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Các giao dịch, thù lao và khoản lợi ích của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát 
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Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán và Bản thuyết minh báo cáo tài chính. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ 

Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh & đăng ký thuế                                          

 

: 

3800100376 

Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 06/11/2015  

do bổ sung ngành nghề kinh doanh. 

Vốn điều lệ                                                : 430.000.000.000 VNĐ 

Vốn góp chủ sở hữu                                 : 430.000.000.000 VNĐ 

Địa chỉ : Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước 

Điện thoại : 0651 3819 786 

Fax : 0651 3819 620 

Website : www.doruco.com.vn 

Mã cổ phần : DPR 
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Quá trình hình thành và phát triển

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Mô hình quản trị, cơ cấu bộ máy
quản lý

Định hướng phát triển

Các rủi ro

THÔNG TIN CHUNG 
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Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty cổ phần cao su Đồng Phú tiền thân là Đồn điền Thuận Lợi của Công ty Michelin – Pháp, 

được hình thành vào khoảng tháng 06 năm 1927 

 

 

 

 

  

1981
• 21/05/1981: thành lập doanh nghiệp nhà

nước - Công ty cao su Đồng Phú trực thuộc
Tổng Cục Cao su Việt Nam.

2006

• 28/12/2006: Chuyển thành Công ty cổ phần
cao su Đồng Phú và chính thức đi vào hoạt
động theo Giấy chứng nhận kinh doanh số
4403000069 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh
Bình Phước cấp.

2010
• 27/05/2010: thay đổi đăng ký kinh

doanh lần 03 thành Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần
với mã số doanh nghiệp là 3800100376.

2015
 06/11/2015: Đăng ký thay đổi 

lần 08 do bổ sung ngành nghề 

kinh doanh 

Đến 
nay 

 Công ty có 06 nông 

trường với tổng diện 

tích là 9.817,86 ha cao 

su, 02 nhà máy chế biến 

mủ với công nghệ hiện 

đại của Malaysia và 

Cộng hòa Liên ban Đức. 

Ngoài ra, công ty có  01 

xí nghiệp vật tư và 01 

bệnh viện đa khoa. 
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Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Ngành nghề kinh doanh 

 Trồng và chế biến mủ cao su; Thanh lý cây cao su 

 Chăn nuôi gia cầm 

 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 

 Đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng trong và ngoài khu công 

nghiệp; xây dựng dân dụng, công nghiệp 

 Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp 

 Đầu tư, kinh doanh địa ốc 

 Trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng, khai thác chế biến và kinh doanh các sản 

phẩm từ rừng trồng 

 Công nghiệp hóa chất phân bón 

 Chăn nuôi trâu, bò 

 Mua bán gỗ cao su 

 Khai thác gỗ cao su 

 Mua bán, xuất nhập khẩu mủ cao su các loại 
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Địa bàn kinh doanh 

 

 Vườn cây cao su của Công ty tập trung chủ yếu ở Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước; 

ngoài ra, có một phần ở Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước và Huyện Phú Giáo, Tỉnh 

Bình Dương. 

 

 Thị trường xuất khẩu chủ yếu của Công ty gồm nhiều nước trên thế giới như Hàn 

Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Singapore, …  và các quốc gia thuộc khu vực Châu Âu. 

 

 Bên cạnh đó, Công ty còn bán nội địa cho các công ty sản xuất thương mại khắp cả 

nước. 

 

 Đối với mặt hàng gỗ cao su thì đối tác chủ yếu của công ty là các công ty chế biến gỗ 

ở khu vực các tỉnh Đông Nam Bộ như Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, 

TP.Hồ Chí Minh,… 
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Mô hình quản trị và tổ chức kinh doanh 

Mô hình quản trị 

Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan 

quyết định cao nhất, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công 

ty. 

Cơ cấu bộ máy quản lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty con, công ty liên kết 

STT Tên công ty Địa chỉ Lĩnh vực 

SX-KD 

Vốn 

điều lệ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

1 Công ty con 

 

1.1 

 

Công ty CPCS Đồng Phú – Đắk Nông 

Xã Ea Pô, 

Huyện Cư Jut, 

Tỉnh Đắk Nông 

Trồng, khai 

thác và chế 

biến cao su 

 

120 tỷ 

 

88,41% 

 

 

1.2 

 

 

Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú 

KP Bàu Ké, 

TT.Tân Phú, 

Huyện Đồng 

Phú,  Tỉnh 

Bình Phước 

Kinh doanh hạ 

tầng, khu công 

nghiệp, khu 

dân cư 

 

 

100 tỷ 

 

 

51,00% 

 

1.3 

 

Công ty CPCS Kỹ thuật Đồng Phú 

Xã Tân Lập, 

Huyện Đồng 

Phú, Tỉnh Bình 

Phước 

Sản xuất, kinh 

doanh nệm, 

gối từ cao su 

thiên nhiên 

 

180 tỷ 

 

76,83% 

 

1.4 

 

Công ty CPCS Đồng Phú – Kratie 

Xã Thuận Phú, 

Huyện Đồng 

Trồng, khai 

thác và chế 

biến cao su 

 

900 tỷ 

 

56,04% 

PHÒNG 

KẾ 

HOẠCH 

PHÒNG 

KỸ THUẬT 

NÔNG 

NGHIỆP 

PHÒNG KẾ 

TOÁN 

TÀI VỤ 

PHÒNG 

TỔ 

CHỨC 

HÀNH 

CHÍNH 

PHÒNG 

CÔNG 

NGHIỆP 

  PHÒNG 

KINH 

DOANH 

PHÒNG 

THANH 

TRA  BẢO 

VỆ 

06 NÔNG TRƯỜNG 03 XÍ NGHIỆP 
BỆNH VIỆN  

ĐA KHOA 

ĐẠI HỘI ĐỒNG  

CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN  

KIỂM SOÁT 
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Phú, Tỉnh Bình 

Phước 

 

 

1.5 

 

 

Công ty CP Gỗ Đồng Phú 

KCN Tân 

Thành, Xã 

Thuận Phú, 

Huyện Đồng 

Phú, Tỉnh Bình 

Phước 

Chế biến gỗ, 

sản xuất đồ 

gia dụng từ gỗ 

cao su và gỗ 

rừng trồng 

 

 

50 tỷ 

 

 

52,00% 

2 Công ty liên doanh, liên kết 

2.1 Công ty CP TMDV&DL cao su Đại lộ Hoà 

Bình, P.Trần 

Phú, TP.Móng 

Cái, Tỉnh 

Quảng Ninh 

Kinh doanh 

các dịch vụ du 

lịch, khách sạn 

427 tỷ 4,94% 

2.2 Công ty CP Thể thao Cao su Phú 

Riềng 

  10 tỷ 15,00% 

2.3 Công ty CPCS Sa Thầy 380 Phan Đình 

Phùng, Duy 

Tân, TP.Kon 

Tum, Tỉnh Kon 

Tum 

Trồng, khai 

thác và chế 

biến cao su 

740 tỷ 10,00% 

2.4 Công ty CPCS Dầu Tiếng Lào Cai 186 Hoàng 

Liên, P.Cốc 

Lếu, TP. Lào 

Cai, Tỉnh Lào 

Cai 

Trồng, khai 

thác và chế 

biến cao su 

400 tỷ 15,00% 

2.5 Trạm trộn bê tông Ấp Thuận Hải, 

Xã Thuận Phú, 

Huyện Đồng 

Phú, Tỉnh Bình 

Phước 

 8,3 tỷ 5,42% 

2.6 Công ty CP BOT Bình Phước Ấp Thuận Hải, 

Xã Thuận Phú, 

Huyện Đồng 

Phú, Tỉnh Bình 

Phước 

Kinh doanh 

B.O.T các công 

trình giao 

thông 

48 tỷ 20,83% 

2.7 Công ty CP Du lịch cao su Hàm Rồng Phố Hàm 

Rồng, TT. Sa 

Pa, Huyện Sa 

Pa, Tỉnh Lào 

Cai 

Kinh doanh 

các dịch vụ du 

lịch, khách sạn 

66 tỷ 18,10% 

2.8 Công ty CP KCN Hố Nai KCN Hố Nai, 

Xã Hố Nai 3, 

Huyện Trảng 

Bom, Tỉnh 

Đồng Nai 

Kinh doanh hạ 

tầng, khu công 

nghiệp, khu 

dân cư 

50 tỷ 6,44% 
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Định hướng phát triển 

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

Hoạt động kinh doanh của công ty gắn liền với trách nhiệm xã hội và môi trường, bao gồm 

03 thành tố: 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn lực 
xã hội

Môi 
trường

Lợi 
nhuận

 

Phát triển ổn định, bền vững đi kèm bảo vệ, cải thiện môi trường. 

Xây dựng thương hiệu cạnh tranh. 

Đào tạo đội ngũ chuyên viên có kiến thức chuyên môn cao, thành thạo trong công việc, 

có bề dày kinh nghiệm. 

Giữ vững mối quan hệ với các đối tác, duy trì thị trường xuất khẩu sẵn có. 

Nghiên cứu, phát triển những sản phẩm mới có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu khách 

hàng. 

Mở rộng thị trường, thâm nhập vào các thị trường khó tính, đòi hỏi cao về quy chuẩn, 

chất lượng. 
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Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

Trở thành một trong những công ty cung cấp cao su và 

các sản phẩm từ cao su hàng đầu Việt Nam 

Mục tiêu 

Là đối tác tin cậy của khách hàng,  

nhà cung ứng và nhân viên. 
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Các rủi ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rủi ro tỷ giá 

Công ty CPCS Đồng Phú là doanh nghiệp có 
sản lượng xuất khẩu cao su đến các thị 
trường nước ngoài khá cao, cho nên việc 
phụ thuộc vào tỷ giá là điều không tránh 
khỏi. Tỷ giá biến động sẽ ảnh hưởng trực 
tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty. Bên cạnh đó, các khoản nợ vay sẽ 
là mối quan tâm khi tỷ giá tăng thêm gánh 
nặng tín dụng cho Công ty, do đó Công ty 
phải theo sát diễn biến tỷ giá hối đoái, động 
thái điều chỉnh chính sách của Nhà nước… 
để có những động thái ứng phó phù hợp 

Rủi ro thị trường tiêu thụ 

Việt Nam trở thành một trong những quốc 
gia hàng đầu trong xuất khẩu cao su thiên 
nhiên là một thế mạnh hỗ trợ cho Công ty. 
Thị trường cao su trong nước gần đây có 
những tín hiệu tích cực: giá cao su trong 
nước ấm lên khiến những doanh nghiệp 
trong ngành khả quan hơn, nhu cầu tại các 
thị trường truyền thống của Việt Nam đang 
có dấu hiệu hồi phục đáng kể. Tuy nhiên để 
có thể tiến sâu vào các thị trường khó tính 
như Châu Âu, Nhật Bản,.. yêu cầu các doanh 
nghiệp trong nước nói chung và Công ty nói 
riêng cần cải thiện, đầu tư hơn nữa. 

Sơ nét về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 

Năm 2016, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế 

thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh, hoạt 

động của thị trường hàng hóa thế giới ở mức thấp đã ảnh hưởng đến kinh tế nước ta, 

nhất là hoạt động xuất nhập khẩu và thu ngân sách Nhà nước. Ở trong nước, bên cạnh 

những thuận lợi từ dấu hiệu khởi sắc của năm 2015, kinh tế nước ta đối mặt với nhiều 

khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu. Tuy nhiên với 

những đổi mới mạnh mẽ và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp, 

các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, kinh tế - xã hội nước ta đã vượt qua 

khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu đáng kể. Cụ thể, Tổng GDP năm 2016 

ước tính tăng 6,21% so với năm 2015. Mức  tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mức tăng 

6,68% của năm 2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra nhưng trong bối cảnh 

kinh tế suy thoái thì đó cùng là một thành công. Bên cạnh đó, việc phá giá đồng Nhân 

dân tệ từ giữa năm 2015 cùng với việc giảm giá các mặt hàng nông sản xuất khẩu, tình 

hình Biển Đông bất ổn cũng ít nhiều có tác động không tốt đến nền kinh tế đất nước. 

Đánh giá về ngành cao su  năm 2016 

Sản xuất nông nghiệp nói chung và cao su nói riêng trong năm 2016 gặp nhiều khó khăn 

do tác động của biến đổi khí hậu và thời tiết khắc nghiệt. Rét đậm, rét hại tại các tỉnh 

phía Bắc; mưa, lũ ở miền Trung; tình hình hạn hán tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông 

Nam Bộ. Ngoài ra, do lượng cung vượt cầu khiến giá cao su vẫn giảm mạnh đã ảnh hưởng 

không nhỏ đến kết quả sản xuất kinh doanh của ngành cao su trong nước nói chung và 

của Công ty nói riêng. 
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Rủi ro về giá 

Từ đầu năm 2015 đến gần cuối năm 2016, 
giá cao su giảm mạnh, do lượng cung vượt 
quá lượng cầu, mang lại nhiều thách thức 
cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty. Tuy nhiên, trong 02 tháng cuối năm 
2016, giá cao su có dấu hiệu tăng trở lại. Đây 
là tín hiệu tích cực cho thị trường cao su 
trong nước nói chung và Công ty nói riêng. 

Rủi ro lãi vay 

Công ty dùng các khoản vay ngân hàng để 
hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Việc lựa chọn thời điểm và kỳ hạn vay phù 
hợp thông qua sự đánh giá phân tích tình 
hình thị trường để đưa ra quyết định vay 
nhằm có được lãi suất có lợi nhất vừa đảm 
bảo kế hoạch của Công ty. 
 

Rủi ro về chính sách, pháp luật 

Với sự hoạt động theo mô hình và ngành 
nghề kinh doanh như hiện nay, Công ty chịu 
sự chi phối bởi các văn bản hiện hành như 
Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán,Luật 
thuế xuất nhập khẩu và các Luật liên quan 
khác. Do đó, việc thay đổi các chính sách, 
các văn bản luật và dưới luật sẽ ảnh hưởng 
trực tiếp đến hoạt động của Công ty. 

Rủi ro khác 

Rủi ro về thời tiết, mùa vụ cũng sẽ tác động 
lớn đến sản lượng cao su sản xuất, gây ảnh 
hưởng đến đơn hàng xuất khẩu cũng như 
nội địa. Ngoài ra, các rủi ro khác như thiên 
tai, hỏa hoạn, dịch bệnh,… tuy không xảy ra 
thường xuyên nhưng nếu xảy ra cũng sẽ gây 
ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sản 
xuất kinh doanh của Công ty, nên Công ty 
luôn có những biện pháp phòng ngừa nhằm 
giảm thiểu thiệt hại một cách thấp nhất. 
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tổ chức và nhân sự 

Tình hình thực hiện các dự án 

Tình hình tài chính 

Cơ cấu cổ đông 

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tình hình hoạt động trong năm 
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

ĐVT: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 
Tăng/giảm 

2016 

1 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 698.711 656.581 -6,03% 

2 Giá vốn hàng bán 516.590 474.921 -8,07% 

3 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 182.121 181.660 -0,25% 

4 Doanh thu hoạt động tài chính 48.881 45.399 -7,12% 

5 Chi phí tài chính, bán hàng và quản lý DN 52.495 58.360 +11,17% 

6 Lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh 178.506 168.699 -5,49% 

7 Thu nhập khác 11.817 9.571 -19,00% 

8 Chi phí khác 3.410 4.106 +20,41% 

9 Lợi nhuận khác 8.407 5.465 -34,99% 

10 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 186.913 174.164 -6,82% 

11 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 151.205 149.891 -0,87% 

Năm 2016, tình hình tiêu thụ cao su của Công ty gặp nhiều biến động do chịu ảnh 

hưởng của suy thoái kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. Tình hình trong 

khoảng nửa đầu năm 2016 diễn biến khó khăn do nguồn cầu yếu cùng với sự cạnh tranh 

quyết liệt trên thị trường trong nước cũng như ngoài nước dẫn đến giá cao su giảm sâu xuống 

còn khoảng 27,5 triệu đồng/tấn. Tuy nhiên, tình hình tiêu thụ cao su trong những tháng cuối 

năm 2016 có dấu hiệu khởi sắc, giá cao su dần phục hồi kèm theo các đơn hàng xuất khẩu và 

nội địa tăng,.. đã ảnh hưởng tích cực đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Song, sự sôi 

động trở lại của thị trường vào cuối năm không đủ bù đắp cho cả năm và tổng chi phí của 

Công ty tăng 11,74% khiến tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  giảm nhẹ so với năm 2015 

nhưng vẫn vượt kế hoạch đề ra. 

Tổ chức và nhân sự 

Danh sách Ban điều hành 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Ông Nguyễn Thanh Hải Tổng Giám đốc Nghỉ hưu từ ngày 01/01/2017 

2 Ông Phạm Văn Luyện Phó Tổng Giám đốc  

3 Ông Hồ Cường Phó Tổng Giám đốc Được bổ nhiệm TGĐ từ 01/01/2017 

4 Ông Nguyễn Thanh Bình Phó Tổng Giám đốc  

5 Ông Mai Huỳnh Nhật Phó Tổng Giám đốc  

6 Ông Phạm Ngọc Huy Kế toán trưởng  

 

1. Ông Nguyễn Thanh Hải – Tổng Giám đốc 

Năm sinh: 1956 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông học & Cử nhân Quản trị kinh doanh 

Số lượng cổ phần nắm giữ: 8.677.500 cổ phần (20,180% VĐL) 

Trong đó: + Số lượng cổ phần được ủy quyền (sở hữu Nhà nước): 8.600.000 cổ phần 

+ Số lượng cổ phần sở hữu: 77.500 cổ phần 

 

2. Ông Phạm Văn Luyện – Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh: 1957 
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Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông học 

Số lượng cổ phần sở hữu: 2.500 cổ phần (0.006% VĐL) 

 

3. Ông Hồ Cường – Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh: 1966 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông học 

Số lượng cổ phần sở hữu: 1.600 cổ phần (0,004% VĐL) 

 

4. Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh: 1959 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán 

Số lượng cổ phần sở hữu: 27.600 cổ phần (0.064% VĐL) 

 

5. Ông Mai Huỳnh Nhật – Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh: 1965 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh + Kỹ sư nông học 

Số lượng cổ phần sở hữu: 1.600 cổ phần (0,004% VĐL) 

 

6. Phạm Ngọc Huy – Kế toán trưởng 

Năm sinh: 1971 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán 

Số lượng cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần (0.002% VĐL) 
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Số lượng cán bộ nhân viên 

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

I Theo trình độ lao động 3.534 100% 

1 Trình độ trên đại học 9 0,25% 

2 Trình độ đại học, cao đẳng 180 5,09% 

3 Trình độ trung cấp 177 5,01% 

4 Công nhân kỹ thuật 2.930 82,91% 

5 Lao động phổ thông 238 6,73% 

II Theo loại hợp đồng lao động 3.534 100% 

1 Hợp đồng không thời hạn 2.825 79,94% 

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 430 12,17% 

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 279 7,89% 

III Theo giới tính 3.534 100% 

1 Nam 2.055 58,15% 

2 Nữ 1.479 41,85% 

 

 

 

Chính sách đối với người lao động 

58,15%

41,85%

Theo giới tính

Nam Nữ

Chính sách đào tạo 

Ban lãnh đạo Công ty hiểu được  nhân 

lực là nòng cốt cho sự phát triển Công 

ty nên luôn quan tâm, hỗ trợ đào tạo 

nhân viên, khuyến khích nhân viên tự 

học hỏi nâng cao tay nghề, kinh nghiệm. 

Qua đó có thể sắp xếp nguồn nhân lực 

phù hợp nhằm đáp ứng kịp thời với  sự 

thay đổi của Công ty. 

Chính sách lương thưởng 

Hiện nay Công  ty áp dụng 02 chính sách  tiền 
lương: 

+ Đối với lao động trực tiếp: lương khoán theo 
sản phẩm, tiền lương gắn với kết quả SX-KD. 

+ Đối với lao động gián tiếp: áp dụng theo 
hình thức lương cơ bản và hệ số lương phù 
hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

Ngoài ra, người lao động được đảm bảo 
quyền lợi như khám sức khỏe định kỳ 02 
lần/năm, du lịch, trợ cấp khó khăn khi ốm đau, 
tai nạn; thai sản, hưu trí… 

0,25%

5,09%
5,01%

82,91%

6,73%

Theo trình độ lao động 

Trình độ trên đại học

Trình độ đại học, cao đẳng

Trình độ trung cấp
Công nhân kỹ thuật
Lao động phổ thông

79,94%

12,17%

7,89%

Theo loại hợp đồng lao động 

Hợp đồng không thời hạn

Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)

Hợp đồng xác định từ 1-3 năm
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Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

Các khoản đầu tư lớn 

Các công ty con, công ty liên kết 

ĐVT: triệu đồng 

STT Tên công ty 
Thời gian  

góp 
Vốn điều 

lệ 

Thực góp 
trong năm 

2016 

Thực góp 
đến  

31/12/2016 

Tỷ lệ 
sở 

hữu  

1 Đầu tư vào công ty con   1.350.000 40.808 759.192   

1.1 Công ty CP cao su Đồng Phú - Đắk Nông 2008 đến nay 120.000   106.089 88,41% 

1.2 Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú 2009 đến nay 100.000   51.000 51,00% 

1.3 Công ty CP cao su Kỹ thuật Đồng Phú 2008 đến nay 180.000   133.995 76,83% 

1.4 Công ty CP cao su Đồng Phú - Kratie 2008 đến nay 900.000 40.808 442.108 56,04% 

1.5 Công ty CP Gỗ Đồng Phú Năm 2011 50.000   26.000 52,00% 

2 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết   1.749.300 7.000 134.974   

2.1 Công ty CP KCN Hố Nai Năm 2005 50.000   3.316 6,44% 

2.2 Công ty CP TMDVDL Cao su 2007 đến 2011 427.000   21.115 4,94% 

2.3 Công ty CP Thể thao Phú Riềng Năm 2008 10.000   1.500 15,00% 

2.4 Công ty CP cao su Sa Thầy 2007 đến nay 740.000 7.000 62.650 10,00% 

2.5 Công ty CP cao su Dầu Tiếng Lào Cai 2011 đến nay 400.000   24.000 15,00% 

2.6 Công ty CP Kinh doanh BOT đường ĐT 741 Năm 2005 48.000   10.000 20,83% 

2.7 Trạm trộn bê tông Năm 2006 8.300   450 5,42% 

2.8 Công ty CP Du lịch cao su Hàm Rồng Năm 2012 66.000   11.943 18,10% 

  Tổng cộng   3.099.300 47.808 894.166   

  Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện góp vốn vào Công ty CPCS Đồng Phú-Kratie với 

số tiền là 40,808 tỷ đồng và Công ty CP cao su Sa Thầy với số tiền là 07 tỷ đồng, nâng tổng số 

đầu tư tài chính dài hạn lên đến 894.166 triệu đồng. Các dự án đầu tư vẫn hoạt động hiệu 

quả. Ngoài các dự án đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản chưa phát sinh doanh thu như 

Công ty CPCS Đồng Phú-Đắk Nông, Công ty CPCS Đồng Phú-Kratie, Công ty CPCS Sa Thầy; các 

dự án còn lại đều có lợi nhuận. Cổ tức, lợi nhuận Công ty được chia từ các dự án đầu tư tài 

chính dài hạn trong năm 2016 là 8.586 triệu đồng. 

  Trong năm 2016 đã thực hiện triển khai cạo thí điểm một số vườn cây tại Công ty 

CPCS Đồng Phú-Đắk Nông và Cty CPCS Đồng Phú-Kratie. 

  Sản phẩm nệm, gối của Công ty CP cao su Kỹ thuật Đồng Phú đã có mặt ở hầu hết các 

tỉnh thành lớn trên cả nước. Ngoài ra đã bước đầu xâm nhập vào thị trường Trung Quốc và 

Campuchia. Thương hiệu "Nệm Đồng Phú" đang dần được ưa chuộng vì chất lượng tốt, giá 

cả phải chăng. Công ty đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ cũng như đẩy mạnh các 

hoạt động marketing để mở rộng thị phần trong và ngoài nước. 

  Tiếp tục triển khai xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và khu dân 

cư tại Công ty CP Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú nhằm thu hút thêm các nhà đầu tư. 

  Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất tại Công ty CP Gỗ Đồng Phú nhằm tận dụng thế mạnh về 

nguồn nguyên liệu gỗ khi thanh lý cao su và đem lại giá trị gia tăng lớn hơn cho Công ty. 
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Tình hình tài chính 

Tình hình tài chính 
ĐVT: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 
Tăng/Giảm 

2016 

1 Tổng tài sản 2.368.041 2.264.076 -4,39% 

2 Doanh thu thuần bán hàng & cung cấp dịch vụ 698.711 656.581 -6,03% 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 178.506 168.699 -5,49% 

4 Lợi nhuận khác 8.407 5.465 -34,99% 

5 Lợi nhuận trước thuế 186.913 174.164 -6,82% 

6 Lợi nhuận sau thuế 151.205 149.891 -0,87% 

7 Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá (%) 50% 50%  

8 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.768 3.736 -0,85% 

Giá cao su giảm sâu từ năm 2015 đến nửa năm 2016 khiến doanh thu thuần năm 

2016 giảm 6,03% so với năm 2015. Tuy trong những tháng cuối năm 2016 giá cao su có dấu 

hiệu phục hồi nhưng vẫn không đủ bù đắp cho cả năm dẫn đến tổng lợi nhuận trước thuế cả 

năm vẫn giảm nhẹ (6,82%) so với năm ngoái. 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

ĐVT: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2015 

Năm 

2016 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán      

 + Hệ số thanh toán ngắn hạn:      

 Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn lần 4,35 4,36 

 + Hệ số thanh toán nhanh:       

 (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn lần 4,00 4,05 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn      

 + Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 9,98% 8,69% 

 + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 11,09% 9,51% 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động      

 + Vòng quay hàng tồn kho:      

 Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân vòng 6,71 8,26 

 + Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân % 29,51% 29,00% 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời      

 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 21,64% 22,83% 

 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 7,09% 7,25% 

 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 6,39% 6,62% 

 + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 25,55% 25,69% 
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Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Cổ phần 

Tên cổ phiếu:   Cổ phiếu Công ty cổ phần cao su Đồng Phú 

Loại cổ phiếu:   Cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá:   10.000 đồng/cổ phiếu 

Tổng số cổ phiếu:  43.000.000 cổ phiếu 

 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:  40.124.790 cổ phiếu 

 Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do: 40.124.790 cổ phiếu 

 Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng:       0 cổ phiếu 

 Số lượng cổ phiếu quỹ:      2.875.210 cổ phiếu 

Cổ tức 

Kế hoạch chia cổ tức năm 2016 dự kiến là 50%. Công ty đã tạm ứng cổ tức 2016 cho các cổ 

đông bằng tiền mặt với tỷ lệ chia bằng 10% mệnh giá với tổng số tiền là 40,12 tỷ đồng. Dự 

kiến trong năm 2017 sẽ chia tiếp 40% còn lại. 

Cơ cấu cổ đông 

STT Loại cổ đông 
Số lượng 
cổ đông 

Số cổ phiếu Giá trị (đồng) 
Tỷ lệ sở 

hữu/VĐL 

I Cổ đông trong nước 1.087 30.098.410 300.984.100.000 70,00% 

1 Cổ đông nhà nước 1 24.000.000 240.000.000.000 55,81% 

2 Cổ đông tổ chức 18 772.086 7.720.860.000 1,80% 

3 Cổ đông cá nhân 1.068 5.326.324 53.263.240.000 12,39% 

II Cổ đông nước ngoài 106 10.026.380 100.263.800.000 23,32% 

1 Cổ đông tổ chức 32 9.728.840 97.288.400.000 22,63% 

2 Cổ đông cá nhân 74 297.540 2.975.400.000 0,69% 

III Cổ phiếu quỹ 1 2.875.210 28.752.100.000 6,69% 

 Tổng cộng 1.194 43.000.000 430.000.000.000 100,00% 

 

Danh sách cổ đông lớn 

STT Tên cổ đông Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ 

1 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 24.000.000 55,81% 

2 HALLEY SICAV - HALLEY ASIAN PROSPERITY 3.080.180 7,16% 

3 PYN ELITE FUND (NON-UCITS) 2.267.530 5,27% 

 TỔNG CỘNG 29.347.710 68,25% 

 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có 

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

Các chứng khoán khác: Không có 
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Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 

 

Đối với môi trường 

Từ sự nhận thức rõ ràng về mối quan hệ giữa hoạt động của 

doanh nghiệp và môi trường, Công ty luôn xem việc phát triển gắn 

với môi trường là yêu cầu song cũng là mục tiêu cho sự phát triển 

bền vững của Công ty. Vì vậy, Công ty luôn tuân thủ các quy định 

về bảo vệ môi trường; tích cực và chủ động trong xây dựng, hoàn 

thiện các đề án bảo vệ môi trường đối với từng khu vực sản xuất, 

nhất là các nhà máy chế biến mủ cao su. Cả hai nhà máy chế biến 

của Công ty đều nhận được chứng nhận hoàn thành các đề án và 

biện pháp bảo vệ môi trường.  

Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động, Công ty đảm bảo thực 

hiện các chính sách bảo dưỡng kiểm tra định kỳ, sửa chữa hỏng 

hóc nhằm đảm bảo công suất vừa là tiết kiệm điện năng, vừa giảm 

thiểu những rủi ro cho môi trường xung quanh. Công ty hướng đến 

đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn về môi trường 

nắm rõ về các quy chuẩn và quy định đáp ứng các chỉ tiêu, am 

hiểu về kỹ thuật cũng như pháp luật về môi trường.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với cộng đồng, xã hội 

Công ty luôn tâm niệm việc thực hiện trách nhiệm xã hội là 

một công việc không thể bỏ qua trên con đường hội nhập của mình, 

bởi nó vừa mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, vừa mang lại lợi ích 

cho xã hội, đặc biệt là nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty. 

Vì vậy, Công ty luôn tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ cộng 

đồng thông qua hỗ trợ tài chính, vật chất và cả tinh thần; đặc biệt là 

ở địa phương nơi Công ty hoạt động. Trong suốt thời gian qua, Công 

ty đã góp phần không nhỏ trong việc tạo công ăn việc làm, nâng cao 

chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương, góp phần vào sự 

phát triển của Tỉnh. 
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Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

Chỉ tiêu ĐVT 
Thực 

hiện 2015 
Kế hoạch 

2016 
Thực 

hiện 2016 
Tăng/Giảm  
so với KH 

Tăng/Giảm 
so với 
2015 

Sản lượng khai thác tấn 15.479 13.900 14.476 +4,14% -6,48% 

Năng suất bình quân tấn/ha 2,1 1,96 2,1 +7,14% - 

Giá bán bình quân trđ/tấn 31,1 26 32,5 +25,00% +4,50% 

Tổng doanh thu trđ 759.409 543.000 711.551 +31,04% -6,30% 

Lợi nhuận trước thuế trđ 186.913 70.181 174.164 +148,16% -6,82% 

Lợi nhuận sau thuế trđ 151.205 58.272 149.891 +157,23% -0,87% 

Thu nhập bình quân/tháng trđ 6,4 6,5 6,8 +4,62% +6,25% 

Tỷ lệ chi trả cổ tức/mệnh giá % 50% 30% 50%     

Ngành nông nghiệp nói chung, ngành cao su nói riêng, trải qua năm 2016 với rất nhiều 

khó khăn bất lợi do thiên tai gây nên. Đầu năm nắng hạn khốc liệt kéo dài, cuối năm mưa lớn 

liên tục trên diện rộng, dịch bệnh trên vườn cây diễn biến khó lường và phức tạp, xuất hiện 

các loại bệnh mới… dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ đến công việc khai thác. Thêm vào đó, 

lượng cung vượt quá lượng cầu cùng với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường khiến giá cao 

su giảm mạnh, gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

Tuy nhiên, với các mục tiêu đặt ra và bằng sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc, 

Doanh thu tuy có giảm nhẹ so với 2015 nhưng đã vượt 31,04% kế hoạch đặt ra; dẫn đến lợi 

nhuận trước thuế tăng 148,16% so với kế hoạch. 

Bên cạnh đó, Ban điều hành Công ty đã có nhiều giải pháp nhằm kiểm soát tình hình, 

giải quyết phần nào những khó khăn tình thế để đảm bảo cho đời sống và thu nhập của người 

lao động. Thu nhập bình quân/tháng của người lao động năm 2016 là 6,8 triệu đồng, tăng 

6,25% so với năm 2015 (6,4 triệu đồng). 
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Tình hình tài chính 

Tình hình tài sản 

ĐVT: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Tăng/Giảm 

1 Tài sản ngắn hạn 963.413 814.327 -15,47% 

2 Tài sản dài hạn 1.404.628 1.449.749 +3,21% 

 Tổng tài sản 2.368.041 2.264.076 -4,39% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhìn chung, tổng tài sản của Công ty 

năm 2016 biến động không nhiều so với năm 

2015, chỉ giảm nhẹ khoảng hơn 4%. Trong đó, 

tài sản ngắn hạn giảm 15,47% so với năm 2015 

từ 963 tỷ đồng xuống còn 814 tỷ đồng, chủ yếu 

là do lượng tiền mặt và các khoản phải thu 

ngắn hạn giảm. Cơ cấu tài sản dài hạn hầu như 

không biến động do Công ty vẫn đầu tư mua 

sắm trang thiết bị, sửa chữa bảo trì hàng năm, 

đầu tư tài chính dài hạn cũng như trích lập các 

khoản khấu hao.  
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Tình hình nợ phải trả 

ĐVT: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 % Tăng/Giảm 

I Tổng nợ 236.338 196.655 -16,79% 

1 Nợ ngắn hạn 221.565 186.958 -15,62% 

2 Nợ dài hạn 14.773 9.697 -34,36% 

II Vốn chủ sở hữu 2.131.703 2.067.421 -3,02% 

 Tổng nguồn vốn 2.368.041 2.264.076 -4,39% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nợ phải trả giảm đáng kể so với năm trước từ 236 tỷ đồng xuống còn 197 tỷ đồng, cho thấy 

so với năm trước các khoản nợ đã được Công ty chú ý cắt giảm và chỉ chiếm 8,69% trong cơ cấu 

nguồn vốn năm 2016.  

Ngoài ra, các khoản vay dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT theo hợp đồng tín dụng 

số 1600-LAV 201501375 ngày 02/12/2015 và Quỹ hỗ trợ phát triển Bình Phước theo hợp đồng vay 

vốn tín dụng đầu tư phát triển số 09-2005/HĐTD ngày 11/17/2005 với mục đích vay sản xuất cao su 

và các sản phẩm từ cao su vẫn được Công ty trả định kỳ theo đúng thời hạn, không có nợ xấu. 
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Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

Trong năm 2016, Công ty đã tuyển dụng mới, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, nhân sự 

kịp thời, đúng lúc nhằm đảm bảo công việc một cách hiệu quả nhất. Công ty luôn ưu tiên bố 

trí cán bộ trẻ, có năng lực, trình độ để đáp ứng các yêu cầu ngắn hạn và lâu dài cho việc phát 

triển bền vững của Công ty. 

Tiếp tục xây dựng, phát triển và hoàn thiện hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội tại 

Công ty phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất của Công ty. Đảng bộ công ty là cấp trên cơ 

sở, là hạt nhân chính trị, lãnh đạo Công ty thực hiện đường lối chủ trương của Đảng và nhiệm 

vụ của Công ty. Các đoàn thể hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ, 

phát huy quyền làm chủ của người lao động, tạo điều kiện để người lao động tham gia quản 

lý công ty, hỗ trợ công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Công ty thường xuyên tiến hành rà soát lại hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật ở các 

công đoạn sản xuất, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ định biên tại các đơn vị trực thuộc, giải 

quyết dứt điểm việc sử dụng dư lao động so với định biên; hoàn thiện công tác giao khoán 

chi phí, kiểm soát chặt chẽ giá thành sản xuất. 

Tiếp tục thực hiện chuyển đổi chế độ cạo từ d3 sang d4 để thích ứng với việc giá mủ 

giảm và tình hình cạnh tranh lao động đối với các khu công nghiệp trên địa bàn. Trong năm, 

diện tích vườn cây thực hiện cạo d4 là 3.285 ha, chiếm gần 50% diện tích vườn cây khai thác. 

Nhờ vậy, công ty đã giảm được 351 lao động và nhiều chi phí tương ứng cho số lao động này. 

Kiểm soát chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng cơ bản nhẳm tiết kiệm vốn và giảm giá 

thành đầu tư, ưu tiên đầu tư các công trình trực tiếp phục vụ sản xuất, đối với các công trình 

khác triệt để hạn chế đầu tư, chỉ đầu tư khi thật cần thiết. Tập trung nguồn lực vào lĩnh vực 

sản xuất kinh doanh chính của công ty; thực hiện thoái vốn các dự án không thuộc ngành 

chính của công ty theo chủ trương tái cơ cấu của Tập đoàn CNCS Việt Nam. 

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Kế hoạch năm 2017 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 
Kế hoạch  
Năm 2017 

So với  
Năm 2016 

1 Sản lượng khai thác tấn 14.476 13.200 -8,81% 

2 Sản lượng thu mua tấn 2.610 4.000 +53,26% 

3 Sản lượng chế biến tấn 17.523 17.200 -1,84% 

4 Sản lượng tiêu thụ tấn 17.232 16.500 -4,25% 

5 Giá bán bình quân trđ/tấn 32,5 36,0 +10,77% 

6 Tổng doanh thu trđ 711.551 722.010 +1,47% 

7 Lợi nhuận trước thuế trđ 174.164 191.251 +9,81% 

8 Thu nhập bình quân/người/tháng trđ 6,8 7,0 +2.94% 

9 Cổ tức/Mệnh giá % 50% 30%  

 

Kế hoạch dài hạn 

 Hoàn thiện bộ máy tổ chức cũng như các chính sách quản lý của Công ty mẹ và các 

Công ty con để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh; 

 Tiếp tục xây dựng, phát triển và hoàn thiện hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội tại 
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Công ty phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất của Công ty. Đảng bộ công ty là cấp 

trên cơ sở, là hạt nhân chính trị, lãnh đạo Công ty thực hiện đường lối chủ trương của 

Đảng và nhiệm vụ của Công ty. Các đoàn thể hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ 

theo luật định và điều lệ, phát huy quyền làm chủ của người lao động, tạo điều kiện 

để người lao động tham gia quản lý công ty, hỗ trợ công ty hoàn thành nhiệm vụ 

được giao. 

 Tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, 

nhân viên các phòng ban, đồng thời nâng cao tay nghề cho công nhân kỹ thuật, công 

nhân khai thác. 

 Tập trung các nguồn vốn, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã triển 

khai nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn đầu tư; 

 Tiếp tục thực hiện phương án tái cơ cấu, hoạt động đầu tư theo hướng tập trung 

nguồn lực cho các ngành nghề kinh doanh chính, ngành nghề công ty có lợi thế cạnh 

tranh, tránh đầu tư manh mún, phân tán; tiếp tục thực hiện thoái vốn các dự án ngoài 

ngành chính, các dự án không hiệu quả. Ngoài ra, tiếp tục tìm kiếm thêm cơ hội đầu 

tư khi có điều kiện trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế; 

 Phát triển, hoàn thiện chiến lược thị trường theo 02 hướng cơ bản là phát triển thị 

trường xuất khẩu kết hợp với việc mở rộng và phát triển thị trường trong nước; đồng 

thời đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường. 

 

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công 

ty 

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường 

Công ty luôn ý thức về tác động đối với môi trường xung quanh. Vì vậy, Công ty luôn cam kết 

thực hiện: 

Tuân thủ pháp luật và đảm bảo các tiêu chí vệ sinh tác động đến môi trường; 

Tăng cường kiểm soát, giám sát, xây dựng biện pháp phòng ngừa ô nhiễm đến môi trường; 

Khuyến khích lao động, cán bộ, công nhân viên của Công ty sử dụng sản phẩm thân thiện với 

môi trường, tái sử dụng trong quá trình sản xuất. 

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động 

Nhận thức được tầm quan trọng, nòng cốt của người lao động, Công ty luôn hướng tới việc 

chăm lo cho đời sống, phúc lợi của cán bộ, công nhân viên với các chính sách lương, thưởng 

xứng đáng, vui chơi giải trí, du lịch, để người lao động có thể có được một môi trường và 

điều kiện tốt nhất để làm việc, đóng góp cho sự phát triển của Công ty. 

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương 

Là một thành viên trong cộng đồng, Công ty luôn ủng hộ các hoạt động của địa phương thông 

qua hỗ trợ tài chính, vật chất, chia sẻ các hoàn cảnh khó khăn để cư dân địa phương có nơi 

trú ngụ, công ăn việc làm, tạo điều kiện cho con em được đến trường góp phần xây dựng sự 

phát triển của địa phương. 
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Đánh giá của HĐQT về các mặt 
hoạt động của Công ty.

Đánh giá của HĐQT về hoạt động 
của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Các kế hoạch, định hướng của 
HĐQT

Báo cáo và đánh giá của Hội đồng Quản trị 
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Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các 

mặt hoạt động của Công ty 

Năm 2016, mặc dù Công ty phải đối 

mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi tình 

trạng suy thoái kinh tế toàn cầu cùng như chịu 

ảnh hưởng bởi diễn biến phức tạp của thời 

tiết, biến đổi khí hậu nhưng Công ty đã nỗ lực 

phấn đấu, hoàn thành tốt các mục tiêu, kế 

hoạch đề ra. Cụ thể: Sản lượng khai thác vượt 

kế hoạch 4,14%; năng suất đạt trên 2,1 tấn/ha, 

giữ vững vị trí ở Top đầu trong Tập đoàn Công 

nghiệp cao su Việt Nam. Tổng lợi nhuận trước 

thuế tăng 148,16% so với kế hoạch đề ra. 

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn của năm 2016 

thì kết quả hoạt động kinh doanh trên của 

Công ty có thể được coi là khá tốt so với mặt 

bằng chung. 

Vốn và tài sản của các cổ đông được sử 

dụng một cách hiệu quả, bảo toàn và tăng lên 

qua các năm. Đồng thời, Công ty cũng cân đối 

được nguồn đầu tư, bảo đảm hài hòa lợi ích 

của các cổ đông và có phần phân phối cho 

người lao động thông qua chính sách tiền 

lương và việc sử dụng quỹ khen thưởng, phúc 

lợi. Ngoài ra, Công ty luôn hoàn thành các 

nghĩa vụ thuế, nộp ngân sách đối với Nhà 

nước. 

Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt 

động của Ban Tổng Giám đốc Công ty 

Các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

và các cán bộ quản lý khác của Công ty luôn 

tuân thủ theo đúng pháp luật, các quy định 

hiện hành của Nhà nước và Điều lệ của Công 

ty. 

Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực triển khai 

thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông và Hội đồng Quản trị và điều hành Công 

ty theo sát các chủ trương đã được đề ra. 

Mặc dù có nhiều khó khăn trong năm qua nhưng Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều cố 

gắng đóng góp cho việc hoạt động kinh doanh của Công ty như: đảm bảo đầu ra, duy trì 

doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo thu nhập cho người lao động,... 
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Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị 

Tiếp tục xây dựng Công ty phát triển bền vững; tập trung nguồn lực vào ngành nghề 

hoạt động chính, có thế mạnh của Công ty là sản xuất cao su và các sản phẩm từ cao su, gỗ 

cao su. 

Củng cố, ổn định và phát triển các dự án đã và đang đầu tư. Tiếp tục tiến hành khảo 

sát, xây dựng các Nà máy chế biến mủ RSS tại Công ty CP cao su Đồng Phú – Đắk Nông, Công 

ty CP cao su Đồng Phú – Kratie và Nông trường cao su Tân Hưng. 

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý tại Công ty mẹ cũng như các Công ty con. 

Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu theo chủ trương Tập đoàn đề ra. Theo đó, thực 

hiện thoái vốn theo lộ trình ở những dự án ngoài ngành chính của Công ty và những dự án 

không đảm bảo hiệu quả; đồng thời tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế. 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quản trị Công ty 

Hội đồng 
Quản trị

Ban 
Kiểm soát

Các giao dịch, 
thù lao & 

khoản lợi ích 
của HĐQT, 
BĐH & BKS
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Hội đồng Quản trị 

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị 

STT Họ và tên Chức vụ 
Số lượng CP  

nắm giữ/đại diện 
Tỷ lệ Ghi chú 

1 Đặng Gia Anh Chủ tịch  15.425.500 35,873% 
Thành viên không 
điều hành 

2 Nguyễn Thanh Hải Thành viên 8.677.500 20,180% 
Nghỉ hưu từ 
01/01/2017 

3 Phạm Văn Hằng Thành viên   0,000% 
Thành viên độc lập 
và không điều hành 

4 Trần Thị Kim Thanh Thành viên   0,000% 
Thành viên độc lập 
và không điều hành 

5 Hồ Cường Thành viên 1.600 0,004% 
Được bổ nhiệm 
TGĐ từ 01/01/2017 

 

Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị 

 Tiểu ban nhân sự  

 Tiểu ban lương thưởng  

Hoạt động của Hội đồng Quản trị 

Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động của Công ty 

hàng quý về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình nhân sự,... 

Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của 

Pháp luật và Điều lệ công ty. 

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp với sự có mặt đầy đủ của 

các thành viên HĐQT để tổng kết, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh hàng quý của Công 

ty và triển khai các nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của HĐQT trong thời gian tới. 

Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị 

STT Số Nghị quyết Thời gian Nội dung 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

10/NQ-HĐQTCSĐP 

 
 
 
 

02/02/2016 

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015. 
- Thống nhất một số chỉ tiêu chính cho kế hoạch năm 
2016. 
- Thông qua báo cáo hoạt động của các công ty con. 
- Thông qua hệ thống bảng lương mới của công ty. 
- Thống nhất chấp nhận việc gửi tiền đối ứng vốn tại 
Ngân hàng SHB TP.HCM/Ngân hàng NN&PTNT Sài 
Gòn nhằm tạo điều kiện cho C.ty CPCS ĐP-Kratie vay 
vốn tại Ngân hàng SHB Phnom Penh/Ngân hàng 
Nông nghiệp Phnom Penh. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Thông qua báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh 
Quý I năm 2016. 
- Thống nhất sử dụng Quỹ Phúc lợi tài trợ các Dự án 
đầu tư. 
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2 

 
 

40/NQ-HĐQTCSĐP 

 
 

27/05/2016 

- Thống nhất thỏa thuận kế hoạch năm 2016 của 

Công ty CPCS ĐP-Đắk Nông, đồng thời giao các bộ 

phận nghiệp vụ chịu trách nhiệm xây dựng phương 

án tái cơ cấu nguồn vốn nhằm bảo đảm nguồn vốn 

đầu tư và trả nợ ngân hàng của công ty. 

- Yêu cầu các bộ phận nghiệp vụ của công ty tăng 

cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất 

kinh doanh và tài chính của Công ty CP KCN Bắc Đồng 

Phú. 

- Thống nhất chia tiếp cổ tức đợt 2 năm 2015 là 

20%/mệnh giá trong tháng 6 năm 2016. 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

75/NQ-HĐQTCSĐP 

 
 
 
 

29/07/2016 

- Thông qua báo cáo tài chính và kết quả SXKD 06 
tháng năm 2016. 
- Đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2016. 
- Thông qua báo cáo hoạt động 06 tháng đầu năm 
2016 của các công ty con. 
- Thống nhất chấp nhận việc bán hàng (mủ cao su) 
cho Công ty CPCS Đồng Phú – Đắk Nông. 
- Thống nhất chia tiếp cổ tức năm 2015 là 15%/mệnh 
giá trong tháng 9 năm 2016. 
 

 
 

4 

 
 

112/NQ-HĐQTCSĐP 

 
 

15/09/2016 

- Công tác cán bộ, theo đó thống nhất bổ nhiệm Ô.Hồ 
Cường làm TGĐ thay Ô.Nguyễn Thanh Hải nghỉ hưu 
theo chế độ từ 01/01/2017; thống nhất bổ nhiệm 
Ô.Huỳnh Trọng Thủy làm Phó TGĐ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

 
 

125/NQ-HĐQTCSĐP 

 
 
 
 
 
 

 
 

26/10/2016 

- Thông qua báo cáo tài chính và kết quả SXKD 09 
tháng năm 2016. 
- Dự kiến hoàn thành kế hoạch năm 2016. 
- Thông qua báo cáo tiến độ SXKD 09 tháng đầu năm 
2016 của các công ty con. 
- Thống nhất cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư tại Công ty 
CPCS Đồng Phú – Kratie. 
- Thống nhất giao 02 ha đất tại Lô 1 – Nông trường 
cao su An Bình cho Cty TNHH VT Thành Công để thực 
hiện dự án xây dựng trạm dừng nghỉ. 
- Giao các bộ phận nghiệp vụ nghiên cứu phương án 
mua lại vườn cây cao su bên ngoài để bù lại những 
diện tích sẽ bị thu hồi trong thời gian tới. 
- Thống nhất cho Cty CP Gỗ Đồng Phú ứng lô thanh 
lý để cưa cắt đảm bảo sản xuất. 
- Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 là 
10%/mệnh giá trong tháng 12 năm 2016. 
 

6 126/NQ-HĐQTCSĐP 26/10/2016 - Công tác cán bộ trong các đơn vị trực thuộc. 

 

Hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập 

Công ty hiện có 02 thành viên HĐQT độc lập là Bà Trần Thị Kim Thanh và Ông Phạm 

Văn Hằng. Thành viên HĐQT độc lập tuy không tham gia điều hành Công ty nhưng vẫn giữ 

chức năng giám sát các hoạt động của Ban điều hành và tình hình của Công ty. Năm 2016, 
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Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện việc giám sát đúng và đầy đủ, yêu cầu xem xét các 

báo cáo, đánh giá những vấn đề phát sinh, tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; thông 

qua đó, việc giám sát vẫn được thường xuyên, liên tục một cách khách quan. Bên cạnh đó, 

hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập luôn tuân thủ đúng theo các quy định của Luật 

Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và sự phân công, phân nhiệm trong Hội đồng Quản trị. 

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng Quản trị 

Công ty đã thành lập hai tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị là Tiểu ban nhân sự 

và Tiểu ban lương thưởng do hai thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phụ trách. Bên cạnh 

đó, Công ty đã bố trí thêm hai Phó Tổng Giám đốc để hỗ trợ cho các thành viên Hội đồng 

Quản trị về công tác nhân sự và lương thưởng. 

Ban Kiểm soát 

Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát 

STT Họ và tên Chức vụ 
Số lượng CP 

nắm giữ 
Tỷ lệ 

1 Huỳnh Minh Tâm Trưởng ban 3.200  0,007% 

2 Bùi Thanh Tâm Thành viên  0   

3 Phan Văn Hà Thành viên  0   

 

Hoạt động của Ban Kiểm soát 

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã tập trung thực hiện các công tác sau: 

 Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị liên quan đến việc thực hiện kế 

hoạch tài chính và hoạt động năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, 

giám sát việc tuân thủ quy định Pháp luật và Điều lệ của Công ty. 

 Giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc xem xét, đánh giá định kỳ hàng 

quý, hàng năm các kế hoạch sản xuất kinh doanh, các báo cáo của Công ty. 

 Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát về tình hình kinh doanh; đưa ra các ý kiến về 

quản trị rủi ro, cắt giảm chi phí,... nhằm tạo ra sự hiệu quả trong kinh doanh, giảm 

thiểu tối đa các sai sót. Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát còn phối hợp với các phòng kế 

toán tài vụ, kế hoạch để nắm được tình hình một cách sát sao nhất. 
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Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng 

Giám đốc và Ban Kiểm soát 

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích 

STT Họ và tên Chức danh 
Lương & 
Thưởng 

Thù lao &  
Phụ cấp 

Tổng cộng 

1 Đặng Gia Anh Chủ tịch HĐQT 423.187.200 276.000.000 699.187.200 

2 Nguyễn Thanh Hải TV HĐQT & TGĐ 409.536.000 264.000.000 673.536.000 

3 Hồ Cường TV HĐQT & Phó TGĐ 368.582.400 144.000.000 512.582.400 

4 Trần Thị Kim Thanh TV HĐQT   120.000.000 120.000.000 

5 Phạm Văn Hằng TV HĐQT   120.000.000 120.000.000 

6 Phạm Văn Luyện Phó TGĐ 368.582.400 84.000.000 452.582.400 

7 Nguyễn Thanh Bình Phó TGĐ 368.582.400 84.000.000 452.582.400 

8 Mai Huỳnh Nhật Phó TGĐ 368.582.400   368.582.400 

9 Huỳnh Minh Tâm Trưởng BKS 382.233.600   382.233.600 

10 Bùi Thanh Tâm TV BKS   84.000.000 84.000.000 

11 Phan Văn Hà TV BKS  84.000.000 84.000.000 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ 

Các bên sau đây được nhận biết là bên liên quan của Công ty: 

STT Tên gọi Địa điểm Quan hệ 

1 Tập đoàn CN cao su Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Công ty mẹ 

2 Công ty CP cao su Đồng Phú – Đắk Nông Tỉnh Đắk Nông Công ty con 

3 Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú Tỉnh Bình Phước Công ty con 

4 Công ty CP cao su Kỹ thuật Đồng Phú Tỉnh Bình Phước Công ty con 

5 Công ty CP cao su Đồng Phú – Kratie Tỉnh Bình Phước Công ty con 

6 Công ty CP Gỗ Đồng Phú Tỉnh Bình Phước Công ty con 

Các nghiệp vụ phát sinh trong năm giữa Công ty với bên có liên quan: 

ĐVT: triệu đồng 

STT Giao dịch Quan hệ Số tiền 

1 Góp vốn điều lệ: 

 Công ty CP cao su Đồng Phú – Kratie Công ty con 40.808 

2 Bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 Tập đoàn CN cao su Việt Nam Công ty mẹ 23.203 

 Công ty CP cao su Đồng Phú – Đắk Nông Công ty con 15.988 

 Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú Công ty con 2 

 Công ty CP cao su Kỹ thuật Đồng Phú Công ty con 7.311 

 Công ty CP cao su Đồng Phú – Kratie Công ty con 11 

 Công ty CP Gỗ Đồng Phú Công ty con 54.338 

3 Ủy thác xuất khẩu 

 Tập đoàn CN cao su Việt Nam Công ty mẹ 13.523 

4 Nhận cổ tức 

 Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú Công ty con 3.060 

 



38 
 

Vào ngày 31/12/2016, các khoản phải thu, phải trả của Công ty với các bên liên quan được 

thể hiện như sau: 

ĐVT: triệu đồng 

Nợ phải thu Nội dung Số tiền 

Tập đoàn CN cao su Việt Nam Phải thu về tiền bán cao su ủy thác xuất khẩu 4.612 

Công ty CPCS Đồng Phú – Đắk Nông Phải thu về tiền gia công chế biến mủ cao su 238 

Công ty CP Gỗ Đồng Phú Phải thu cổ tức 1.820 

 

Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty 

Việc quản trị Công ty được thực hiện theo quy định hiện hành, Điều lệ Công ty và các quy 

chế nội bộ khác. Ngoài ra, Công ty luôn tăng cường kiến thức quản trị cho các thành viên Hội 

đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc thông qua việc cử các cán bộ đi đào tạo theo thông báo 

của UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM, các cơ quan liên quan và các lớp học quản trị công ty. 
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Ý kiến của cơ quan kiểm toán 

Báo cáo tài chính kiểm toán và Bản thuyết minh báo cáo tài chính 

 

  

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 
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