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Đối tác chiến lược Taisho Pharma trở thành cổ đông 
lớn của DHG Pharma 

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma) đã chọn được đối 

tác chiến lược Nhật Bản – Công ty TNHH Dược phẩm Taisho 

(Taisho). Taisho có tầm nhìn và sứ mạng phù hợp với tầm nhìn và sứ 

mạng của DHG Pharma, là công ty dược phẩm có thị phần thuốc 

OTC lớn nhất Nhật Bản, có lịch sử phát triển lâu đời (hơn 100 năm), 

có năng lực tài chính mạnh (doanh thu khoảng 2,8 tỷ đô la Mỹ/năm), 

có kinh nghiệm quản lý, nghiên cứu sản phẩm và sở hữu công nghệ 

sản xuất tiên tiến. 

DHG Pharma và Taisho đã ký kết một thỏa thuận liên minh vào ngày 

31/05/2016 với mong muốn tạo thêm nhiều sự cộng hưởng trong việc 

hợp tác giữa hai bên.  

Ngày 04/07/2016, Taisho đã chính thức trở thành cổ đông lớn của 

DHG Pharma với tỷ lệ sở hữu 24,5% (21.304.064 cổ phiếu).  

Ngày 06/07/2016, Ban lãnh đạo cấp cao của Taisho có chuyến thăm 

và làm việc với Ban lãnh đạo cấp cao của DHG Pharma tại trụ sở 

chính của DHG Pharma. 
 

 
DHG Pharma: Các danh hiệu được vinh danh: 
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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.  
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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). 

- Tháng 6/2016, Forbes Việt Nam công bố bình chọn 

DHG Pharma nằm trong Top 40 thương hiệu Công ty 

giá trị nhất tại Việt Nam. 

- DHG Pharma vinh dự được Báo Nhịp cầu đầu tư bình 

chọn vào Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất 

Việt Nam 2016 và là 01 trong 10 công ty xuất sắc nhất 

trong 5 năm liên tiếp (2012 - 2016).  

- 20 năm liền đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng 

cao do người tiêu dùng bình chọn (21/02/2016) 

- Top 50 Công ty tăng trưởng bền vững giai đoạn 2011 

– 2015 do Báo Nhịp cầu đầu tư tổ chức. 

 


