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HOẠT ĐỘNG IR THÁNG 6,7/2014 

Các hoạt động IR 

- Tham dự và đạt giải Top 10 Báo cáo thường niên 2013 tốt  
nhất. Top 5 Báo cáo phát triển bền vững 2013. 

- Thực hiện 20 cuộc hẹn gặp trực tiếp với 40 quỹ đầu tư 
trong và ngoài nước. Cập nhật tình hình kinh doanh quý 2, 
6 tháng năm 2014 cho cổ đông và nhà đầu tư.  

- Hoàn thành thủ tục phát hành, lưu ký, niêm yết, đăng ký 
giao dịch cổ phiếu thưởng tỷ lệ 3:1, ngày giao dịch chính 
thức 09/07/2014. 

- Chia cổ tức phần còn lại 15% của năm 2013. Ngày chốt 
danh sách 22/07/2014. Ngày thanh toán: 04/08/2014. 

- Giải tỏa cổ phiếu ESOP năm 2011 cho CBCNV, ngày hiệu 
lực điều chỉnh: 23/06/2014 

 
Thông tin nhà đầu tư quan tâm 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kết quả kinh doanh Quý 2 và 6 tháng/2014: 
 

               ĐVT: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu 
Quý 2/ 2014 Tăng trưởng 

so cùng kỳ 
6 tháng/ 2014 Tăng trưởng 

so cùng kỳ 
Tỷ lệ đạt so kế 

hoạch năm 

Giá trị sản xuất 900,5  -12,6% 1.825,7 0,8% 42,9% 
Doanh thu thuần 975,9 25,2% 1.703,5 9,9% 43,9% 
Lợi nhuận trước thuế 192,3 19,3% 338,9 8,9%  
Lợi nhuận trước thuế  
(không bao gồm doanh thu 
hoạt động tài chính) 

 
182 

 
24,7% 320 12,4% 46,7% 

(*) Số liệu báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng/2014 trước kiểm toán 

CÔNG TY Cp DƯỢC HẬU GIANG 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh 
Kiều, Tp. Cần Thơ 
 

Tel:    +84. 7103. 891433 
Fax:   +84. 7103. 895209 
Thành lập:      02/09/1974 
Cổ phần hóa: 02/09/2004 

Niêm yết:        21/12/2006 

 

Cơ cấu doanh thu hợp nhất 6 tháng/2014 theo chức năng  
(số liệu trước kiểm toán): 
 

Doanh thu thuần:      1.703,5 tỷ VNĐ (100%, tăng trưởng 9,9%) 

- Trong đó: 

- -  Hàng tự sản xuất:  1.555,7 tỷ VNĐ (91,3%, tăng trưởng 15,0%) 

- -  Kinh doanh hàng hóa, nguyên liệu:  131 tỷ VNĐ  

-    (chiếm 7,69%, tăng trưởng -1,19%) 

- -  Hoạt động du lịch: 6,3 tỷ VNĐ (0,4%, tăng trưởng -27%) 

- -  Hàng biếu, tặng: 10,5 tỷ VNĐ (0,6%, tăng trưởng – 81,1%) 
 

Doanh thu xuất khẩu 6 tháng/2014: 10,7 tỷ đồng, giảm 
5,52% so với cùng kỳ năm 2013. Doanh thu xuất khẩu giảm 
chủ yếu ở thị trường Đông Âu do tình hình chính trị bất ổn ở 
khu vực này. 

 

Doanh thu 10 ngành hàng: 1.440 tỷ đồng, chiếm 92,5% tổng doanh thu hàng DHG sản xuất. Ngành hàng tăng 

trưởng 13,5% về sản lượng và 16,3% về giá trị so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng chủ yếu vẫn là 03 ngành hàng 

kháng sinh, giảm đau hạ sốt và hô hấp. Các ngành hàng tăng trưởng cao so với cùng kỳ 6 tháng/2013, tiêu biểu 

có Ngành hàng Hô hấp, Ngành hàng Mắt – Thần Kinh, Ngành hàng Chăm sóc da và Giảm đau hạ sốt 

Doanh thu nhãn hàng: Các nhãn hàng tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông, hội thảo giới thiệu sản 

phẩm, họp mặt khách hàng, tư vấn, ... để giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ khối bán hàng. Một số nhãn hàng tăng 

trưởng doanh thu 6 tháng/2014 cao so với cùng kỳ là Apitim - nhóm tim mạch, Naturenz – nhóm gan mật và 

Eyelight – nhóm mắt, thần kinh.  

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

             Cơ cấu cổ đông ngày 22/07/2014 
 

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

CBCNV  2,41% 
Cổ đông ngoài 4,86% 
Cổ phiếu quỹ 0,01% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Investment Funds (9,30%), Portal Global Limited (7,20%) 
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Đánh giá kết quả kinh doanh: 

- Giá trị sản xuất trong Quý 2/2014 giảm 12,6% so với cùng kỳ do Nhà máy cũ đang sửa chữa, cải tạo tách dây 
chuyền dược liệu – hóa dược và một phần công suất của Nhà máy cũ được di dời về Nhà máy mới Non 
Betalactam – KCN Tân Phú Thạnh. DHG đã có kế hoạch sản xuất dự trữ trong Quý 1/2014 để đảm bảo đủ hàng 
hóa cung cấp cho thị trường trong thời gian di dời. Sản lượng nhập kho tích lũy 6 tháng/2014 vẫn tăng trưởng 
10,5% so với cùng kỳ và đạt 50% kế hoạch sản xuất cả năm.  

- Doanh thu thuần Quý 2/2014 tăng trưởng 25%, 6 tháng/2014 tăng trưởng 9,9% so với cùng kỳ. Nguyên nhân 
tăng chủ yếu do thành công của dự án tái cấu trúc hệ thống bán hàng, chia group danh mục sản phẩm, trang bị 
máy tính bảng cho nhân viên bán hàng và bước đầu xây dựng lại hệ thống logistic theo mô hình chuyên nghiệp. 

- Mặc dù doanh thu Quý 2/2014 tăng trưởng cao, tuy nhiên do Quý 1/2014 doanh thu giảm 5,5% nên tích lũy 6 
tháng/2014, doanh thu thuần mới chỉ đạt 44% so với kế hoạch. Tình hình kinh doanh khó khăn 6 tháng đầu năm 
2014 chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi sức mua thị trường giảm, cạnh tranh cao và tác động của Thông tư 01 đến hệ 
điều trị. 

- Ngoài những yếu tố khó khăn về chính sách, thị trường, doanh thu năm 2014 còn bị ảnh hưởng bởi việc không 
tiếp tục ghi nhận doanh thu hàng khuyến mãi (6 tháng/2014 giảm 45 tỷ đồng, tương ứng giảm 81% so với cùng 
kỳ) và không phân phối Eugica (6 tháng/2014 giảm 64 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ giảm 99% so với cùng kỳ). 02 
khoản trên giảm tổng cộng 109 tỷ đồng, chiếm 6,4% doanh thu 6 tháng/2014. 

- Các khoản mục góp phần tăng trưởng doanh thu Quý 2/2014 và 6 tháng/2014 của DHG là doanh thu ngành hàng 
– nhãn hàng (+16%), doanh thu kinh doanh nguyên liệu (+102%) và doanh thu phân phối hàng độc quyền của 
MSD (+1758%; do DHG bắt đầu phân phối hàng của MSD từ tháng 5/2013). 

 

TIN NGẮN DHG 6 THÁNG/2014 

Hoạt động thị trường: 

Dự án “Tái cơ cấu hệ thống bán hàng hiệu quả, chuyên 
nghiệp” giúp đẩy mạnh doanh số hàng DHG, đặc biệt là 
group 3. Gia tăng sản lượng sản phẩm, góp phần khai 
thác công suất nhà máy trong thời gian tới. 

Đang tiến hành khảo sát để triển khai dự án “Hiệu quả 
chi phí hoạt động các đơn vị bán hàng” do EY tư vấn.  

Hệ điều trị chiếm 10,35% tổng doanh thu ngành hàng. 

Số lượng thành viên CLB khách hàng đến 30/6/2014 là 
9.747 thành viên, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2013. 

TGĐ đã tổ chức đợt thăm viếng khách hàng Các Công ty 
con (ĐBSCL) và Khu vực Miền Đông để nghe phản hồi 
thông tin thị trường. 

Hoạt động sản xuất: 

Sản lượng sản xuất 6 tháng/2014 cả 02 nhà máy đạt 2,3 
tỷ đơn vị sản phẩm, tăng trưởng 10,5% so với cùng kỳ. 
Năng suất lao động tăng 6%. Giảm hao hụt nhôm 2,17%, 
PVC 4,47%, tổng giá trị giảm hao hụt 2,1 tỷ đồng 

Sản xuất bao bì (DHG PP1):  kinh doanh hàng ngoài của 
bao bì 6 tháng đạt 10 tỷ đồng, tăng trưởng 19,5% so với 
cùng kỳ. Năng suất lao động tăng 5% so với năm 2013. 
Đang chuẩn bị để đăng ký đánh giá GMP WHO bao bì 
Dược phẩm 

Sản xuất Dược liệu (DHG Nature): kinh doanh hàng ngoài 
của DHG Nature đạt 4 tỷ đồng, tăng trưởng 60,8% so với 
cùng kỳ.  

Dự án “chia sẻ giá trị với nông dân – phát triển vùng 
Dược liệu” đã nhận được sự viện trợ không hoàn lại của 
VBCF đợt đầu 652 triệu đồng. Tổng số tiền được VBCF 
tài trợ là 2,6 tỷ đồng, chia làm nhiều đợt nhận trong 02 
năm theo tiến độ của dự án. 

Ngoài các danh hiệu Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 

Việt Nam năm 2014 do tạp chí Forbes công bố, Top 50 

Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2014 

do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư tổ chức, ngày 26/07/2014, 

DHG tiếp tục nhận được Giải thưởng Top 10 Báo cáo 

thường niên tốt nhất năm 2013 và Top 5 Báo cáo phát 

triển bền vững do HOSE phối hợp với Báo Đầu tư 

chứng khoán tổ chức. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Từ phải qua: Ông Lê Đình Bửu Trí – Phó Chủ tịch HĐQT DHG 

Pharma, đại diện Công ty nhận Giải khuyến khích Báo cáo phát triển 

bền vững có tính đầy đủ nhất. 

 

Tiến độ đăng ký sản phẩm tương đương sinh học 

Tương đương sinh học 19 sản phẩm, Bộ Y tế đã công 

bố 11 sản phẩm, 5 sản phẩm đang chờ công bố và 03 

sản phẩm đang gửi thử tại Viện. 
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Hoạt động đầu tư, tiến độ dự án 
 

Giải ngân còn lại đến 31/12/2013 của các dự án 
nhiệm kỳ cũ theo kế hoạch là: 348,8 tỷ đồng (chưa 
VAT). Từ 01/01/2014 đến 30/06/2014 đã giải ngân tổng 
cộng 141 tỷ đồng (có VAT) bao gồm Nhà máy bao bì 
thêm 14,7 tỷ đồng, Nhà máy dược phẩm 126,3 tỷ đồng. 

Tích lũy giải ngân tiền đất KCN Tân Phú Thạnh 63,6 tỷ 
đồng; Nhà máy mới bao bì 58,3 tỷ đồng (có VAT) và Nhà 
máy mới dược phẩm 427,3 tỷ đồng (có VAT). 

Tiến độ Nhà máy mới Betalactam KCN Tân Phú Thạnh 

Gói xây lắp: Đã thi công xong phần nền, đang thực 
hiện phần hoàn thiện bên ngoài.  

Gói Panel: Đang thực hiện các thủ tục tổ chức đấu thầu 
lần 03 (đã tổ chức 2 lần đều hủy thầu do nhà thầu không 
đáp ứng tiêu chí). Dự kiến ký hợp đồng giữa tháng 
8/2014. 

Gói HVAC (hệ thống xử lý không khí): Ký hợp đồng trong 
tháng 8/2014. 

Thời gian hoàn thành các gói thầu trên dự kiến cuối 
tháng 11/2014. Các gói còn lại đang tổ chức đấu thầu. 

Các công trình phụ khác tại KCN Tân Phú Thạnh 

San lấp mặt bằng phần còn lại: Đã thi công, cơ bản hoàn 
thành. Bờ kè giáp sông Ba Láng: đang thực hiện thủ tục 
chỉ định thầu khảo sát và thiết kế, dự kiến đến 04/2015. 

 
 

 

 

Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã được ĐHĐCĐ2013 thông qua:  

1.  Xây dựng nhà các Chi nhánh trực thuộc: Đã hoàn thành xây dựng nhà cho ST Pharma và CM Pharma. Đang 
chuẩn bị thi công, chào bán hồ sơ thầu nhà Chi nhánh Hải Phòng, CN Bà Rịa - Vũng Tàu. Mua lại đất và nhà 
của Nhà nước theo hình thức chuyển giao đất có thu tiền sử dụng tại 5 vị trí (đã giải ngân 29,8 tỷ đồng) 

2.  Đầu tư mua bán sáp nhập ASV Pharma Việt Nam: đang rà soát thủ tục pháp lý, thẩm định tài chính, kiểm toán 
sổ sách báo cáo tài chính và thuê hãng Luật tư vấn. 

3.  Hệ thống kho trung chuyển trung tâm vùng: đang xem xét địa điểm mua đất hoặc thuê đất, quyết định xây dựng 
kho Miền Bắc ở tỉnh Hưng Yên. 

4.  Dây chuyền chế biến dược liệu đạt tiêu chuẩn GMP WHO: đang hoàn chỉnh dự toán chi tiết. 

5.  Đầu tư dây chuyền sản xuất mới: đang xin ý kiến HĐQT phê duyệt lựa chọn nhà thầu. 

6.  Trung tâm dữ liệu: đang phân tích chi tiết ứng dụng và tính khả thi của dự án để quyết định thuê hoặc tự đầu tư 

7.  Kho tá dược và nguyên liệu tại Tổng kho CMT8: đang hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật chi tiết 

8.  Dự án “Tách dây chuyền dược liệu, hóa dược tại nhà máy Nguyễn Văn Cừ đạt tiêu chuẩn GMP WHO”: đang 
thực hiện, dự kiến hoàn thành cuối tháng 09/2014. 

9. Đầu tư, trang bị nghiên cứu phát triển sản phẩm: 6,58 tỷ đồng, sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ. 

10. Đầu tư phương tiện vận tải: đã đầu tư 3,9/5,5 tỷ đồng. 

11.  Dự án trang bị máy tính bảng cho nhân viên bán hàng: đã hoàn thành tháng 05/2014. 

12.  Sửa chữa, bảo trì nhà máy Nguyễn Văn Cừ: thực hiện theo nhu cầu hàng năm. 

13. Quy hoạch khu 288 Bis Nguyễn Văn Cừ: theo tiến độ thực hiện cuối Quý 4/2014 

  
 

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, Ban IR 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). 

Nhà máy mới Betalactam ngày 31/07/2014 


