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HOẠT ĐỘNG IR 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 

- Tham dự và đạt giải Top 10 báo cáo thường niên tốt 
nhất năm 2014. 

- Giới thiệu DHG tại hội thảo “Invest Asian Vietnam” do 
Maybank KimEng tổ chức tại Tp HCM ngày 25/05/2015 

- Ban IR đã gặp gỡ trực tiếp 69 quỹ đầu tư và các tổ 
chức chứng khoán. Cập nhật tình hình kinh doanh quý 
1/2015 cho cổ đông và nhà đầu tư. 

- Tổ chức họp mặt cổ đông lớn, tổ chức thành công 
ĐHĐCĐ thường niên 2014 DHG Pharma.  

- Thực hiện các thủ tục giải tỏa cổ phiếu hạn chế chuyển 
nhượng ESOP 2012, ngày hết hạn chuyển nhượng 
28/06/2015, ngày niêm yết bổ sung 03/07/2015, ngày 
chính thức giao dịch: 06/07/2015. 

- Thực hiện các thủ tục về giao dịch cổ phiếu quỹ. Ngày 
24/07/2015, đã hoàn tất việc mua lại cổ phiếu quỹ với 
số lượng 212.250 cổ phiếu, giá mua trung bình: 73.805 
đồng/cổ phiếu. Nguồn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển. 

Thông tin nhà đầu tư quan tâm 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Doanh thu thuần toàn tập đoàn DHG 6 tháng/2015 (theo báo cáo soát xét bán niên) giảm 13,3% so với cùng kỳ, 

chủ yếu ảnh hưởng bởi Doanh thu hàng sản xuất giảm. Nguyên nhân giảm do sức mua người tiêu dùng giảm, 

tình hình cạnh tranh cao. Đồng thời, năm 2015 cũng là năm DHG Pharma tái cơ cấu hệ thống bán hàng chuyên 

nghiệp – hiệu quả để tạo nền tảng phát triển vững chắc trong tương lai của Công ty. 

Doanh thu kinh doanh hàng hóa và nguyên liệu: đạt 290,5 tỷ VNĐ, tăng trưởng đến 121,8% so với cùng kỳ năm 

2014. Nguyên nhân chủ yếu do năm 2015, DHG tiếp tục phân phối lại dòng sản phẩm Eugica và tăng trưởng từ phân 

phối nhóm hàng độc quyền MSD. Việc kinh doanh hàng hóa và nguyên liệu giúp Công ty khai thác hiệu quả lợi thế 

hệ thống phân phối và tăng thu nhập. 
 

PHÂN TÍCH CƠ CẤU VÀ BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ 6 THÁNG/2015: 

Giá vốn hàng bán tăng 53 tỷ VNĐ (+6,62%), tương ứng tỷ lệ giá vốn hàng bán/doanh thu thuần tăng 10,85 điểm 

phần trăm do thay đổi theo cách hạch toán thông tư 200 và tỷ trọng hàng phân phối (nhóm hàng có tỷ lệ lãi gộp 

thấp hơn hàng tự sản xuất) trong kỳ của DHG tăng: 6 tháng/2015 chiếm 19,79%/doanh thu, 6 tháng/2014 chỉ 

chiếm 7,7%/doanh thu. Điều đó làm ảnh hưởng đến tỷ lệ lãi gộp chung trên doanh thu 6 tháng/2015 giảm so với 

cùng kỳ 2014 (6 tháng/2015: 41,91%, 6 tháng/2014: 52,76%). 

Chi phí bán hàng giảm 220 tỷ VNĐ (-52,38%), tương ứng tỷ lệ chi phí bán hàng/doanh thu thuần giảm 11,2 điểm 

phần trăm. Chi phí bán hàng giảm chủ yếu do thay đổi cách hạch toán theo thông tư 200, chi phí bán hàng được 

đưa lên khoản giảm trừ doanh thu đối với khuyến mãi hàng bán. 

CÔNG TY Cp DƯỢC HẬU GIANG 
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Doanh thu thuần 6 tháng 2015: 1.468 tỷ VNĐ, giảm 13,3% 

so với cùng kỳ, đạt 36,7% kế hoạch năm 2015 
 

 

 

Doanh thu xuất khẩu 6 tháng 2015: 13 tỷ VNĐ, tăng trưởng 
21% so với cùng kỳ. 
 

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng/2015: đạt 315 tỷ đồng, giảm 
6,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế (không bao gồm 
thu nhập tài chính đạt 302 tỷ đồng, giảm 5,78% so với cùng 
kỳ, đạt 41,51% kế hoạch năm 2015. 
 

 

 
Lê Thị Hồng Nhung 
Trưởng Ban quan hệ nhà đầu tư 
Cel: +84.983 834469 
hongnhung@dhgpharma.com.vn 

 
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 

             Cơ cấu cổ đông ngày 12/05/2015 
 

SCIC 43,31% 
Nước ngoài 48,99% 
Cổ đông nội bộ 0,42% 

CBCNV  2,00% 
Cổ đông ngoài 5,27% 
Cổ phiếu quỹ 0,01% 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cổ đông lớn: SCIC 43,31%; Franklin Templeton       

Investment Funds (9,44%), Portal Global Limited (7,20%) 
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Lợi nhuận khác: đạt 40,5 tỷ VNĐ, tăng 32 tỷ VNĐ (+ 383,16%) do thu nhập từ hoa hồng bán hàng tăng 13 tỷ 

VNĐ, hoàn nhập khoản tạm trích chi phí khuyến mãi 13 tỷ VNĐ và khoản thu nhập khác 06 tỷ VNĐ. 
 

Lợi nhuận trước thuế: đạt 315 tỷ VNĐ giảm 22 tỷ VNĐ so với cùng kỳ 2014 (-6,70%) do giảm lợi nhuận theo 

doanh thu. Lợi nhuận trước thuế (không bao gồm thu nhập tài chính): đạt 302 tỷ VNĐ đạt 41,51% kế hoạch 2015. 

Lợi nhuận sau thuế: đạt 262 tỷ VNĐ giảm 9,5 tỷ đồng (-3,51%) so với cùng kỳ 2014, giảm thấp hơn so với mức 

giảm của doanh thu và lợi nhuận trước thuế do: Nhà máy mới (Công ty TNHH MTV Dược Phẩm DHG) bắt đầu 

được hưởng chính sách ưu đãi thuế TNDN 0% trong 4 năm (2015 -2018). Tỷ suất thuế suất thuế TNDN 6 

tháng/2014 trên doanh thu là 19,72%, 6 tháng/2015 giảm còn 16,98%. 
 

Tỷ suất sinh lợi: lợi nhuận trước thuế/doanh thu thuần tăng 1,52 điểm phần trăm so với cùng kỳ 2014 (6 

tháng/2015: 21,47%, 6 tháng/2014: 19,96%);  lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần 6 tháng 2015 tăng 1,81 điểm 

phần trăm so với cùng kỳ 2014 (6 tháng/2015: 17,83%, 6 tháng: 2014: 16,02%). Đạt được kết quả này là do nỗ lực 

tiết kiệm chi phí, khai thác tốt hiệu quả phân phối hàng ngoài của DHG cùng với việc được hưởng ưu đãi chính sách 

về thuế TNDN của Nhà máy mới DHG Pharma.  

 

 

 

   TIN NGẮN DHG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 

-    Chiến lược tái cấu trúc hệ thống bán hàng chuyên nghiệp 

– hiệu quả của Công ty đang bắt đầu phát huy hiệu quả 

tốt thể hiện qua những thông số:  

+  Số lượng khách hàng Quý 2/2015 tăng 5,6% so với Quý 

1/2015, tăng thêm gần 1.000 khách hàng.  

+   Số lượng khách hàng có phát sinh giao dịch thường 

xuyên (mua liên tục trong 3 tháng) Quý 2/2015 tăng 

56% so với Quý 1/2015, điều này chứng minh việc áp 

dụng chính sách bán hàng bỉnh ổn giá bắt đầu có tác 

dụng, giúp nhân viên bán hàng chia đều doanh số ra 

từng tháng thay vì bán tập trung doanh số vào các 

tháng cuối quý, cuối năm.  

+  Số lượng khách hàng Câu lạc bộ Cùng thịnh vượng 

tăng cao dần từ Quý 2/2015, trong đó, tất cả các mức 

hội viên (Kim cương, Bạch Kim, Vàng, Bạc, Đồng) đều 

tăng, làm cho tổng số khách hàng Câu lạc bộ tăng từ 

6.351 khách hàng Quý 1/2015 lên 8.248 khách hàng 

trong Quý 2/2015. 

-    Các ngành hàng, nhãn hàng triển khai các hoạt động 

truyền thông trực tiếp cho người tiêu dùng và hội thảo 

giới thiệu sản phẩm, hội thảo khoa học cho bác sỹ, dược 

sĩ, khách hàng và người tiêu dùng. 

-     Tiếp tục triển khai phân phối thêm hàng ngoại nhập, mở 

rộng phân phối thuốc dán hạ sốt cho đối tác Nhật từ quý 

1/2015 với mục tiêu khai thác hệ thống phân phối, tăng 

doanh thu, trao đổi kinh nghiệm quản lý hàng hóa và 

phương pháp bán hàng. 

 

 

 

-    Sản lượng sản xuất 6 tháng/2015: 1,8 tỷ đơn vị sản 

phẩm đạt 38,4% so với kế hoạch năm, giá trị sản 

xuất 1.464 tỷ VNĐ, đạt 33,1% so với kế hoạch năm.   

-    Hướng dẫn người tiêu dùng cách phòng và chữa 

bệnh thông qua các chương trình: Thầy thuốc với 

mọi nhà trên VTV Cần Thơ, Sức khỏe và cuộc sống 

trên Đài Truyền hình Hậu Giang, Lắng nghe cơ thể 

bạn trên Đài truyền hình Hà Nội, Vì cuộc sống mai 

sau trên  Đài truyền hình HTV. 

-    Tiếp tục phối hợp tư vấn EY để triển khai Dự án 

Quản trị nguồn nhân lực    

-    Giảm 13% hao hụt sản phẩm trong sản xuất 6 tháng 

đầu năm 2015. Giảm hao hụt nhôm (-1,96%), giảm 

PVC (3,65%) với tổng giá trị giảm hao hụt mang lại 

là 1,47 tỷ VNĐ. 

-    Vilas đã thăm viếng định kỳ phòng kiểm nghiệm nhà 

máy Dược Hậu Giang và tiếp tục công nhận phòng 

kiểm nghiệm hoạt động phù hợp với các yêu cầu 

của ISO/IEC 17025. 

-    Nhà xưởng Betalactam: đã xét đạt GMP WHO, ngày 

11/08/2015, đang chờ xin số đăng ký sản phẩm. 

-    Thực hiện phát động thi đua “Phát hiện lãng phí để 

tránh lãng phí”: đã nhận được 803 ý tưởng đề xuất 

của CBNVC, thực hiện thi đua trong tháng 6/2015 

"Một tháng hiệu quả, 30 ngày không sai lỗi". 



  
 

 
 

3/3 

BẢN TIN IR DHG - KỲ 16 

31-08-2015 

 

DHG Pharma có mặt trong top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2015                                                          

do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức (4 năm liên tiếp). 
 

Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT 6 tháng đầu năm 2015 
  

Trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT đã tiến hành 03 cuộc họp trực tiếp và 05 cuộc họp thông qua hình thức 

gửi thư xin ý kiến để thông qua các nội dung sau: nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 của DHG 

Pharma; thay đổi cơ cấu phòng ban Khối Tài chính/Kế toán/IR; bổ nhiệm, bãi nhiệm và tiếp nhận nhân sự; sửa 

đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính, Quy chế mua sắm và sửa chữa tài sản, Quy chế sử dụng quỹ thù lao 

và tiền thưởng HĐQT, BKS DHG Pharma; phương án mua lại cổ phiếu DHG làm cổ phiếu quỹ; mua bán quyền 

sử dụng nhà đất tại Cần Thơ, các chi nhánh và Công ty con và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT. 

 

Hoạt động đầu tư, tiến độ dự án 
 

- Nhà máy Dược phẩm Hậu Giang tại Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh: đã hoàn thành  

+  Giá trị đầu tư được duyệt: 676 tỷ VNĐ (tách ra dự án riêng DHG PP1 37,4 tỷ VNĐ, còn lại Nhà máy 

dược phẩm Non BetaLactam và Betalactam là 638,6 tỷ VNĐ (trước VAT). Tổng giá trị hợp đồng đã ký 

553,98 tỷ đồng (trước VAT: 503,6 tỷ đồng). Trong đó, nhà máy Betalactam 100,8 tỷ VNĐ. 

+  Đã giải ngân đến 30/06/2015: 541 tỷ VNĐ (đã bao gồm VAT và tiền thuê đất 39 tỷ VNĐ). Trong đó, nhà 

máy Betalactam 69,9 tỷ VNĐ. 

- Các khoản đầu tư đã được phê duyệt năm 2014 đang thực hiện: dự án máy cầm tay hệ thống bán hàng; 

xây dựng nhà Chi nhánh Tp.HCM, Hải Phòng, Vũng Tàu và bảo trì nhà các chi nhánh, Công ty con; dự án 

chế biến dược liệu đạt GMP WHO; dự án trung tâm dữ liệu; dự án kho trung tâm Miền Bắc và đầu tư 

nghiên cứu phát triển sản phẩm. Giá trị còn lại chưa giải ngân đầu năm 2015: 101,7 tỷ VNĐ; đã giải ngân 

trong Quý 1 và Quý 2/2015: 15,7 tỷ VNĐ (15,4%); còn lại 86 tỷ đồng.  

- Kế hoạch đầu tư năm 2015 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2014 phê duyệt: 367,68 tỷ VNĐ; dự kiến giải 

ngân trong năm 2015: 173,88 tỷ VNĐ. Giá trị giải ngân đến 30/06/2015 mới chỉ 11 tỷ VNĐ (6,33% kế hoạch 

năm 2015). Nguyên nhân do 6 tháng đầu năm 2015, tình hình thị trường nhiều biến động và thực hiện 

chiến lược tái cấu trúc hệ thống phân phối. Công ty ưu tiên tập trung giải quyết khó khăn trong kinh doanh 

trước nên chưa đẩy mạnh tiến độ đầu tư theo kế hoạch. 
 

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). 

 
 

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).  


