


















 
  

    

 
CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ 
314 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, 

Q. Tân Phú, TP.HCM 

 Tel:        +84 8 386 09003  

Fax:       +84 8 386 07622 
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NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP 

Số: 05/2018/TTr-HĐQT     TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2018 

 

 

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2017;  thù lao HĐQT, BKS năm 2017  

và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018 

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú 

 

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú; 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua các 

nội dung sau đây: 

1. Phân phối lợi nhuận 2017 

STT Nội dung ĐVT Thực hiện 

1 Cổ tức 2017 (0% vốn điều lệ) Đồng 0 

2 Lợi nhuận giữ lại Tỷ 2,663 

3 Tổng lợi nhuận sau thuế 2017 Tỷ 2,663 

4 Tỷ lệ chia cổ tức/lợi nhuận % 0 

2. Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát: 

1.1. Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 là 0 đồng 

1.2. Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 dự kiến như sau: 

 

Nội dung Số lượng Tổng thù lao 

Hội đồng quản trị 5 Không 

Ban kiểm soát 3 Không 

Tổng 8 Không 
 

Trân trọng 
 

Nơi nhận: 
-    Như trên; 

-    HĐQT,BKS; 

-    Lưu VT, 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ngô Đức Vũ 
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CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ 
314 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, 

Q. Tân Phú, TP.HCM 

 Tel:        +84 8 386 09003  

Fax:       +84 8 386 07622 

Website: www.tanphuplastic.com 

 

NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP 

Số: 06/2018/TTr-HĐQT     TP.HCM, ngày 7 tháng 04 năm 2018 

 

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú 

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú và các 

quy định của pháp luật, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt danh sách 

công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, tiêu chí lựa 

chọn như sau: 

 Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp 

thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2018; 

 Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại 

chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam; 

 Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; 

 Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; 

 Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán. 

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và 

thông qua hai nội dung sau: 

1. Danh sách đơn vị dự kiến thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công 

ty như sau: 

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; 

- Công ty TNHH Kiểm toán Delloite; 

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. 

2. Ủy quyền cho HĐQT, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm 

toán cho năm tài chính 2018 phù hợp với tình hình thực tế trong năm. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

 
 

Nơi nhận: 
-    Như trên; 

-    HĐQT,BKS; 

-    Lưu VT, 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ngô Đức Vũ 
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CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ 
314 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, 

Q. Tân Phú, TP.HCM 

 Tel:        +84 8 386 09003  

Fax:       +84 8 386 07622 

Website: www.tanphuplastic.com 

 

NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP 

Số: 07/2018/TTr- HĐQT     TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2018 

 

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

(V/v: kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018) 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 

và thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau: 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa XHCN Việt 

Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp; 

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 

thông qua ngày 29/6/2006; 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội 

nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010; 

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Chứng khoán; 

- Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Điều lệ Công ty CP Nhựa Tân Phú; 

- Căn cứ tình hình và nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty. 

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2018 

1. Nội dung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ 

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú. 

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông. 

- Mệnh giá : 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần. 

- Vốn điều lệ hiện hành : 99.978.890.000 đồng. 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.997.889 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 4.240.000 cổ phiếu. 

- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 14.237.889 cổ phiếu 

- Vốn điều lệ dự kiến tăng lên sau khi hoàn thành phương án phát hành: 142.378.890.000 VNĐ 

(Một trăm bốn mươi hai tỷ, ba trăm bảy mươi tám triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng).    

- Đối tượng chào bán dự kiến: Các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân, các đối tác của Công ty, nhưng 

đảm bảo: 

 Tổng số lượng nhà đầu tư được chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo 

không vượt quá 100 người, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; 

http://www.tanphuplastic.com/


 Đảm bảo danh sách các tổ chức, cá nhân tham gia đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tuân thủ 

theo khoản 3, Điều 1, Nghị định 60 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-

CP ngày 20/7/2012 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và 

Luật sửa đổi, bổ sung. 

- Phương án sử dụng vốn: bổ sung vốn lưu động cho Công ty 

- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: các cổ đông mua cổ phần phát hành riêng lẻ bị hạn chế 

chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ 

- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần. 

- Căn cứ đề xuất giá chào bán:  

 Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của TPP tại thời điểm 31/12/2017 là: 

 

Giá trị sổ 

sách 1 

CP 

Vốn chủ sở hữu 

=  

Tổng số CP đang lưu 

hành 

106.025.013.391 

= 

9.997.889 
=   10.605 đồng/CP  

 Thị giá cổ phiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền chốt danh sách cổ đông  họp Đại 

hội đồng cổ đông thường niên 2018 (ngày 20/03/2017) là 11.000 đồng/CP. 

Tính đến ảnh hưởng của thị trường và mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau khi phát hành, 

Hội đồng quản trị đề xuất mức giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư tiềm 

năng của Công ty là 10.000 đồng/CP. 

- Xử lý cổ phần không phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có): Trường hợp kết thúc đợt chào 

bán số lượng cổ phần không được các nhà đầu tư dự kiến mua hết (nếu có) sẽ được HĐQT 

hủy bỏ. 

- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện, dự kiến 

trong năm 2018 sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ 

của Công ty. 

 

2. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ không ảnh hưởng kỹ thuật đến giá giao dịch trên thị 

trường. Nhưng trong trường hợp giá cổ phần TPP trên thị trường tại thời điểm phát hành cao 

hơn giá chào bán riêng lẻ thì việc chào bán này có thể tạo áp lực giảm giá trên thị trường do 

áp lực nguồn cung cổ phần giá rẻ trong tương lai. Tuy nhiên, việc hạn chế chuyển nhượng kể 

từ ngày hoàn thành đợt chào bán (tối thiểu 01 năm) sẽ làm hạn chế tối đa rủi ro này. 

- Rủi ro pha loãng EPS:  

Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 30 – Lãi cơ bản trên một cổ phiếu:  

EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân 

SL Cổ phiếu lưu hành bình quân  

 X*12 + Y*t  

=  

 12 

 X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành 

 Y: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm 

 t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm 

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự 

thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.  



- Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách: 

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay 

đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Với việc phát hành 

thêm cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị sổ sách, trong thời gian ngắn ngay sau khi phát hành do 

tỷ lệ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu nên sẽ làm giảm 

giá trị sổ sách 01 cổ phiếu của Công ty. 

- Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết: 

Việc phát hành thêm cổ phiếu cho các đối tượng không phải là cổ đông hiện hữu cũng làm 

giảm tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ 

phát hành thêm. 

III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:  

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán 

Nhà nước. 

- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết 

để hoàn tất việc phát hành. 

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện phương án phát hành để đảm bảo đợt phát hành thành công, đáp 

ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, đúng quy định pháp luật. 

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn danh sách nhà đầu tư 

mua cổ phần phát hành riêng lẻ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tổng số nhà đầu tư 

mua cổ phiếu không vượt quá 100 người. 

- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào 

bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định. 

- Ủy quyền HĐQT quyết định việc tạm thời sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho các 

hoạt động sản xuất kinh doanh khác để đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả khi chưa đến hạn sử 

dụng vốn theo các mục đích phát hành của phương án này. 

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ 

phiếu phát hành thêm.  

- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký 

thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ 

phần Nhựa Tân Phú tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.    

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành. 

 

Nơi nhận: 
-    Như trên; 

-    HĐQT,BKS; 

-    Lưu VT, 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ngô Đức Vũ 

 



 
  

    

 
CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ 
314 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, 

Q. Tân Phú, TP.HCM 

 Tel:        +84 8 386 09003  

Fax:       +84 8 386 07622 

Website: www.tanphuplastic.com 

 

NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP 

Số: 08/2018/TTr-HĐQT    TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2018 

TỜ TRÌNH 

V/v: Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung 

------------------- 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú 

 Ngày 06/06/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng 

dẫn quản trị Công ty đại chúng phù hợp với Luật doanh nghiệp và ngày 22/09/2017, Bộ tài chính 

đã ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP, quy định Điều lệ 

mẫu và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty đại chúng. 

 Theo đó, Công ty phải sửa đổi Điều lệ phù hợp với các quy định Nghị định 71/2017/NĐ-

CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC. Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp Luật hiện hành, 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động công 

ty đã được sửa đổi bổ sung, cụ thể: 

1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai 

đã được sửa đổi, bổ sung theo Bản Điều lệ được đính kèm; 

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị được chủ động hoàn 

thiện, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để phát hành bản chính thức của Điều lệ của 

Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 
 
Nơi nhận: 
-    Như trên; 

-    HĐQT,BKS; 

-    Lưu VT, 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ngô Đức Vũ 
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CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ 
314 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, 

Q. Tân Phú, TP.HCM 

 Tel:        +84 8 386 09003  

Fax:       +84 8 386 07622 
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NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP 

Số: 09/2018/TTr-HĐQT    TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2018 
 

TỜ TRÌNH 

V/v: Thông qua toàn văn Quy chế quản trị nội bộ đã được sửa đổi, bổ sung 

------------------- 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú 

 Ngày 06/06/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng 

dẫn quản trị Công ty đại chúng phù hợp với Luật doanh nghiệp và ngày 22/09/2017, Bộ tài chính 

đã ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP, quy định Điều lệ 

mẫu và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty đại chúng. 

 Theo đó, Công ty phải sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ phù hợp với các quy định Nghị 

định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC. Để đảm bảo tuân thủ các quy định của 

Pháp Luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế quản 

trị nội bộ Công ty đã được sửa đổi bổ sung, cụ thể: 

1. Thông qua toàn văn Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo Bản Quy chế được đính kèm; 

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị được chủ động hoàn 

thiện, sửa đổi, bổ sung để phát hành bản chính thức của Quy chế quản trị nội bộ của công ty 

phù hợp với quy định của Pháp luật. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

 
 

Nơi nhận: 
-    Như trên; 

-    HĐQT,BKS; 

-    Lưu VT, 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Đức Vũ 
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