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Công ty cổ phần Sản xuất & Công nghệ Nhựa Pha Lê
Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, Tháp A, 
Tòa Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, 
Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

Email: ir@phaleminerals.com.vn

Website: phaleplastics.com.vn

Tuy nhiên không thể 
phủ nhận những khó 
khăn đang phải đối mặt 
từ tình hình bất ổn của kinh tế thế giới, 
lạm phát gia tăng, chính sách tiền tệ thắt chặt 
tại hầu hết các nước, thương mại hàng hóa suy giảm 
đáng kể, GDP thế giới 2022 được dự đoán ở mức 2,8% 
(thấp hơn kỳ vọng 4,1% vào đầu năm do World Bank 
đưa ra). 
Là một doanh nghiệp toàn cầu, sản lượng xuất khẩu 
của PLP luôn đạt tỷ trọng cao trên 70%, do vậy doanh 
thu trong Quý 3 của công ty đã không đạt kỳ vọng đề ra 
của ban lãnh đạo. 

Việc đưa ra những chính sách bán hàng, duy trì kinh doanh các sản phẩm là yếu tố quan trọng để 
công ty vượt qua giai đoạn thị trường khó khăn này. Dự kiến 3 tháng cuối năm vẫn còn một số khó 
khăn nhất định trong tình hình kinh tế vĩ mô chưa có nhiều cải thiện, toàn thể CBCNV và ban lãnh đạo 
PLP luôn đồng lòng, quyết sách kịp thời, nhanh chóng để đưa công ty ổn định vị thế, tận dụng những 
cơ hội kinh doanh mới ngay cả trong những giai đoạn khó khăn.

9 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu hợp 
nhất đạt 2.112 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ 
năm trước, đạt 64% kế hoạch năm. Đặc biệt mảng 
kinh doanh Filler đã có kết quả tăng trưởng tốt khi đạt 
doanh thu cao hơn cùng kỳ 2021 là 41%.
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Vừa qua, PLP đã thành công huy động 100 tỷ đồng qua chào 
bán cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, đợt chào bán đã huy động thành 
công với giá 10.000 đồng/ cổ phiếu, cao hơn 10% so với thi giá 
thời điểm chào bán. 
Đợt chào bán với sự tham gia của 4 nhà đầu tư cá nhân và 1 tổ 
chức, đây đều là những nhà đầu tư chuyên nghiệp với định 
hướng và cam kết đồng hành cùng cổ phiếu PLP.

Trong những ngày đầu Quý 3, PLP đã tổ chức lễ bổ nhiệm nhân sự quản lý cấp cao đối với 2 vị trí 
quan trọng: Ông Trần Hoài Phong – Phó Giám đốc kinh doanh và Ông Cao Văn Thọ - Trưởng ban 
đầu tư.

Ông Trần Hoài Phong là nhân sự cấp quản lý đã có hơn 6 năm đồng hành, dẫn dắt, phát triển khối 
kinh doanh của PLP, đến nay quy mô kinh doanh công ty đã mở rộng khắp thị trường nội địa và hơn 
70 nước trên thế giới. Ông Phong được kỳ vọng là thế hệ trẻ kế cận dẫn dắt PLP phát triển thị trường, 
tầm vóc kinh doanh trong giai đoạn tới.

Ông Cao Văn Thọ đã có 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng, quản trị tài chính, đánh giá hiệu 
quả các dự án. Vị trí Trưởng ban đầu tư sẽ tham mưu, hỗ trợ Ban giám đốc trong việc kiểm soát, quản 
trị các dự án đầu tư, nhằm gia tăng hiệu quả của các dự án, hướng tới việc tối đa hóa lợi ích, nguồn 
vốn của công ty và cổ đông.
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Trong tháng 8 vừa qua, Sàn đá công nghệ SPC Royal 
Crystal đã vinh dự đón nhận cú đúp giải thưởng danh giá 
“Top 20 thương hiệu nổi tiếng hàng đầu năm 2022” và 
“Top 20 Hàng Việt tốt vì Quyền lợi người tiêu dùng năm 
2022” tại chương trình “Hàng Việt Tốt – Dịch Vụ Hoàn 
Hảo – Thương Hiệu Nổi Tiếng 2022”. Vượt qua hàng trăm 
sản phẩm thương hiệu trên khắp cả nước, đáp ứng hàng 
loạt tiêu chí khắt khe của Ban tổ chức chương trình về 
chất lượng tốt, tính cạnh tranh cao, có uy tín rộng rãi trên 
thị trường, doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, 
tích cực tham gia các hoạt động mang tính xã hội….

Đây là dự án có vị trí đắc địa tại khu 
đô thị Cao Xanh Hà Khánh A - 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh, quy mô 3.500 m2 với tổng 
mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Hiện 
dự án đang hoàn tất những bước 
pháp lý cuối cùng, để chuẩn bị khởi 
công vào Quý 1 năm 2023. Dự kiến 
dự án sẽ bắt đầu bàn giao từ năm 
2024.

Đăng ký nhận Bản tin hoặc mọi thắc mắc cần giải đáp xin vui lòng liên hệ:
Ban Quan hệ nhà đầu tư CTCP Sản xuất & Công nghệ Nhựa Pha Lê
ir@phaleminerals.com.vn

Chủ tịch và Ban Điều hành chúc 
mừng Trưởng Ban đầu tư và Phó 

Giám đốc Kinh Doanh

Ảnh mô phỏng dự án Khu chung 
cư Cao Xanh Hà Khánh A

Lễ trao giải : “Hàng Việt tốt – 
Dịch vụ hoàn hảo – Thương hiệu 

nổi tiếng 2022”


