
 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÝ I/2016 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT 

(Mã chứng khoán: AAA) 

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2016 

Theo tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty thì Quý 1 thường là 

Quý có sản lượng sản xuất, doanh thu và lợi nhuận trung bình thấp hơn các Quý khác do 

lịch nghỉ tết kéo dài (10 ngày), tuy nhiên Quý 1 năm 2016 với sự quyết tâm cao của cán 

bộ công nhân viên, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh đáng khích lệ. 

Theo ước tính, sản lượng tiêu thụ của công ty mẹ trong Quý 1/2016 là 11.955 tấn, 

tăng 47,2 % so với cùng kỳ năm ngoái (8.121 tấn). Doanh thu ước tính đạt 410 tỷ đồng 

(tăng 38,5 %  so với cùng kỳ năm ngoái (296 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế 23 tỷ (Cùng kỳ 

năm ngoái lỗ 11 tỷ đồng). 

II. Hoạt động khác trong  trong quý 1/2016 

1. Gặp gỡ các Quỹ đầu tư 

Mặc dù rất bận với kế hoạch chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông, triển khai sản 

xuất đầu năm nhất là khi lịch nghỉ tết kéo dài, nhưng Hội đồng quản trị đã bố trí 

giành nhiều thời gian để gặp các Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư, cụ thể sau: 

- Công ty Quản lý Quỹ Indochina Capital 

-  Công ty Quản lý Quỹ Daiwa Singapore 

-  Công ty Quản lý Quỹ Lion Global Investors 

-  Công ty Quản lý Quỹ RWC Partners (RWC) 

- Quỹ VietNam Holding 

- Quỹ Vietfund 

- Quỹ đầu tư SSIAM  

- Công ty chứng khoán Thái Lan: Finansia Syrus 

- Công ty chứng khoán SSI  

- Công ty chứng khoán PSI  

2. Tổ chức thành công đại hội cổ đông năm 2016 với nhiều vấn đề quan trọng được 

thông qua như: 

- Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất và lợi nhuận hợp nhất sau thuế cho cả năm lần 

lượt là 2.100 tỷ và 100 tỷ  

- Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình Esop cho Cán bộ công 

nhân viên 

- Bầu các Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ 

http://anphatplastic.com/bai-viet/anphatplastic-aaa-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2016.aspx


- Đề ra kế hoạch nới room cho Nhà đầu tư nước ngoài lên 100%  

- Phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 (7% bằng tiền 

mặt) 

- Cùng nhiều kế hoạch quan trong khác trong năm 2016 

Dưới đây là một số hình ảnh của phiên họp Đại hội đồng cổ đông 2016 

 

(Đoàn chủ tịch Đại hội) 

 

Ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT với Đại hội 

 

 



 

(Cổ đông thăm quan dự án Nhà máy 6 sau khi Đại hội kết thúc) 

 

3. Gặp mặt các khách hàng Nhật Bản 

Trong 

tháng 2 và 

tháng 3, Công 

ty đã cử đoàn 

công tác tới 

Nhật Bản để 

gặp gỡ, tiếp 

xúc, tìm kiếm 

cơ hội hợp tác 

với khách hàng, 

chuyên công 

tác đã thu được 

nhiều kết quả tốt đẹp, nhiều đơn hàng đã được ký kết và dự kiến triển khai trong 

quý 2 và 3. 

Bên cạnh đó Công ty cũng gặp gỡ một số nhà đầu tư cùng ngành của nước 

ngoài đến thăm doanh  nghiệp, tìm hiểu và nghiên cứu cơ hội hợp tác đầu tư (IRPC 

– Thái Lan).  



III. Kế hoạch hoạt động quý 2/2016 

1. Kế hoạch về sản xuất và Doanh thu 

- Sản lượng: 12.000 tấn 

- Doanh thu: 430 tỷ đồng 

- Lợi nhuận: 25 tỷ đồng 

2. Kế hoạch trả cổ tức: 

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: ngày 08/4/2016 

- Thời gian thanh toán: ngày 22/4/2016 

- Hình thức trả cổ tức: trả bằng tiền mặt Việt Nam Đồng 

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 7%/cổ phần (mỗi cổ phần nhận được 700 đồng) 

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: bằng 86,6% lợi nhuận sau thuế năm 2015 của 

Công ty tương đương 34.649.991.600 đồng. 

3. Đẩy mạnh hoàn thành nhà máy 6 trong tháng 6/2016.  

Dự án Nhà máy sản xuất số 6 – Siêu dự án của Công ty với công suất thiết kế 

37.000 tấn sản phẩm/năm, đang được gấp rút thi công những hạng mục cuối cùng 

của giai đoạn 1 để lắp đặt máy móc, hoạt động thử nghiệm trong tháng 6/2016.  

Dưới đây là một số hình ảnh của Dự án 

 

(Đội xe container vận chuyển của Nhà máy 6) 

 



 

 

(Hạng mục thi công đường nội bộ Nhà máy 6 

 

 

(Nhà máy 6 nhìn từ hồ điều hòa của Công ty) 

 



 

IV. Diễn biên giá cổ phiếu: thu hút sự chú ý của nhà đầu tư trong và ngoài 

nước  

 

 

 

Chỉ tiêu Cả năm 2015 Quý 1/2016 Tăng trưởng 

Khối lượng giao dịch bình quân/phiên 

(cổ phiếu/phiên) 
276,156 455,492 65% 

Mua/Bán ròng nước ngoài ( nghìn CP)  - 568  875 
 

Tăng trưởng giá -11.5% +36.6% 
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Diễn biến giá cổ phiếu AAA- Quý 1/2016 
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