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Kính gửi: -  Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh 

 

Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh năm 

2022 so với cùng kỳ năm 2021, cụ thể như sau: 

Nội dung Quý 1/2022 Quý 1/2021 Biến động (%) 

Doanh thu công ty mẹ (tỷ đồng) 408 459 -11% 

LNST công ty mẹ (tỷ đồng) 3.6 9.1 -60% 

- Doanh thu Quý 1/năm 2022 giảm 11% so với cùng kỳ năm 2021 do Trung Quốc quyết 

tâm duy trì chính sách Zero covid khiến cho tình trạng nhập NVL bị tắc nghẽn, gây ảnh 

hưởng đến khả năng cung ứng NVL và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty 

- Lợi nhuận Quý 1/2022 giảm 60% so với cùng kỳ năm 2021 do từ năm 2022, công ty 

chuyển đổi hình thức giao hàng từ FOB sang CIF khiến chi phí bán hàng tăng cao. Ngoài 

ra, giá nhựa tăng đột biết vào cuối Quý 1 năm 2022 do ảnh hưởng của cuộc xung đột 

Nga – Ukraine khiến chi phí NVL đầu vào của công ty tăng mạnh, ảnh hưởng đến chi 

phí sản xuất 

Công ty xin được giải trình tới Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí 

Minh và các nhà đầu tư được biết. 

 Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu HCNS. 

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT 
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