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Bản công bố Kết quả Kinh doanh Quý 3/2017
Điểm nổi bật trong kết quả kinh doanh


Doanh thu quý III 2018 tăng 33 tỷ đồng (tương đương 43%) lên 109.4 tỷ đồng so với cùng
kỳ năm trước.



Nhà máy Nghệ An hoàn tất quá trình lắp đặt và chuẩn bị tăng công suất trong khi Nhà máy
Hải Phòng tiếp tục giữ vững công suất sản xuất tối đa.



Tham gia Triển lãm Quốc tế ngành Công nghiệp Nhựa và Cao su Việt Nam 2018 với nhiều
hợp đồng được ký kết.
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Doanh thu thuần

Doanh thu Quý III/2018 tăng trưởng 43% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận sau
thuế giảm do giá vốn và chi phí tăng cao.
Chịu ảnh hưởng của biến động tăng của giá dầu trong Quý III (tăng 7%), làm tăng giá đầu vào nhựa
nguyên sinh và các phụ gia, giá vốn hàng bán tăng kéo theo lợi nhuận gộp chỉ đạt 75% so với Quý
III/2017.
Ngoài ra, trong quý, Nhựa Pha Lê bắt đầu chạy thử nghiệm 4 dây chuyền nghiền bột đá CaCO3 & 2
dây chuyền bột tráng phủ sau khi hoàn tất quá trình di dời từ Nhà máy Hải Phòng về Nhà máy
Nghệ An và triển khai lắp đặt thêm 2 dây chuyền HC để sản xuất các sản phẩm bột for feed cho thị
trường thức ăn chăn nuôi và bột sơn bả, bột tôm nên tăng chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí
tài chính. Đó là nguyên nhân chính gây sụt giảm doanh thu và lợi nhuận sau thuế so với quý
II/2018.

Dây chuyền Filler Masterbatch tiếp tục giữ được công suất tối đa.
Tiếp bước đà tăng trưởng của Quý II 2018, Pha Lê tiếp tục giữ được sản lượng tối đa cho sản phẩm
Filler Masterbatch vốn là sản phẩm chủ đạo của công ty trong Quý III. Doanh số Filler Masterbatch
hơn 100 tỷ đồng tăng hơn 56 % với cùng kỳ 2017, chiếm 91% tổng doanh thu thuần.
Đặc biệt trong thời gian gần đây, Nhựa Pha Lê bắt đầu nghiên cứu sản xuất các sản phẩm không
dầu thân thiện với môi trường và các sản phẩm hàng cao cấp để thâm nhập vào các thị trường khó
tính như Italy, Canada, Tây Ban Nha, Úc và Nga...
Nhà máy Nghệ An:
Trong Quý IV, Nhựa Pha Lê dự kiến bổ sung thêm 01 dây chuyền tuyển để đáp ứng được việc tăng
trưởng công suất khai thác mỏ và nhu cầu tăng cao về bột, đá từ các khách hàng. Song song với
việc kết thúc quá trình chạy thử 4 dây chuyền nghiền bột, Công ty kỳ vọng sẽ có tăng trưởng đột
biến về doanh thu và lợi nhuận cho mang sản phẩm từ đá, bột CaCO3 trong Quý IV 2018 và năm
2019.
Tham gia Triển lãm Quốc tế ngành Công nghiệp Nhựa và Cao su Việt Nam 2018
Từ ngày 04/10/2018 đến ngày 07/10/2018, Nhựa Pha Lê đã tham gia Triển lãm Quốc tế ngành Công
nghiệp Nhựa và Cao su Việt Nam (VietnamPlas & VietnamRubber 2018) với sự góp mặt của các

Doanh nghiệp trong nước và hơn 200 công ty đến từ 10 quốc gia cùng các Hiệp hội ngành nghề
trong và ngoài nước như: VRA, TAMI, TTPIA (Đài Loan), CCPIT…
Nhựa Pha Lê đã giới thiệu tới các khách hàng quốc tế và trong nước những sản phẩm thế mạnh
mang thương hiệu Pha Le Plastics như hạt nhựa Filler Materbatch, bột đá CaCO3 và đá chips
CaCO3. Kết thúc Triển lãm, Nhựa Pha Lê đã thêm nhiều khách hàng mới và ký kết ngay được 3
đơn hàng Filler với hơn 300 tấn sản lượng ngay tại hội chợ, chiếm 8 % sản lượng trung bình tháng .
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