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Thông tin cổ phiếu 

Giá thấp nhất trong 52 tuần         40.200 vnđ 

Giá cao nhất trong 52 tuần          59.500 vnđ 

KLGD BQ 30 phiên gần nhất      23.434   CP 

Cổ phiếu lưu hành                43.000.000  CP 

Vốn điều lệ                                 430 tỷ đồng 

Vốn hóa thị trường                  2.322 tỷ đồng 

(15/05/2012)          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

CẬP NHẬT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2012 
 

   

Nâng mức chia cổ tức 2011 lên 50% bằng tiền mặt 

ĐHCĐ thống nhất nâng tỷ lệ cổ tức từ 30% theo Nghị quyết ĐHCĐ 2011 

lên mức 50% bằng tiền mặt- 5.000 đồng/cp. Trước đó đã tạm ứng đợt 1 

với mức 15% tương đương 64,5 tỷ đồng. Đây là một tín hiệu tích cực 

cho các cổ đông, đối tác chiến lược cũng như Ban lãnh đạo của công ty 

sau 1 năm hoạt động kinh doanh được xem là thành công nhất của 

CTCP Cao su Đồng Phú kế từ khi thành lập đến nay. 

 

Kết quả bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nghiệm kỳ 2012-2016 

Trong đó có sự thay đổi của 2 thành viên trong tổng số 5 thành viên 

HĐQT. Ngoài ra, ông Đặng Gia Anh người từng giữ chức vụ Ủy viên 

HĐQT và Phó Tổng Giám đốc trước đây được bầu làm Chủ tịch HĐQT 

CTCP Cao su Đồng Phú thay ông Nguyễn Thanh Hải. Theo đó, ông 

Nguyễn Thanh Hải sẽ chỉ còn đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc của 

công ty. Sự thay đổi này theo đánh giá sẽ không tạo ra ảnh hưởng 

nhiều đến hoạt động của công ty trong thời gian sắp tới. Bởi thông qua 

tiếp xúc trực tiếp được biết ông Đặng Gia Anh là người có hơn 25 năm 

kinh nghiệm làm việc tại DPR và hiện là Chủ tịch của công ty con của 

DPR đó là công ty Gỗ Đồng Phú. Ông thật sự am hiểu về lĩnh vực kinh 

doanh cao su cũng như tình hình hoạt động, điểm mạnh, điểm yếu của 

công ty từ khi thành lập đến nay. 

 

Nâng mức thù lao và mức chia Quỹ khen thưởng, phúc lợi 

Ngoài ra ĐHCĐ đề xuất nâng mức thù lao cho HĐQT thêm 3.000.000 

đ/người/tháng đồng thời thay đổi mức chia Quỹ khen thưởng, phúc lợi 

từ 10% hiện nay lên mức từ 10-15% tùy HĐQT quyết định. Thù lao cụ 

thể như sau: Chủ tịch HĐQT hưởng 9.850.000đ/tháng; Ủy viên HĐQT 

và Trưởng Ban KS hưởng 9.100.000đ/người/tháng; Thành viên Ban KS 

hưởng  6.500.000đ/người/tháng.  

 

Kết quả kinh doanh quý 1/2012 

Doanh thu quý 1 của công ty giảm hơn 31% so với cùng kỳ 2011 đạt 

mức 301,08 tỷ đồng; LNST công ty mẹ giảm 36% đạt mức 97,62 tỷ 

đồng. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ sự giảm giá cao su của thế giới  

  Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú  (HOSE : DPR)                
    Ngành : Hóa chất – Cao su thiên nhiên      Cập nhật ngày : 15/05/2012
                         
 

Màu trắng, size 15, Bold 

Size 18 , Bold, Màu xanh 

dương đậm 

Màu trắng, size 9, chữ thường 

Diễn biến giá DPR 

Cơ cấu cổ đông 

mailto:luannk@fpts.com.vn
http://www.fpts.com.vn/
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sau làn sóng tăng giá mạnh mẽ trong năm 2011. 

Giá bán bình quân quý 1/2012 của công ty đạt 70,5 tr/tấn giảm 25,68% 

so với cùng kỳ năm 2011 (94,86 tr/tấn). 

Kế hoạch năm 2012: 

Kinh doanh: 

 

Đầu tư vào các công ty liên quan: 

 

 

Chỉ tiêu Đvt Năm 

2012 

So với 

TH 2011 

% +/- 

Diện tích vườn cây KD Ha 7.121  7.236 1,61 

Sản lượng khai thác Ha 15.000  15.739 4,93 

Năng suất bình quân Tấn/ha 2,11  2,175  3,08 

Sản lượng thu mua Tấn 4.000  4.345 8,63 

Sản lượng tiêu thụ Tấn 20.000  19.266 -0,37 

Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.517 1.946 28,27 

Trong đó: doanh thu cao su Tỷ đồng 1.342 1.746 30,10 

LNTT Tỷ đồng 529,1 866,64 63,79 

Trong đó: kinh doanh cao su Tỷ đồng 462,1 767,19 66,02 

Cổ tức tiền mặt Tỷ đồng 30% 50% 66,67 

Khoản mục % nắm 

giữ 

Đvt Giá trị 

đầu tư 

Công ty con    

CTCP cao su Đồng Phú – Đắc Nông 90% Tr đồng 20.065 

CTCP Hạ tầng KCN Bắc Đồng Phú 51% Tr đồng 20.400 

CTCP Cao su kỹ thuật Đồng Phú 51% Tr đồng 19.000 

Công ty liên kết    

CTCP Cao su Đồng Phú – Kratie 49% Tr đồng 90.000 

CTCP Chế biến Gỗ Đồng Phú 40% Tr đồng - 

Đầu tư dài hạn khác    

Dự án Cao su tại Huyện Senoul-Campuchia N/A Tr đồng 100.000 

CTCP Cao su Sa Thầy – Kontum 10% Tr đồng 7.500 

CTCP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai N/A Tr đồng 4.000 
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Tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty liên quan 

năm 2011: 

Công ty con 

 

CTCP Cao su Đồng Phú – ĐắkNông 

Thành lập năm 2008 

Vốn điều lệ: 120 tỷ đồng, DPR nắm 90% (đã góp 92,24 tỷ  đồng) 

Quy mô trồng : 4.000 – 6.500ha 

Hiện tại công ty đã trồng được diện tích 904 ha. Dự kiến năm 2012 sẽ 

đầu tư hơn 20 tỷ đồng để mở rộng diện tích trồng. 

Dự kiến giai đoạn 2014-2015 mới đưa nhà máy vào hoạt động. Hiện 

nay đang gặp một vài trở ngại trong việc thu hồi đất của dân để tiến 

hành trồng cao su. 

 

CTCP Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú 

Thành lập cuối năm 2009 

Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng, DPR nắm 51% (đã góp 20,4 tỷ đồng), 

CTCP Khu CN Nam Tân Uyên nắm 49%. 

Tổng diện tích cho thuê: 100 ha 

Năm 2011 đã cho thuê hơn 20ha  (có 6 nhà đầu tư đang thuê), năm 

2010 lãi 500 triệu đồng, năm 2011 LNST đạt 5,8 tỷ đồng. 

Cổ tức năm 2011: 10% 

Kế hoạch 2012: 

Cổ tức: 10-15%. 

Năm 2012, sẽ tiếp tục cho thuê từ 20-25 ha đồng thời sẽ tiếp nhận 

thêm khoảng 70 ha đất thuộc khu CN Nam Đồng Phú do UBND tỉnh 

Bình Phước cấp. 

 

CTCP Cao su Kỹ Thuật Đồng Phú 

Thành lập năm 2010 

Vốn điều lệ : 129 tỷ đồng, DPR nắm 51% (đã góp 54,6 tỷ đồng) 

Hoạt động kinh doanh: chuyên sản xuất hàng tiêu dùng (Nệm, 

gối,…) 
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Tình hình kinh doanh: 

Hiện nhà máy đã cho ra sản phẩm thương mại, tuy nhiên với chi phí 

đầu vào khá cao nên năm 2011 công ty lỗ 7 tỷ.  Do trước đây công ty 

hợp tác với đối tác bên Malaysia để nghiên cứu sản xuất sản phẩm 

nhưng bất thành dẫn đến chậm tiến độ đưa sản phẩm ra thị trường dự 

kiến đến năm 2015 sẽ hoàn thành và đưa ra những dòng sản phẩm 

chất lượng cao. 

 

Công ty liên kết  

 

CTCP Gỗ Đồng Phú 

Thành lập ngày 01/07/2011, vốn điều lệ 40 tỷ trong đó DPR nắm 

40% (đã góp 16 tỷ đồng) 

Hoạt động kinh doanh chính:  

Sản xuất phôi gỗ xuất khẩu  

Sản xuất, kinh doanh bàn ghế gỗ 

 

Tình hình kinh doanh hiện tại: 

Năm qua kinh doanh đạt tỷ suất LN/VĐL 10% tương đương 4 tỷ đồng. 

Cổ tức chia 6%.  

Hiện đã có đối tác ký hợp đồng dài hạn thu mua phôi gỗ. Ngoài ra, 

công ty được tỉnh giao cho thầu cung cấp bàn ghế cho tất cả các 

trường học trong tỉnh. Đây là một tín hiệu đáng mừng và rất tích cực 

cho hoạt động của công ty trong vài năm tới.  

Kế hoạch 2012: 

Cổ tức chia 15% 

Nâng công suất nhà máy lên 3 lần so với hiện tại (công suất hiện tại 

công ty chưa cung cấp cụ thể). 

 

CTCP Cao su Đồng Phú : Kratie 

Vốn điều lệ : 500 tỷ 

Cơ cấu góp vốn: DPR (49%), Tổng công ty Xi măng (21%), Nhà 

nước (30%), đã góp 189 tỷ đồng. 

Hiện công ty đã trồng được hơn 6.000 ha rừng cao su trong tổng quy 

mô 10.000ha. Kế hoạch 2012 sẽ trồng tiếp 500 ha thong qua nguồn 

vốn vay từ Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) theo tỷ lệ 70% VĐL,  
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30% vốn vay.  

Ngoài ra công ty đang có dự án trồng 10.000 ha cao su tại huyện 

Senoul tại tỉnh Kratie , kế hoạch 2012 sẽ đầu tư khoảng 100 tỷ đồng 

cho dự án này. 

 

Nhận định chung: DPR hiện sẽ nỗ lực tập trung trồng rừng cao su 

trên tất cả những diện tích có được từ năm nay đến 2014. Hoạt 

động của các công ty con trong năm nay sẽ chưa có gì đột biến. 

Hoạt động kinh doanh chính (sản xuất, kinh doanh cao su) năm 

nay sẽ khó đạt được mức tăng trưởng mạnh như năm 2011 vừa 

qua do tốc độ tăng giá cao su hiện đang chậm lại và có xu hướng 

giảm. Tuy nhiên xét về cơ bản DPR là doanh nghiệp kinh doanh 

khá tốt trong nhóm cao su thiên nhiên. Đây là cổ phiếu phù hợp để 

đầu tư dài hạn và ổn định. Với khả năng thanh khoản kém thì việc 

DPR có sự biến động giá mạnh trên thị trường sẽ ít xảy ra. 
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Tuyên bố miễn trách nhiệm  

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi FPTS dựa vào các nguồn thông tin mà FPTS coi là đáng tin cậy, có 

sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này.  

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên phân tích 
FPTS. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.  
 

FPTS có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị phụ thuộc 
vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra.  
 
Tại thời điểm thực hiện báo cáo phân tích, chuyên viên phân tích và FPTS không nắm giữ bất kì cổ phiếu nào của doanh nghiệp này. 

   

Các thông tin có liên quan đến chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết liên quan đến cố phiếu này có thể được xem tại 

https://ezsearch.fpts.com.vn hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức  

 

Bản quyền © 2010 Công ty chứng khoán FPT  

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 

Trụ sở chính 

Tầng 2 – Tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh 

Quận Đống Đa,  Hà Nội, Việt Nam 

ĐT: (84.4) 3 773 7070 / 271 7171 

Fax: (84.4) 3 773 9058 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 

Chi nhánh Tp, Hồ Chí Minh 

29-31 Nguyễn Công Trứ  P,Nguyễn 

Thái Bình, Tp, Hồ Chí Minh, Việt Nam 

ĐT:  (84.8) 6 290 8686 

Fax: (84.8) 6 291 0607 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 

Chi nhánh Tp, Đà Nẵng 

124 Nguyễn Thị Minh Khai – Quận Hải 

Châu, Tp, Đà Nẵng, Việt Nam 

ĐT:  (84.511) 3553 666 

Fax: (84.511) 3553 888 
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