - Khu vực Tây Nguyên: >75%

   - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu: >50%

  - Đồng bằng Sông Cửu Long - TP HCM và vùng phụ cận: >35%

   - Quảng Bình - Quảng Ngãi - Phú Yên - Khánh Hòa: >50%

Mở rộng thị trường ra nước ngoài 

Thực hiện đa dạng hóa sản phẩm

CHỈ TIÊU 

Doanh thu thuần hợp nhất

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất

NĂM 2018 (tỷ đồng) NĂM 2017 (tỷ đồng) TĂNG TRƯỞNG (%)

1.100

72

58

879,72

58,26

46,52

25,04

23,58

24,68



CÔNG T Y CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN23

CÔNG T Y CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 24

CỔ PHẦN

Thống kê danh sách cổ đông (Tại ngày chốt danh sách 04/04/2018)

Danh sách cổ đông lớn (Tại ngày chốt danh sách 04/04/2018)

Số lượng cổ phần

Cổ đông lớn (>= 5%) 16,500,000 50.00%

16,500,000 50.00%

16,500,000 50.00%

16,492,920 49.98%

7,080 0.02%

0 0.00%

Trong nước

11,550,000 35.00%Nguyễn Tiến Lãng

4,950,000 15.00%Nguyễn Thị Bích Thùy

Nước ngoài

Cổ đông khác (< 5%)

Trong nước

Nước ngoài

Tỷ lệ sở hữu (%)

Số lượng cổ phần Tỷ lệ sở hữu (%)

Tại ngày 31/12/2017, số lượng cổ phần 
của Công ty như sau:

Vốn điều lệ đăng ký

330.000.000.000 ĐỒNG

Vốn điều lệ thực góp

330.000.000.000 ĐỒNG

Khối lượng cổ phiếu đã niêm yết

 33.000.000      CỔ PHIẾU

Số lượng cổ phiếu quỹ

           0                   CỔ PHIẾU

Mệnh giá

10.000    ĐỒNG/CỔ PHIẾU

Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng

16.870.000        CỔ PHIẾU
1/2 số cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng đến ngày 25/07/2018 
(trong vòng 06 tháng) và 8.435.000 cổ phiếu còn lại hạn chế 
chuyển nhượng đến ngày 25/01/2019 (trong vòng 12 tháng).



CÔNG T Y CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN25

CÔNG T Y CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 26

Bà
Nguyễn Thị

Bích Thùy

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 
Thành viên HĐQT điều hành 

Ngày tháng
năm sinh 03/10/1968

Địa chỉ
thường trú

8G Khối phố 5,
phường Hiệp Thành,

Q12, TP HCM

CMND 025473008

Nơi sinh

Quốc tịch

Trình độ
chuyên môn

Đại học chuyên ngành
quản trị kinh doanh

Chức vụ
hiện nay

Chủ tịch
Hội đồng quản trị

Chức vụ đang 
nắm giữ tại tổ 
chức khác

Chủ Tịch HĐQT kiêm
Tổng Giám Đốc công ty
TNHH Gas Miền Trung.

Hành vi vi phạm 
pháp luật

Không

Số lượng cổ phiếu 
đang nắm giữ

11.550.000
cổ phần, chiếm

35,00% vốn điều lệ

Trong đó:
- Sở hữu cá nhân 11.550.000 cổ phần, 

chiếm 35,00% vốn điều lệ
- Được ủy quyền đại diện 0 cổ phần

Quá trình công tác
Năm 2013 đến 
nay

Từ ngày 
28/06/2017 đến
07/12/2017

Chủ Tịch HĐQT kiêm
Tổng Giám Đốc công ty
TNHH Gas Miền Trung.

Tổng Giám Đốc công ty
cổ phần Đầu Tư và Sản
Xuất Petro Miền Trung

Đà Nẵng

Việt Nam

Ngày tháng
năm sinh 19/06/1977

Địa chỉ
thường trú

53 Đoàn Thị Điểm,
Phường Hải Châu II, Quận

Hải Châu, Đà Nẵng

CMND 201300482

Nơi sinh

Quốc tịch

Trình độ
chuyên môn

Đại học chuyên ngành 
du lịch

Chức vụ
hiện nay

Tổng Giám đốc

Chức vụ đang 
nắm giữ tại tổ 
chức khác

Không

Hành vi vi phạm 
pháp luật

Không

Số lượng cổ phiếu 
đang nắm giữ

4.950.000
cổ phần, chiếm

15,00% vốn điều lệ

Trong đó:
- Sở hữu cá nhân 4.950.000cổ phần, 

chiếm 15,00% vốn điều lệ
- Được ủy quyền đại diện 0 cổ phần

Quá trình công tác
Năm 2011 đến 
năm 2006

Từ 2007
đến nay

Phó Giám đốc Công ty
TNHH Gas Miền Trung

Tổng Giám đốc Công ty
cổ phần Đầu tư và Sản
xuất Petro Miền Trung

Đà Nẵng

Việt Nam

Ngày tháng
năm sinh 02/01/1977

Địa chỉ
thường trú

K48/33
Phan Châu Trinh,

 thành phố Đà Nẵng

CMND 201384568

Nơi sinh

Quốc tịch

Trình độ
chuyên môn

Trung cấp
kế toán

Chức vụ
hiện nay

Thành Viên
Hội Đồng Quản Trị

Chức vụ đang 
nắm giữ tại tổ 
chức khác

Không

Hành vi vi phạm 
pháp luật

Không

Số lượng cổ phiếu 
đang nắm giữ

210.000,
cổ phần, chiếm

0,64% vốn điều lệ

Trong đó:
- Sở hữu cá nhân 210.000 cổ phần, 

chiếm 0,64% vốn điều lệ
- Được ủy quyền đại diện 0 cổ phần

Quá trình công tác
Tháng 11/2017 
đến nay

Thành viên
Hội Đồng Quản Trị

Hải Châu, Đà Nẵng

Việt Nam

Ông
Nguyễn

Tiến Lãng

Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT không điều hành 

Bà
Hàn Kiều

Minh Phương

Thành viên HĐQT
Thành viên độc lập HĐQT
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BAN KIỂM SOÁTBà Nguyễn Thị Bích Thùy
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Hoàng Gia
Phó Tổng Giám Đốc

Bà Võ Thị Ánh Nguyệt
Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh

Bà Nguyễn Thị Linh Thường
Kế toán trưởng

Bà Lê Thị Hồng Trang
Thành viên Ban kiểm soát

Bà Trần Thị Quyên
Thành viên Ban kiểm soát

Hành vi vi phạm 
pháp luật

Không

Số lượng cổ phiếu 
đang nắm giữ

4.950.000
cổ phần, chiếm

15,00% vốn điều lệ

Trong đó:
- Sở hữu cá nhân 4.950.000 cổ phần, 

chiếm 15,00% vốn điều lệ
- Được ủy quyền đại diện 0 cổ phần

Ngày tháng
năm sinh 05/07/1988

Địa chỉ
thường trú

Tây Sơn,
Thành Phố Pleiku,
Thành phố Gia Lai

CMND 230676935

Nơi sinh

Quốc tịch

Trình độ
chuyên môn

Đại học chuyên ngành
quản trị kinh doanh

Chức vụ
hiện nay

Phó Tổng Giám đốc

Chức vụ đang 
nắm giữ tại tổ 
chức khác

Không

Hành vi vi phạm 
pháp luật

Không

Số lượng cổ phiếu 
đang nắm giữ

0 cổ phần

Trong đó:
- Sở hữu cá nhân 0 cổ phần, chiếm 0% 

vốn điều lệ
- Được ủy quyền đại diện 0 cổ phần

Quá trình công tác
Năm 2007 đến 
tháng 7/2017

8/2018
đến nay

Nhân viên kinh doanh
Công ty TNHH SCT

Gas  Việt Nam

TGĐ CTy CP Dầu Khí Vgas
kiêm Phó Tổng Giám Đốc
công ty Petro Miền Trung

Gia Lai

Việt Nam

Ngày tháng
năm sinh 01/01/1981

Địa chỉ
thường trú

582 Cửa Đại,
TP Hội An,

Tỉnh Quảng Nam

CMND 205062668

Nơi sinh

Quốc tịch

Trình độ
chuyên môn

Đại học chuyên ngành
quản trị kinh doanh

Chức vụ
hiện nay

Phó Tổng Giám đốc
Kinh Doanh

Chức vụ đang 
nắm giữ tại tổ 
chức khác

Không

Hành vi vi phạm 
pháp luật

Không

Số lượng cổ phiếu 
đang nắm giữ

100.000
cổ phần, chiếm

0,30% vốn điều lệ

Trong đó:
- Sở hữu cá nhân 100.000 cổ phần, 

chiếm 0,30% vốn điều lệ
- Được ủy quyền đại diện 0 cổ phần

Quá trình công tác
Năm 2003 đến 
năm 2015

Từ 2016
đến nay

Nhân viên kinh doanh
Công ty TNHH Gas

Miền Trung

Phó Tổng Giám Đốc
Kinh Doanh Công ty

Petro Miền Trung

Quảng Nam

Việt Nam

Ngày tháng
năm sinh 01/06/1979

Địa chỉ
thường trú

Thôn Mỳ Hạ,
Thanh Mai, Thanh Oai,

Hà Nội.

CMND 045179000004

Nơi sinh

Quốc tịch

Trình độ
chuyên môn

Đại học chuyên ngành
quản trị kinh doanh

Chức vụ
hiện nay

Kế toán trưởng

Chức vụ đang 
nắm giữ tại tổ 
chức khác

Không

Hành vi vi phạm 
pháp luật

Không

Số lượng cổ phiếu 
đang nắm giữ

20.000
cổ phần, chiếm

0,06% vốn điều lệ

Trong đó:
- Sở hữu cá nhân 20.000 cổ phần, 

chiếm 0,06% vốn điều lệ
- Được ủy quyền đại diện 0 cổ phần

Quá trình công tác
Từ 2007
đến nay

Kế toán trưởng
Công ty cổ phần Đầu tư

và Sản xuất Petro Miền Trung

Quảng Trị

Việt Nam

Ngày tháng
năm sinh 07/11/1985

Địa chỉ
thường trú

Hòa Hải,
Ngũ Hành Sơn,

Đà Nẵng

CMND 201539169

Nơi sinh

Quốc tịch

Trình độ
chuyên môn

Trung cấp
chuyên ngành kế toán

Chức vụ
hiện nay

Thành viên
Ban kiểm soát

Chức vụ đang 
nắm giữ tại tổ 
chức khác

Không

Hành vi vi phạm 
pháp luật

Không

Số lượng cổ phiếu 
đang nắm giữ

20.000
cổ phần, chiếm

0,06% vốn điều lệ

Trong đó:
- Sở hữu cá nhân 20.000 cổ phần, 

chiếm 0,06% vốn điều lệ
- Được ủy quyền đại diện: 0 cổ phần

Quá trình công tác
Năm 2006
đến nay

Từ 10/2016
đến nay

Kế toán Công ty TNHH
Gas Miền Trung

Thành viên BKS Công ty
cổ phần Đầu tư và

Sản xuất Petro Miền Trung

Quảng Nam

Việt Nam

Bà Trần Thị Kim Huệ
Trưởng Ban kiểm soát

Ngày tháng
năm sinh 16/02/1986

Địa chỉ
thường trú

An Xuân,
Quảng An, Quảng Điền,

Thừa Thiên Huế.

CMND 191552895

Nơi sinh

Quốc tịch

Trình độ
chuyên môn

Đại học
chuyên ngành kế toán

Chức vụ
hiện nay

Trưởng Ban Kiểm Soát
công ty CP ĐT & SX Petro MT

Chức vụ đang 
nắm giữ tại tổ 
chức khác

Không

Hành vi vi phạm pháp luật Không

Số lượng cổ phiếu 
đang nắm giữ

0 cổ phần, chiếm
15,00% vốn điều lệ

Trong đó:
- Sở hữu cá nhân  0 cổ phần,

chiếm 0% vốn điều lệ
- Được ủy quyền đại diện 0 cổ phần

Quá trình công tác
Năm 2008 đến 
năm 2016
 
Từ tháng 10 
2016

Từ tháng 2 2017

Giáo Viên Khoa Kinh Tế
Trường Cao Đẳng Nghề

Nguyễn Tri Phương –Huế

Thừa Thiên Huế

Việt Nam

Nhân Viên kế Toán
DNTN Quang Phụ - Huế

Nhân viên kế toán Cty
CP Dầu Khí VGas – Chi 

nhánh Đông Xuyên kiêm 
Trưởng Ban Kiểm Soát Cty

CP ĐT & SX Petro MT

Ngày tháng
năm sinh 12/11/1985

Địa chỉ
thường trú

Thôn 4, Quế Bình,
Hiệp Đức, Quảng Nam

CMND 205260120

Nơi sinh

Quốc tịch

Trình độ
chuyên môn

Trung cấp
chuyên ngành kế toán

Chức vụ
hiện nay

Thành viên
Ban kiểm soát

Chức vụ đang 
nắm giữ tại tổ 
chức khác

Không

Hành vi vi phạm 
pháp luật

Không

Số lượng cổ phiếu 
đang nắm giữ

20.000
cổ phần, chiếm

0,60% vốn điều lệ

Trong đó:
- Sở hữu cá nhân 20.000 cổ phần, 

chiếm 0,06% vốn điều lệ
- Được ủy quyền đại diện 0 cổ phần

Quá trình công tác
Năm 2016
đến nay

Tháng 10 2016
đến nay

Kế toán Công ty TNHH
Gas Miền Trung

Thành viên BKS Công ty
cổ phần Đầu tư và 

Sản xuất Petro Miền Trung

Quảng Nam

Việt Nam

Ngày tháng
năm sinh 19/06/1977

Địa chỉ
thường trú

53 Đoàn Thị Điểm,
Phường Hải Châu II, Quận

Hải Châu, Đà Nẵng

Nơi sinh

Quốc tịch

Đà Nẵng

Việt Nam

CMND 201300482

Trình độ
chuyên môn

Đại học chuyên ngành 
du lịch

Chức vụ
hiện nay

Tổng Giám đốc

Chức vụ đang nắm 
giữ tại tổ chức khác Không

Quá trình công tác
Năm 2011 đến 
năm 2006

Từ 2007
đến nay

Phó Giám đốc Công ty
TNHH Gas Miền Trung

Tổng Giám đốc Công ty
cổ phần Đầu tư và Sản
xuất Petro Miền Trung

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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Báo cáo của Hội  đồng Quản Trị

Báo cáo của Ban Điều hành

Báo cáo của Ban Kiểm soát

Báo cáo Quản tr ị  rủi  ro

Báo cáo Phát t iển bền vững

Báo cáo Tài  chính Mẹ

Báo cáo Tài  chính Hợp nhất

BÁO CÁO 
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BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số NQ Ngày Nội dung

01 15/11/2017 Đăng ký niêm yết cổ phiếu, thông qua điều 
lệ hoạt động và quy chế quản trị Công ty  02/11/17-NQBT 

02 01/12/2017
Thống nhất lộ trình thoái bớt 1 phần vốn tại 
Công ty TNHH Trung Nam nhưng không quá 
4,5 tỷ đồng

01/12/17-NQHĐQT

03 26/12/2017 Lựa chọn giá giao dịch cổ phiếu PMG04/12/17 NQ-HĐQT

TT

Về lợi nhuận
sau thuế:

 46,52 tỷ đồng, và 107,4% so với năm 2016

Về cổ tức: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, thực 
hiện trong quý II/2018

Về doanh số: Thực hiện 879,72 tỷ đồng, tăng 96,69% so với năm 2016

Trong năm, HĐQT đã thường xuyên trao đổi thông tin, bám sát 
tình hình hoạt động của Công ty thông qua các cuộc họp trực 
tiếp hoặc bằng hình thức họp trực tuyến. Cụ thể, HĐQT đã tiến 
hành 03 cuộc họp với sự tham dự đầy đủ của 100% các thành 
viên và đưa ra các nghị quyết như sau:

Kết quả hoạt động Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã có các chỉ đạo kịp thời về 
chủ trương, giải pháp hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Ban điều 
hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần 
hoàn thành thắng lợi kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

+     Giám sát Ban Điều hành thực hiện các quyền và nhiệm vụ 
được giao theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước, Điều 
lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo 
lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.
+     Xây dựng kế hoạch hoạt động công tác tháng, phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và thường xuyên đôn 
đốc kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty.
+     Yêu cầu Ban Điều hành báo cáo định kỳ cũng như đột xuất 
về tình hình triển khai hoạt động kinh doanh, quản trị Công ty, 
qua đó HĐQT đã có các chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng 
mắc trong công tác điều hành, triển khai các nhiệm vụ kinh 
doanh của Ban Điều hành, công tác quản trị rủi ro trên cơ sở 
các báo cáo của Tổng Giám đốc.
+     Ban hành các quy chế, quy định, quy trình và các quyết 
định về công tác quản trị nội bộ đúng quy định Điều lệ Công 
ty; đồng thời giám sát việc tổ chức thực hiện và chấp hành 
các quy chế, quy định, quy trình của Ban Điều hành bảo đảm 
an toàn cho các họat động của Công ty và tuân thủ các quy 
định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị luôn đảm bảo tuân thủ các quy định của 
pháp luật, quy chế quản trị và quy chế báo cáo thông tin theo 
quy định của Công ty niêm yết. Trong năm 2017, HĐQT đã luôn 
quan tâm sâu sát đến mọi mặt hoạt động của Công ty và thực 
hiện tốt nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao phó. Theo đó, HĐQT đã:

Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT

Trong năm 2017, HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của 
pháp luật, điều lệ và đem lại hiệu quả tốt nhất có thể cho 
Công ty. Các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT về quản trị, 
giám sát, chiến lược, quản trị rủi ro, nhân sự, lương thưởng… 
đã được giải quyết một cách chuyên nghiệp, trách nhiệm và 
tận tâm. Toàn bộ các thành viên HĐQT đạt kết quả tốt, đều 
chủ động và tích cực thực thi trách nhiệm của mình, đóng 
góp chung vào sự phát triển bền vững của Petro Miền Trung.
Theo kết quả đánh giá của HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban điều 
hành đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ được giao trong 
năm 2017, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và 
quy chế hoạt động của Công ty. 

Kết quả
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BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Năm 2017 là năm bản lề của chiến lược kinh doanh 2017 
– 2020 của Petro Miền Trung. Do đó, kết quả kinh doanh 
năm 2017 có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm tạo đà 
vững tiến và tinh thần tích cực cho toàn thể nhân viên 
Petro Miền Trung tiếp tục thực hiện các mục tiêu cho các 
năm sau.

Năm 2017 cũng là một năm đầy thử thách khi bối cảnh thị 
trường trong và ngoài nước có nhiều biến động. Sự cạnh 
tranh ngày càng gay gắt, giá nguyên vật liệu tăng cao, tình 
hình xuất nhập khẩu có phần giảm sút do bị tác động bởi tình 
hình bất ổn chính trị ở Trung Đông và thế giới… Trước bối cảnh 
đó, Ban Điều hành đã bám sát chỉ đạo và đã có những thay đổi 
kịp thời, linh hoạt trong chiến lược phát triển sản phẩm, chiến 
lược thị trường kinh doanh, nhanh chóng xây dựng mạng lưới 
phân phối phù hợp hơn, chuyển hóa các nguồn lực thành 
những kênh bán hàng hiệu quả hơn… nhằm đưa hoạt động 
sản xuất kinh doanh về đúng quỹ đạo và cuối cùng là hoàn 
thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và tăng 
trưởng thị phần do HĐQT và ĐHĐCĐ đã đề ra trong năm 2017. 
Cụ thể: 

Với kết quả kinh doanh tốt và việc quản lý tài chính chặt chẽ, 
các chỉ số tài chính của Công ty luôn ở mức an toàn và hiệu 
quả.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

CHỈ TIÊU 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
       Hệ số thanh toán ngắn hạn
       Hệ số thanh toán nhanh

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
       Hệ số Nợ/ Tổng tài sản
       Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
       Vòng quay hàng tồn kho
       Doanh thu thuần/Tổng tài sản

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời       

ĐƠN VỊ NĂM 2016 NĂM 2017

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/-
Doanh thu thuần

lần
lần

1,03
0,99

0,52
0,45

0,55
1,24

0,60
1,53

19,85
0,57

29,24
0,78

lần
lần

vòng
vòng

5,01%
6,95%
2,86%
6,54%

5,29%
12,63%
4,12%
5,53%

977.8

447.3

29.3 3.6 32.9 22.4

1278.2

879.7

48.6 9.7
58.3 46.5

Tổng tài sản Doanh thu 
thuần

Lợi nhuận từ 
hoạt động sản 

xuất kinh 
doanh

Lợi nhuận khác Lợi nhuận 
trước thuế

Lợi nhuận sau 
thuế

Năm 2016 Năm 2017

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

30.72

96.67

65.87

169.44

77.2

107.59

Tổng tài sản Doanh thu 
thuần

Lợi nhuận từ 
hoạt động sản 

xuất kinh 
doanh

Lợi nhuận khác Lợi nhuận 
trước thuế

Lợi nhuận sau 
thuế

PHẦN TRĂM TĂNG TRƯỞNG

Đ
ơn

 v
ị: 

Tỷ
 đ

ồn
g

Đ
ơn

 v
ị: 

Tỷ
 đ

ồn
g

Chỉ tiêu

Chỉ tiêu

CỔ TỨC
2017
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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Hoạt động của Ban kiểm soát Kết quả giám sát đối với các hoạt động của HĐQT và Ban TGĐ

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ như sau:
+     Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế 
tổ chức và hoạt động của BKS, Điều lệ Công ty đã được 
ĐHĐCĐ thông qua. Nắm bắt kịp thời thông tin hoạt động 
nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù 
hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông;
+     Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để 
triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, 
luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
+     Thực hiện các công tác giám sát hoạt động của HĐQT và 
BĐH Công ty. Tham dự và bám sát các nội dung tại các phiên 
họp của HĐQT để giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt 
động Công ty; 
+     Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, 
điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế 
toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty. 

Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

+     Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ trách nhiệm, tuân thủ 
đúng Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, điều lệ của Công 
ty và các quy định khác của pháp luật;
+     Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ
thẩm quyền của HĐQT và nội dung tuân thủ các nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông, Luật doanh nghiệp, Luật chứng 
khoán và các quy định khác của pháp luật;
+     Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của 
công ty tuân thủ đúng theo các nghị quyết của HĐQT.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BĐH và các cán 
bộ quản lý khác:

+     BKS thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong 
việc quản lý và điều hành Công ty. Các thành viên HĐQT, 
Thành viên BKS và thành viên Ban Tổng giám đốc trao đổi 
trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần 
hợp tác, tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên;
+     HĐQT mời BKS tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, 
hầu hết các tài liệu như biên bản họp HĐQT, Nghị quyết; các 
tài liệu, báo cáo, tờ trình của Ban Tổng giám đốc khi gửi xin ý 
kiến HĐQT đồng thời gửi cho BKS; 
+     BKS được nhận tài liệu và được mời và tham gia các cuộc 
họp giao ban hàng tháng, các cuộc họp triển khai, sơ kết, 
tổng kết hoạt động kinh doanh hoặc chuyên đề thuộc mọi 
lĩnh vực hoạt động của Công ty;
+     HĐQT, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện cho BKS trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng 
giám đốc và người quản lý khác trong Công ty cung cấp các 
thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo 
yêu cầu của BKS.
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Kết luận

+    BKS đã tiến hành 02 cuộc họp trong năm 2017 với sự tham 
gia của đầy đủ các thành viên. BKS đã tham mưu thiết lập các 
chính sách và quy trình nội bộ, thực hiện kiểm toán nội bộ các 
hoạt động trọng yếu của Công ty. 
+    Trưởng BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột 
xuất với HĐQT. Tham gia họp giao ban hàng tháng với Ban 
Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty nhằm nắm bắt tình 
hình thực tế kinh doanh của Công ty và đóng góp ý kiến trong 
việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu ĐHĐCĐ giao.
+    Trưởng BKS và các thành viên thực hiện đúng phân công 
nhiệm vụ và chức năng của mình. Qua kiểm tra, giám sát, Ban 
Kiểm soát đã giúp cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc kịp thời 
nhận diện rủi ro và có các chính sách để bảo đảm an toàn tài 
sản cho Công ty cũng như các cổ đông. 
+    BKS và các thành viên BKS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của 
mình trong năm 2017.
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Thay đổi và tích hợp Thủ tục – Quy trình

BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RO 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN47

Năm 2017 là năm đánh dấu cột mốc khởi đầu bước phát triển 
mới của Công ty, theo định hướng Chiến lược cho giai đoạn 
2017 – 2020 và cũng là năm đầu tiên Công ty chính thức niêm 
yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Hoạt động Quản lý rủi ro 
vì vậy cũng có các thay đổi để phù hợp với mô hình mới và 
ngày càng tích hợp vào các hoạt động cụ thể, đặc biệt là định 
hướng tích hợp QLRR trở thành một phần quan trọng của hệ 
thống quản lý chất lượng toàn Công ty.

Theo xu hướng phát triển của việc quản lý công ty và các quá 
trình hoạt động, các hệ thống quản lý sẽ ngày càng được tích 
hợp với nhau để chuẩn hóa và thống nhất xuyên suốt Công ty. 
Hệ thống QLRR cũng không phải là ngoại lệ. Cụ thể hơn:
+     Công tác hoạch định mục tiêu được xem xét dựa trên các 
yếu tố giả định, các rủi ro để đảm bảo mục tiêu mang tính 
thách thức nhưng khả thi và hiệu quả. Các rủi ro sau đó đồng 
thời cũng được nhận diện để quản lý kịp thời, phân công 
người phụ trách phù hợp để tăng khả năng thực hiện mục 
tiêu.
+     Các quá trình hoạt động, kiểm soát khi được thiết lập và 
thay đổi đều được cân nhắc dựa trên các yếu tố rủi ro và mức 
độ rủi ro cần quản lý.
+     Công tác tự đánh giá, rà soát các kiểm soát được thực 
hiện định kỳ bởi chính những người thực hiện kiểm soát, để 
đảm bảo rủi ro được giám sát, các kiểm soát phát huy hiệu 
quả.

Thay đổi và tích hợp Thủ tục – Quy trình
Năm 2017, các công ty con của Petro Miền Trung cũng được 
áp dụng hệ thống QLRR trong toàn hệ thống. Ngoài các rủi ro 
được báo cáo định kỳ, các công ty con cũng theo dõi các rủi 
ro riêng, đặc thù. Các rủi ro này được giám sát và triển khai 
đến các cấp độ nhỏ hơn, từ Công ty đến các chi nhánh, kho 
chứa và đại lý.



CÔNG T Y CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN49

CÔNG T Y CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 50

Tên rủi ro Mô tả rủi ro Biện pháp kiểm soátTT

8 Biến động tỷ giá Những biến động trong tỷ giá hối đoái 
gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động 
và lợi nhuận của doanh nghiệp

Lập nhu cầu ngoại tệ, chuẩn bị ngoại tệ dự 
trữ, dự báo theo dõi và phân tích các biến 
động tỷ giá để cân đối nhu cầu và điều 
chỉnh kế hoạch tương ứng.

7 Rủi ro về nguyên 
liệu đầu vào

Nguồn nguyên liệu phục vụ cho hoạt 
động của Công ty là nhập khẩu từ các 
nước và thu mua từ các đơn vị phân 
phối trong nước. Nếu sản lượng khí 
khai thác được của các nước thấp hơn 
so với dự báo sẽ có rủi ro tăng giá khí, 
hạn chế nguồn cung 

Cam kết hợp tác lâu dài với các nhà
cung cấp khí. Chuẩn bị sẵn sàng những 
nguồn cung cấp khí thay thế để có thể bù đắp 
thiếu hụt nguyên liệu đầu vào trong trường 
hợp thị trường khí diễn biến không thuận lợi.

6 Rủi ro vận hành, 
cháy nổ

Khí và các sản phẩm khí là các sản 
phẩm dễ cháy nổ. Nếu có sự cố xảy ra 
trong quá trình thu gom, vận chuyển,
phân phối khí và các sản phẩm khí thì 
sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài 
sản, con người và môi trường.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát dây chuyền 
san chiết, vận chuyển, đảm bảo trang thiết bị 
luôn đảm bảo chất lượng an toàn vận hành.
Thường xuyên diễn tập, kiểm tra công tác 
phòng chay chữa cháy và đào tạo cán bộ 
công nhân viên kiến thức về phòng chống 
cháy nổ.

Tên rủi ro Mô tả rủi ro Biện pháp kiểm soátTT

4 Rủi ro về kế hoạch 
chiến lược

Thiếu kế hoạch chiến lược thích 
đáng để đáp ứng các mục tiêu 
chiến lược dài hạn của Công ty.

Kế hoạch chiến lược đã được thiết lập, truyền 
thông đến các bên liên quan và giao cho 
phòng Hoạch định Chiến lược giám sát thực 
hiện. Danh mục các Dự án chiến lược cũng 
được phê  duyệt, triển khai và giám sát tình 
hình thực hiện.

5 Rủi ro cạnh tranh Rủi ro trong việc đánh mất lợi thế cạnh 
tranh, khi mức độ tăng trưởng của 
ngành giảm và khi nhiều đối thủ cạnh 
tranh ngày càng cải tiến sự khác biệt 
của họ.

Tiếp tục phát huy các chiến lược duy trì
lợi thế cạnh tranh, gia tăng thị phần.
Nhận diện kịp thời các thay đổi của thị
trường để có các ứng phó phù hợp.

Rủi ro chiến lược Rủi ro hoạt động

Rủi ro tài chính

1 Rủi ro môi trường 
kinh tế toàn cầu

Việc không nhanh chóng thích nghi với 
những thay đổi về kinh tế và xã hội toàn 
cầu dẫn tới những ảnh hưởng bất ngờ 
cho công ty trong việc thực hiện các Kế 
hoạch kinh doanh.

Thường xuyên cập nhật các thay đổi
của môi trường kinh tế, đánh giá và phân tích 
các ảnh hưởng đến Công ty.
Từ đó có các kế hoạch hành động kịp
thời.

2 Rủi ro chính trị Thực hiện đánh giá trước khi đầu tư, theo dõi 
và giám sát khi đã đi vào hoạt động. Thường 
xuyên cập nhật thông tin và có các đánh giá 
phù hợp.

3 Rủi ro truyền thông Mất danh tiếng hoặc thiệt hại tài chính 
do không xử lý kịp thời, hợp lý các 
thông tin bất lợi bị phát tán trên các 
phương tiện thông tin đại chúng.

Theo dõi và phản ánh kịp thời các thông tin 
truyền thông tiêu cực thông qua công cụ tự 
động và đội xử lý khủng hoảng phù hợp.

Rủi ro xảy ra các thay đổi bất lợi về môi 
trường chính trị, gây cản trở hoạt động 
và các quyết định kinh doanh.
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Bảo vệ môi trường đang trở thành vấn đề toàn cầu và 
là thành tố quan trọng trong chiến lược phát triển 
bền vững của doanh nghiệp, quốc gia. Điều này 
không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn giúp 
định hình thương hiệu “sạch” cho sản phẩm khí của 
Petro Miền Trung.

Cơ hội

Thách thức

Theo Báo cáo “Kinh doanh tốt hơn, Thế giới tốt hơn – Những cơ hội kinh doanh bền vững tại Châu Á” của Ủy ban Kinh doanh 
và Phát triển bền vững, đến năm 2030, bên cạnh các lợi ích không nhỏ về xã hội và môi trường, phát triển bền vững có thể tạo 
ra một thị trường kinh doanh trị giá 5 nghìn tỷ USD cho khu vực, đồng thời đem lại thêm 230 triệu việc làm mới, tương đương 
12% tổng số nhân lực lao động tại đây.
Dân số thế giới sẽ tăng thêm 30%, tức là khoảng 9 tỉ người vào năm 2050. Với các doanh nghiệp, sự tăng trưởng này sẽ tạo ra 
hàng tỉ người tiêu dùng mới.
Sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật công nghệ, đặc biệt là cách mạng công nghiệp 4.0.

Bên cạnh những cơ hội mới bao giờ cũng đi liền với những thách thức mới, cụ thể:
+     Sự bất ổn chính trị tại nhiều quốc gia.
+     Sự bùng nổ dân số cũng đang gây ra nhiều nguy cơ cho vấn đề an ninh lương thực trên phạm vi toàn cầu.
+     Biến đổi khí hậu. Cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, hay những hiện tượng khí hậu cực đoan.
+     Tình trạng ô nhiễm môi trường nước, không khí, đất đai do chất thải các loại từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
+     Giảm thiểu khí thải carbon trên thế giới.

Cùng với sự phát triển về kinh tế, tiến bộ vượt bậc về khoa học 
kỹ thuật công nghệ, chuyển biến mạnh mẽ về chính trị, kinh 
tế, văn hóa và xã hội, Phát triển bền vững, đặc biệt là “kinh tế 
xanh” ngày càng là tiêu điểm của các diễn đàn và quốc gia 
trên thế giới.
Để phác họa được một thế giới bền vững là như thế nào và 
làm sao thực hiện nó, hành động đầu tiên có lẽ chính là xác 
định những cơ hội và thách thức mà thế giới bền vững mang 
lại.

Thách thức từ cơ hội xanh
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Trước những thách thức và cơ hội đó, thì trọng trách của các 
bên liên quan ngày càng rõ nét và cấp thiết. Với các quốc gia, 
đó là việc phác họa ra bức tranh một thế giới bền vững bằng 
các chương trình, định hướng và mục tiêu chiến lược nhằm 
gắn kết nguồn lực để tạo ra bức tranh phát triển bền vững 
toàn cầu. Đối với các doanh nghiệp, đó là đồng hành cùng 
Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu, đồng 
hành cùng quốc gia trong trong việc bảo đảm tiến độ nhằm 
nhanh chóng đạt đến một thế giới bền vững. Đối với Petro 
Miền Trung, tiên phong trong việc triển khai các chiến lược, 
mục tiêu quốc gia, vững vàng đi đầu trong lộ trình Phát triển 
bền vững luôn là trọng tâm và mục tiêu chiến lược. Các giải pháp đã triển khai

+     Thành lập Ban quản lý năng lượng, ban hành và xây dựng 
một số nội quy sử dụng trong Công ty nhằm buộc CBCNV phải 
có ý thức, trách nhiệm tiết kiệm điện, nước đảm bảo cho việc 
tiết kiệm đi vào nề nếp, ổn định và lâu dài.
+     Kiểm soát và xử lý chất thải, nước thải.
+     Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.
+   Tiến hành đo đạc, kiểm tra để đánh giá chất lượng môi 
trường bên trong xưởng sản xuất và môi trường xung quanh 
theo định kỳ. Từ đó, đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhất để 
khắc phục ô nhiễm. Tần suất thực hiện: 6 tháng/lần.
+     Tiết kiệm năng lượng và nước.
+    Hoàn thiện phần cơ cấu quản lý và thực thi về phát triển 
bền vững.
+    Đánh giá toàn diện hiện trạng về lĩnh vực phát triển bền 
vững xuyên suốt toàn Công ty.
+    Tích hợp sâu rộng hơn nội dung phát triển bền vững vào 
hoạt động sản xuất kinh doanh bổ sung/sửa đổi quy trình về 
đầu tư, nhà cung cấp…
+     Thay thế hệ thống chiếu sáng hiện tại bằng hệ thống đèn 
LED hiệu suất cao, giúp tiết kiệm đến 50% năng lượng. 
+   Thay thế dần các máy lạnh cũ bằng máy sử dụng công 
nghệ Inverter tiết kiệm năng lượng, giúp tiết kiệm 30% lượng 
điện năng tiêu thụ.
+    Nghiên cứu phương án tối ưu vận chuyển khí đến khách 
hàng để tiết kiệm việc sử dựng nhiên liệu.
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