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HOẠT ĐỘNG IR 7 tháng đầu năm 2013 

Các hoạt động IR 

- Phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2012 của DHG Pharma, Công ty Cổ phần Dược 
Sông Hậu (SH Pharma) và Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh Hảo  

- Thực hiện 29 cuộc gặp Nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

- Tổ chức họp mặt cổ đông lớn ngày 08/04/2013. 

- Báo cáo thường niên 2012 hoàn thành đúng thời gian quy 
định, gửi ấn phẩm cho cổ đông, nhà đầu tư và tham gia cuộc 
bình chọn đứng vị trí thứ 2 Top 10 BCTN tốt nhất, Giải khuyến 
khích Báo cáo phát triển bền vững có tính đầy đủ nhất. 

- Chuyển ngữ sang tiếng Anh 100% thông tin công bố, đăng tải 
trên website và gửi email cho các nhà đầu tư 

Thông tin nhà đầu tư quan tâm 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doanh thu xuất khẩu 6 tháng/2013: 14,2 tỷ đồng, đạt 47,3%  
kế hoạch năm, tăng trưởng 62% so với cùng kỳ. 

DHG hiện có thị trường xuất khẩu tại 12 quốc gia gồm: Moldova, 
Ukraina, Myanma, Nga, Mông Cổ, Campuchia, Nigieria, Lào, 
Singapore, Jordan, SriLanka. Các thị trường mới đang phát triển 
có Afganistan, Indonesia, Philippin, Yemen, Iran, Somali. Phát 
triển thêm 50 sản phẩm mới 

 
Doanh thu các ngành hàng 6 tháng/2013: 

Tăng trưởng sản lượng 6 tháng/2013 so với cùng kỳ về số tuyệt đối và số tỷ lệ cao nhất thuộc về ngành hàng Giảm 
đau hạ sốt  (+28,7%) và Tim mạch – tiểu đường (+20,6%).  

Tăng trưởng doanh thu số tuyệt đối 6 tháng/2013 so với cùng kỳ cao nhất là Ngành hàng Kháng sinh (+88 tỷ đồng), 
tiếp đến là Giảm đau hạ sốt (+68 tỷ đồng) và Tim mạch tiểu đường (+22 tỷ đồng). Về tỷ lệ tăng trưởng doanh thu, 
Tim mạch tiểu đường (+37,1%), Giảm đau hạ sốt (+28,2%) và Gan mật (+22,5%) là 03 ngành hàng có tỷ lệ tăng 
trưởng cao nhất.  

Về cấu trúc doanh thu, Kháng sinh vẫn là ngành hàng có tỷ trọng cao nhất 39,6% (6 tháng/2012 là 38,3%), kế đến 
là Giảm đau hạ sốt 18,95% (6 tháng/2012 là 16,54%), Dinh dưỡng 8,3% (6 tháng/2012 8,5%). Nhóm hàng thực 
phẩm chức năng tăng trưởng doanh thu 24,1% so với cùng kỳ, nâng tỷ trọng trong cơ cấu doanh thu từ 6,9% kỳ 6 
tháng/2012 lên 7,6% kỳ 6 tháng/2013. 
 

Kết quả kinh doanh 
 

 
Khoản mục 

Số tiền 
Tăng trưởng 
so cùng kỳ 

Tỷ lệ đạt so kế 
hoạch năm 

Giá trị sản xuất 1.811 tỷ đồng 5,95% 47,65% 
Doanh thu thuần 1.549 tỷ đồng 18,13% 48,43% 
Lợi nhuận trước thuế 311 tỷ đồng 2,62% 54,61% 
          

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

Tel:    84.7103. 891433 
Fax:   84.7103. 895 209 
Thành lập:      02/09/1974 
Cổ phần hóa: 02/09/2004 

Niêm yết:        21/12/2006 

Cơ cấu cổ đông ngày 17/05/2013 

SCIC 43,31% 
Nước ngoài 48,98% 
Cổ đông nội bộ 0,93% 

CBCNV 2,37% 
Cổ đông ngoài 4,39% 
Cổ phiếu quỹ 0,02% 

 

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

Funds (8,91%), Portal Global Limited (7,20%) 

 

 

Cơ cấu doanh thu hợp nhất 6 tháng/2013  
theo chức năng: 
 

Doanh thu thuần:      1.549,6 tỷ VNĐ (100%, tăng trưởng 18,1%) 
- Trong đó: 
- -  Hàng tự sản xuất:  1.353 tỷ VNĐ (87,3%, tăng trưởng 11,8%) 
- -  Kinh doanh hàng hóa: 97 tỷ VNĐ (6,3%, tăng trưởng 213,8%)  
- -  Kinh doanh nguyên liệu: 35,6 tỷ VNĐ (2,3%, tăng trưởng 48,2%) 
- -  Hoạt động du lịch: 8,7 tỷ VNĐ (0,6%, tăng trưởng 132,1%) 
- -  Hàng khuyến mãi: 55,3 tỷ VNĐ (3,6%, tăng trưởng 30,2%) 

 
 

Số liệu hợp nhất  
6 tháng/2013 

 

 
Lê Thị Hồng Nhung 
Trưởng Ban quan hệ nhà đầu tư 
Cel: 0983 834469 
hongnhung@dhgpharma.com.vn 
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Mặc dù tình hình thị trường còn nhiều khó khăn và ảnh 
hưởng của Thông tư 01, doanh thu của DHG 6 tháng 
/2013 tăng trưởng tốt, đạt 18,1% so với cùng kỳ. Tuy vậy, 
lợi nhuận trước thuế có tốc độ tăng chưa tương ứng. Lợi 
nhuận trước thuế/doanh thu thuần 6 tháng/2013 đạt 
20,1% (6 tháng/2012 là 23,1% - giảm 3% điểm), nguyên 
nhân: 

-  Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 
ngày 25/04/2013, trong Quý 2/2013, DHG đã trích 14,2 
tỷ đồng thu nhập trước thuế 6 tháng đầu năm 2013 cho 
Quỹ phát triển khoa học công nghệ. Khoản trích lập 
này tương đương 0,92% doanh thu, được ghi nhận 
trong Chi phí quản lý (mục chi phí bằng tiền khác). 
Năm 2012 không có khoản trích lập này. Việc trích lập 
5% thu nhập trước thuế cho Quỹ phát triển KHCN sẽ 
tiếp tục được thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2013. 

-   Chi phí bán hàng 6 tháng/2013 tăng 30,3% so với cùng 
kỳ, trong đó tăng do doanh thu tăng 18%. Tỷ trọng chi 
phí bán hàng/doanh thu thuần năm 2013 là 20,4% so 
với 6 tháng/2012 là 18,5%, tăng 1,9% điểm. Lý do 
CPBH tăng so với cùng kỳ: nếu như năm 2012, việc 
phân bổ các chi phí cho hoạt động chăm sóc khách 
hàng, tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm mới … theo 
ngân sách được duyệt được hạch toán trong kỳ 6 
tháng cuối năm 2012 thì năm 2013, các khoản phi phí 
này được phân bổ trong kỳ phát sinh. Tuy nhiên, tỷ 
trọng chi phí bán hàng/doanh thu thuần 6 tháng/2013 
(20,4%) có xu hướng giảm đáng kể so với cả năm 
2012 (24,2%). 

-  Thu nhập từ lãi ngân hàng mặc dù tăng 33% nhưng 
đóng góp tỷ trọng trên doanh thu 6 tháng/2013 chỉ 
1,4% so với 1,6% cùng kỳ 2012. 

-  Tỷ trọng tổng giá vốn hàng bán/doanh thu thuần 6 
tháng/2013 là (53,8%), tăng 1,5% điểm so với 
cùng kỳ (52,3%), tăng 3,1% điểm so với tỷ trọng 
của năm 2012. Nguyên nhân do cơ cấu doanh 
thu kinh doanh hàng hóa và hàng khác tăng, 
hàng tự sản xuất cơ cấu giảm chỉ còn 87,3% so 
với mức 92,3% của năm 2012 và cùng kỳ. Xu 
hướng này sẽ vẫn tiếp tục trong 6 tháng cuối 
năm 2013 do DHG tăng doanh thu từ hoạt động 
kinh doanh hàng ngoại nhập độc quyền và còn 
phân phối sản phẩm Eugica. 

 Xét riêng tỷ trọng giá vốn hàng bán/doanh thu 
thuần hàng DHG sản xuất so với cùng kỳ giảm từ 
49% còn 47,9%. Đây là tín hiệu tốt trong điều 
kiện các yếu tố đầu vào tăng trong khi tác động 
về giá ảnh hưởng đến doanh thu chỉ tăng 2,24% 
so với cùng kỳ. Tỷ trọng này so với năm 2012 là 
47,2% thì không biến động nhiều. 

Đối với lợi nhuận sau thuế, biên lợi nhuận ròng còn 
bị tác động bởi yếu tố thuế TNDN. Năm 2012, DHG 
được hưởng chính sách ưu đãi thuế suất 10% tính 
trên thu nhập chịu thuế của năm 2006 và 2007 do 
niêm yết cổ phiếu trước thời hạn 31/12/2006; năm 
2013 là 20% tính trên thu nhập chịu thuế của năm 
2013. Tỷ trọng thuế TNDN/doanh thu thuần 6 
tháng/2013 là 4,3% so với 3,1% cùng kỳ, tăng 1,2% 
điểm.  

Từ năm 2014 trở đi, Công ty mẹ không còn được 
hưởng ưu đãi thuế TNDN. Song, hoạt động của 
Nhà máy mới tại KCN Tân Phú Thạnh, tỉnh Hậu 
Giang sẽ được hưởng ưu đãi thuế suất trong 15 
năm, dự kiến bắt đầu từ năm 2014 (4 năm đầu 0%, 
9 năm tiếp theo 5%, 2 năm còn lại 10%). 

 

TIN NGẮN DHG 6 tháng/2013 

 

-  Triển khai chiến lược bán hàng: “chi tiết – đều đặn – 
không bỏ sót” đến từng nhân viên bán hàng trên toàn 
quốc.  

-  Triển khai phân phối hàng ngoại nhập 02 sản phẩm 
thuốc biệt dược gốc nhóm tim mạch – tiểu đường của 
đối tác Mỹ từ tháng 6/2013 với mục tiêu khai thác lợi 
thế hệ thống phân phối, tăng doanh thu, trao đổi kinh 
nghiệm quản lý hàng hóa và phương pháp bán hàng. 

-  Chuẩn bị triển khai thí điểm bán hàng trên máy PDA 
trong 6 tháng cuối năm. 

-  Các chương trình Marketing hỗ trợ bán hàng được triển 
khai đồng loạt, tập trung nhiều chương trình hội thảo 
giới thiệu sản phẩm, quảng cáo trên truyền hình, 
khuyến mại, truyền thông đến người tiêu dùng. 

-  Chăm sóc khách hàng: Tổ chức họp mặt nhóm khách 
hàng thân thiết, hoàn thành chương trình “Trải nghiệm 
mùa hè 2013” cho con khách hàng. 

-   Sản lượng sản xuất 6 tháng/2013 là 2,1 tỷ đơn vị sản 
phẩm, đạt 45,6% kế hoạch năm. 

-   Hao hụt sản phẩm giảm 12,87%, hao hụt màng nhôm 
-  PVC 3,4%/định mức từng lô sản phẩm. 

- Quý II/2013 thực hiện đánh giá định kỳ ISO 
9001:2008, ISO/IEC 17025, GMP WHO, GLP,GSP 
nhà máy Nguyễn Văn Cừ - Cần Thơ, đánh giá GSP 
kho Tân Tạo – TPHCM. 

-  Triển khai sản xuất 09 sản phẩm mới, nghiên cứu thử 
nghiệm tương đương sinh học 5 sản phẩm. 

-  Hoạt động cộng đồng với 6 chương trình Thầy thuốc 
với mọi nhà phát sóng trên truyền hình VTV Cần 
Thơ, 6 chương trình Nhịp cầu y tế - Đài truyền hình 
Vĩnh Long. Tổ chức 31 chương trình khám bệnh phát 
thuốc cho người dân trong đó có 2 chương trình lớn 
tại Lào, Campuchia. 
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-  Chuyển nhượng thành công thương hiệu Eugica cho 
đối tác Mega Wecare theo hợp đồng đã ký ngày 
12/12/2012, giá trị chuyển nhượng 6 triệu USD, ghi 
nhận khoản thu nhập khác trong tháng 07/2013. DHG 
tiếp tục phân phối dòng sản phẩm Eugica trong năm 
2013 và gia công dòng sản phẩm này ít nhất 5 năm 
(2013-2017). Đây là thương vụ chuyển nhượng nhãn 
hiệu đầu tiên của một Công ty Dược Việt Nam, khẳng 
định giá trị thương hiệu các nhãn hàng của DHG thông 
qua hoạt động đầu tư Marketing bài bản. DHG mong 
muốn sản phẩm Eugica không chỉ phát triển tại thị 
trường Việt Nam mà còn hướng ra xuất khẩu dựa trên 
thị trường sẵn có của đối tác tại 21 quốc gia trên thế 
giới. Dự kiến sản lượng tăng khi xuất khẩu sẽ giúp khai 
thác tối đa công suất nhà máy viên nang mềm của 
DHG. Đồng thời, các sản phẩm Eugica được sản xuất 
bằng thảo dược trong nước, góp phần phát triển nguồn 
dược liệu Việt Nam. 

-   Vị thế thương hiệu tiếp tục được củng cố và nâng 
cao với vị trí thứ 16 trong bảng xếp hạng 50 Công ty 
kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2013 do Tạp chí 
nhịp cầu đầu tư phối hợp cùng Công ty chứng khoán 
Thiên Việt khảo sát và Chủ tịch HĐQT Phạm Thị Việt 
Nga được tạp chí Forbes phiên bản Việt Nam bình 
chọn là nữ doanh nhân thành công nhất Việt Nam 
năm 2012. 

-  Tái cơ cấu tổ chức mô hình quản trị Công ty thông 
qua nhà tư vấn Ernst & Young. 

-   Hiệu quả hoạt động: Khoản phải thu được quản trị 
hiệu quả thông qua chính sách bán hàng, theo đó, kỳ 
thu tiền bình quân ở mức trung bình 50 ngày/kỳ. Số 
ngày tồn kho bình quân tăng nhẹ từ 126 ngày lên 
129 ngày so với 31/12/2012, nhưng giảm mạnh so 
với cùng kỳ 6 tháng/2012 (159 ngày). Khoản phải trả 
duy trì ở mức tương ứng so với cùng kỳ và tăng 
nhiều so với thời điểm 31/12/2012 (từ 73,7 tỷ đồng 
lên 174,3 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do hàng đi 
đường tăng 32 tỷ đồng và công nợ phân phối Eugica 
tăng 50 tỷ đồng.   

 
 

Quyết định/Nghị quyết của HĐQT đã ban hành  

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 8 kỳ họp định kỳ và đột xuất để thảo luận và 
thông qua các nội dung chủ yếu sau: 

- Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2013; Báo cáo tài chính quý, năm, kiểm toán; Báo cáo của các tiểu 
ban trực thuộc HĐQT, Báo cáo tiến độ nhà máy mới, phê duyệt tờ trình đấu thầu DHG PP1, Thống nhất chọn 
PWC Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2013. 

- Thông qua nội dung, tài liệu và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012. 

- Thông qua chủ trương nhận và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Đà Lạt, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh 
Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quy Nhơn, Sóc Trăng, đầu tư xây dựng nhà SH Pharma. 

- Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2/2012 ngày 18/04/2013 tỷ lệ 10% mệnh giá và đợt cuối/2012 ngày 06/06/2013 
theo nghị quyết ĐHĐCĐ tỷ lệ 10% mệnh giá. 

- Giải thể chi nhánh Lâm Đồng do hoạt động chưa hiệu quả; Giải thể chi nhánh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh để 
thành lập Công ty con. 

- Thông qua quy chế quản trị Công ty sửa đổi theo Điều lệ Công ty và Thông tư 121; Ban hành Điều lệ Quỹ phát 
triển khoa học và công nghệ CTCP Dược Hậu Giang; Bổ sung, sửa đổi Điều lệ các Công ty con 100% vốn chủ 
sở hữu. 

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, đề cử các chức danh quản lý và các vấn đề liên quan đến nhân sự. 

 

 
Hoạt động đầu tư, tiến độ dự án 
 

 

Công ty liên kết Bao bì Vĩnh Tường (VIPACO) 

VIPACO đã phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu và đối tác 
chiến lược (CTCP Đầu tư Đông Âu) với giá bán 4.000 đồng/cổ phần. Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu của 
VIPACO sẽ sử dụng cho mục đích trả nợ ngân hàng và tiếp tục hoàn thành nhà máy mới. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của 
DHG Pharma giảm từ 20% còn 6,67% và VIPACO không còn là Công ty liên kết của DHG Pharma kể từ ngày 
02/04/2013. Tổng khoản đầu tư vào VIPACO là 20 tỷ đồng, đã được DHG Pharma trích lập dự phòng 16,5 tỷ đồng, 
còn lại 3,5 tỷ đồng. 
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Tiến độ dự án Nhà máy mới đến 30/06/2013:  

Nhà xưởng Non Betalactam: Các gói thầu xây lắp và 
hoàn thiện nhà xưởng Non Betaclactam, nhà văn 
phòng, các công trình phụ trợ đã hoàn thành được 
90%. Các gói thầu thiết bị đã ký hợp đồng trong tháng 
07/2013. Dự kiến xét GMP giữa tháng 11/2013.  

Nhà xưởng Beta Lactam: Đang thực hiện ép cọc, gói 
thầu xây lắp và hoàn thiện nhà xưởng Beta lactam đã 
hủy thầu lần 1, đang thực hiện đấu thầu lần 2. Dự kiến 
sẽ ảnh hưởng tiến độ 02 tháng.  

Nhà ăn và hội trường: khối lượng hoàn thành được 
25%. 

Giải ngân: Tổng số tiền giải ngân tính từ đầu năm đến 
30/06/2013 là 117 tỷ đồng. Giải ngân từ khi dự án bắt 
đầu đến 30/06/2013 là 238,8 tỷ đồng (trong đó 59 tỷ 
tiền đất). 
 

Công ty liên kết Tảo Vĩnh Hảo (SPIVIHA) – DHG sở hữu 
31,36% 

Kết quả thực hiện năm 2012 đạt 29,5 tấn sản lượng sản 
xuất tảo bột (tăng 5,2%), tiêu thụ được 22,4 tấn (giảm 
18,8%). Doanh thu thuần 10,4 tỷ đồng (giảm 14,3%), Lợi 
nhuận sau thuế 3,1 tỷ đồng (giảm 32,7%).  

Khó khăn lớn nhất của Công ty là chưa chủ động được 
đầu ra của sản phẩm, vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào lượng 
tiêu thụ của DHG. Hàng tồn kho cao, hiện tại đang thu hẹp 
sản xuất để tìm kiếm thêm đối tác tiêu thụ sản phẩm.  

Kết quả 6 tháng đầu năm 2013 đạt 14,2 tấn sản lượng sản 
xuất tảo bột, tiêu thụ 374 kg, doanh thu 352 triệu đồng, lỗ 
290 triệu đồng. Dự kiến từ tháng 7/2013, DHG sẽ tiêu thụ 
1,5 tấn tảo bột/tháng, giúp giải quyết lượng tồn kho và 
mang lại doanh thu, lợi nhuận cho SPIVIHA. 

 

 

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). 

Ảnh 
chụp 
bên 
ngoài 
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Pharma 
ngày 
30/06 

Nhà văn phòng NMM DHG 30/06/2013 
Kết cấu bên trong NMM Non Beta DHG 12/07/2013 


