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Strategic partner Taisho Pharma became major 
shareholder of DHG Pharma 

Hau Giang Pharmaceutical Co. Ltd (DHG Pharma) has chosen a 

strategic partner from Japan - Taisho Pharmaceuticals Co., Ltd. 

(Taisho). This is a company that shared our mission and vision, the 

pharmaceutical company with the largest market share of OTC drugs 

in Japan, with a long history (over 100 years), with strong financial 

capacity (with turnover approximately US $ 2.8 billion / year), having 

experienced management, product research and possesses 

advanced manufacturing technology.  

DHG and Taisho Pharma has signed an alliance agreement on May 

31, 2016 to generate more synergies in the cooperation between the 

two parties.  

On July 04, 2016 Taisho has officially become a major shareholder of 

DHG Pharma with 24,5% ownership (21.304.064 shares).  

On July 06, 2016 Taisho’s senior management visited and had a 

courtesy meeting with DHG Pharma’s senior management at the 

Company’s headquarter. 
 

 
DHG Pharma: honourable awards: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- In 06/2016, DHG Pharma Vietnam is honored to be 

voted in Forbes list of 40 most valuable company in 

Vietnam.  

- DHG Pharma is honored to be voted in Vietnam 

Investment Review Top 50 Company with effective 

operation in Vietnam and is 01 of 10 outstanding 

companies in the top 50 for five consecutive years 

(2012-2016).  

- 20 consecutive years naming “high quality Vietnamese 

goods” voted by consumers (21/02/2016) 

- Top 50 Sustainable Development Company in the 

period of 2011 – 2015 voted by the Vietnam 

Investment Review 
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Doanh thu thuần 6 thuần 6 tháng/2015 giảm 13,89%, 

giảm một phần do thay đổi cách hạch toán theo thông 

tư 200, doanh thu chi phí khuyến mãi còn 84 tỷ đồng 

chưa được ghi nhận trong báo cáo tài chính kỳ này. 

Do chưa kịp quyết toán trong kỳ. Ước tính nếu loại trừ 

ảnh hưởng thông tư 200, doanh thu thuần 6 

tháng/2015 giảm khoảng 6% 
 

Đồng thời năm 2015 cũng là năm DHG Pharma tái 

cấu trúc hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, hiệu quả 

cần có thời gian để thích nghi. Tuy doanh thu giảm, 

nhưng đang có chiều hướng tăng dần do các chiến 

lược điều tiết thị trường bắt đầu có hiệu quả từ tháng 

6/2015 thể hiện qua những hạng mục sau:  

+ Số lượng khách hàng quý II/2015 tăng 5,6% so với 

quý I/2015 tăng thêm gần 1.000 khách hàng, một tín 

hiệu tốt cho hệ thống bán hàng. 

+ Số lượng khách hàng có phát sinh giao dịch thường 

xuyên (mua liên tục trong 3 tháng) quý II/2015 tăng  

66% so với quý I/2015. Điều này cho thấy bước đầu 

việc triển khai chiến lược bán hàng mới của công ty tập 

trung vào việc nâng cao tính chuyên nghiệp của 

đội ngũ bán hàng trong việc tuân thủ lịch tuyến bán 

hàng, và tần xuất viếng thăm khách hàng đã mang lại 

hiệu quả tốt. Ngoài ra việc số lượng khách hàng có 

phát sinh giao dịch thường xuyên cũng nói lên việc áp 

dụng chính sách bán hàng bình ổn giá cũng bắt đầu có 

hiệu quả  giúp cho nhân viên bán hàng chia đều doanh 

số ra từng tháng thay vì bán dồn doanh số.   
+ Số lượng khách hàng CLB tăng cao dần từ quý 2. 

Trong đó tất cả các mức hội viên (kim cương, Bạch 

Kim, Vàng, Bạc, Đồng)  đều tăng làm cho tổng số 

khách hàng CLB tăng từ 6.351 khách hàng quý 1/2015 

lên 8.248 khách hàng trong quý 2/2015.  
 

Kinh doanh hàng hóa, nguyên liệu: đạt 241,5 tỷ 

đồng, tăng trưởng 84,4% so với cùng kỳ năm 2014. Do 

năm 2015 Công ty phân phối lại dòng sản phẩm 

Eugica đồng thời tăng phân phối nhóm hàng độc 

quyền MSD và các sản phẩm khác.  

 

 hongnhung@dhgpharma.com.vn 

 

This news is made in order to provide investors with update information on trading, production, investment 
activities, the progress of current projects, the decisions and important strategies of Board of Directors, Board of 
Management of DHG Pharmaceutical Joint-Stock Company (DHG).  

Beside, DHG’s IR Board would like to share its activities with investors in order to reaffirm the role of investors in 
DHG’s “tripod” strategy (shareholders – customers – employees)  

 
 

Bản tin này được phát hành với mục đích cập nhật thông tin nhanh cho các nhà đầu tư về tình hình sản xuất 
kinh doanh, hoạt động đầu tư, tiến độ các dự án và các quyết định, chiến lược quan trọng của Hội đồng quản trị, 
Ban Điều hành Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG).  

Song song đó, DHG mong muốn chia sẻ với các nhà đầu tư thông tin về những hoạt động IR, nhằm khẳng định 
rõ vai trò của nhà đầu tư trong định hướng chiến lược Kiềng 3 chân của DHG (cổ đông – khách hàng – người 
lao động). 
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