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HOẠT ĐỘNG IR tháng 8, 9,10 năm 2012 

Các hoạt động IR 

- Giới thiệu, chia sẻ, trao đổi và cập nhật thông tin DHG cho 
các nhà đầu tư tại Hội thảo “Comsumer day” ngày 17/08 
do HSC tổ chức; Hội thảo “VietNam Access day” ngày 
17/09 do Dragon Capital tổ chức; Hội thảo “VietNam 
Access day” ngày 24/10 do VietCapital tổ chức. 

- Thực hiện buổi giới thiệu DHG (ngày 6/10), trả lời câu hỏi 
cho các đội sinh viên thuộc 14 trường Đại học tham gia 
cuộc thi “CFA Research Challenge 2013”. 

- Thực hiện 29 cuộc hẹn gặp với các nhà đầu tư trong và 
ngoài nước. 

 
 
 
Trả lời câu hỏi nhà đầu tư quan tâm 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 
 

 

 

Doanh thu các nhãn hàng 9 tháng/2012: 

-   Chiếm 51,3% tổng doanh thu hàng Công ty sản xuất. 

-   Tăng trưởng bình quân 20,6% so với cùng kỳ. 

Trong đó: 

+  Tăng trưởng số tỷ lệ cao nhất là các nhãn hàng 
Gavix (Cate tim mạch, 64,5%), nhóm tiểu đường 
(51,3%), Unikids (Cate dinh dưỡng, 48,8%), Apitim 

(Cate tim mạch 44,8%). 

+   Tăng trưởng số tuyệt đối cao nhất là các nhãn 
hàng  Klamentin (nhóm kháng sinh, 60 tỷ đồng), 

Hapacol (nhóm giảm đau hạ sốt, 58 tỷ đồng). 
 

Doanh thu các ngành (Cate) hàng 9 tháng/2012: 

Cơ cấu cate hàng 9 tháng/2012 tương đối ổn định so với 

6 tháng đầu năm 2012. So với năm 2011, có sự dịch 

chuyển nhẹ sang các cate tiêu hóa, mắt – thần kinh, tim 

mạch tiểu đường.  

Hoạt động truyền thông và tổ chức sự kiện của các 
nhãn hàng 9 tháng/2012: 

-  445 chương trình, sự kiện được tổ chức cho các 
nhãn hàng như: tầm soát mật độ xương, roadshow, 

phát hàng mẫu, dùng thử sản phẩm, ngày hội chăm 
sóc sức khỏe, họp mặt, hội thảo giới thiệu sản 

phẩm, tư vấn bán hàng tại các nhà thuốc, ... 

-   05 kỳ Hội chợ HVNCLC 2012 kết hợp với hội thảo 
giới thiệu sản phẩm trước và ngay trong thời điểm 

Hội chợ, tạo được yếu tố cộng hưởng đến người 

tiêu dùng, tăng sự nhận biết sản phẩm. 

-  Phối hợp với Sở y tế các tỉnh thành thực hiện 3 

chương trình kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam, Lễ 

đi bộ “Vì mạng lưới y tế cơ sở”, 8 cuộc mitting 

phòng chống bệnh tay chân miệng, meeting ASEAN 
phòng chống sốt xuất huyết, tham gia hoạt động 
truyền thông Hội khỏe phù đổng toàn quốc KV5. 

 

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 12/06/2012 

SCIC 43,44% 
Nước ngoài 49% 
Cổ đông nội bộ 0,91% 
CBCNV 2,69% 
Cổ đông ngoài 3,95% 

49%
43,44%

3,95%

2,69%0,91%

 

Cổ đông lớn: Franklin Templeton Investment Fund (8,37%) 

 

 
Lê Thị Hồng Nhung 
Trưởng Ban quan hệ nhà đầu tư 
Cel: 0983 834469 
hongnhung@dhgpharma.com.vn 

 

Cơ cấu doanh thu 9 tháng/2012 theo chức năng: 
 

Doanh thu thuần:  2.025 tỷ VNĐ (100%) 

 Trong đó: 

 -  Hàng tự sản xuất:   1.874 tỷ VNĐ (92,5%) 

 -  Hàng hóa, nguyên liệu:     81 tỷ VNĐ (4,0%) 

 -  Hoạt động du lịch:      11 tỷ VNĐ (0,5%) 

 -  Hàng khuyến mãi:      59 tỷ VNĐ (3%) 
 
ơ 
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Kết quả kinh doanh 
 

 
Khoản mục 

Số tiền 
Tăng trưởng 
so cùng kỳ 

Tỷ lệ đạt so 
kế hoạch năm 

Giá trị sản xuất 2.574 tỷ đồng 18,97% 75,71% 
Doanh thu thuần 2.025 tỷ đồng 17,23% 73,64% 
Lợi nhuận trước thuế 421 tỷ đồng 17,05% 83,38% 
        

 

Biến động tài sản, nguồn vốn: 

-  Tiền và tương đương tiền 602 tỷ đồng, tăng 32,9% so 
với cùng kỳ do chưa giải ngân mạnh cho nhà máy mới 

-  Khoản phải thu 541 tỷ đồng, tăng 17,8% so cùng kỳ, 
trong đó phải thu bán hàng 399 tỷ đồng, tăng 36,1% 
do tăng theo tỷ lệ tăng doanh thu (17,2%) và khách 
hàng tập trung mua nhiều vào thời điểm cuối tháng 9 
(18,9%). Kỳ hạn thanh toán của khách hàng hệ 
thương mại (nhà thuốc) là 30 ngày, hệ điều trị (bệnh 
viện, trung tâm y tế) là 90 ngày. 

-  Hàng tồn kho 604 tỷ đồng, tăng 17,5% so cùng kỳ 
nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu hàng hóa cho thị 
trường các tháng cuối năm theo tỷ lệ tăng trưởng. Tuy 
nhiên, khoản mục này cũng đang được Công ty xem 
xét, kiểm soát để khai thác hiệu quả tài sản. 

-  Tài sản cố định tăng 100,3 tỷ đồng, tăng 25,3% so 
cùng kỳ, trong đó hữu hình tăng 51,3 tỷ đồng (21,8%), 
vô hình tăng 23,3 tỷ đồng (16,4%), xây dựng cơ bản 
tăng 25,8 tỷ đồng (138,7%). Nguyên nhân tăng do đầu 
tư mua đất xây nhà cho hệ thống phân phối, máy móc 
thiết bị sản xuất, phương tiện vận tải và phần mềm 
BFO, .... 

-   Vốn chủ sở hữu 1625 tỷ đồng tăng 21,3% so cùng kỳ 
do tăng các khoản lợi nhuận giữ lại (58,1%), lợi nhuận 
chưa phân phối (23,2%) và phát hành 200.000 cổ 
phiếu ESOP 2012. 

Tỷ số sinh lợi: tương đối ổn định so với cùng kỳ  
 

 9 tháng/2011 9 tháng/2012 

ROS 17,89% 17,68% 

ROA 16,24% 15,55% 

ROE 23,06% 22,03% 

Biến động chi phí:  

- Giá vốn hàng bán 9 tháng/2012 tăng 14,15%, quý 
3/2012 tăng 13,87%. Về tỷ trọng, GVHB/DTT 9 
tháng/2012 chênh lệch giảm 1,4%; quý 3/2012 giảm 
5,1%. Nguyên nhân giảm chủ yếu do GVHB hàng 
khác giảm 10 tỷ đồng trong khi DTT hàng khác tăng 
11,8 tỷ đồng (thay đổi phương pháp hợp nhất 
BCTC). Xét riêng tỷ trọng GVHB/DTT của hàng do 
Công ty sản xuất 9 tháng/2012 hầu như không thay 
đổi (chênh lệch giảm -0,11%).  

- Chi phí bán hàng 9 tháng/2012 446 tỷ đồng, tăng 
20,54% so với cùng kỳ. Trong đó, CPBH quý 3/2012 
tăng 96% so với quý 3/2011, tác động tích cực đến 
doanh thu quý 3/2012 tăng 25,74% so với quý cùng 
kỳ. Chi phí tăng chủ yếu do DHG tăng cường hoạt 
động quảng cáo, hội thảo giới thiệu sản phẩm mới. 

- Chi phí quản lý có tỷ trọng 9 tháng/2012 tăng nhẹ so 
với cùng kỳ. Khoản tăng chủ yếu là chi phí cho nhân 
viên, do Công ty thực hiện thay đổi nâng thang lương 
4D 3 bậc sang thang lương 4D 7bậc và tăng lương 
cơ bản theo quy định Nhà nước. 

 

Hoạt động xuất khẩu:  

Doanh số xuất khẩu 9 tháng/2012: 15,1 tỷ đồng, giảm 
17% so với cùng kỳ, do một số sản phẩm đang đăng ký 
cấp lại visa. 
 

Hoạt động phát triển sản phẩm: 

-   21 sản phẩm mới gửi đăng ký;  

-  19 sản phẩm mới  (18 dược phẩm, 01 thực phẩm chức 
năng) đang triển khai sản xuất. 

-   Kinh doanh sản phẩm mới: 33,5 tỷ đồng. 

 

Hoạt động PR, cộng đồng 

09 Chương trình Thầy thuốc với mọi nhà (Đài truyền 
hình VTV Cần Thơ); 04 chương trình Nhịp cầu Y tế (Đài 
truyền hình Vĩnh Long); 20 chương trình Tạp chí Y tế 
(Đài PTTH Tp. Cần Thơ); 16 bản tin truyền hình nội bộ. 

Truyền thông internet: tăng lượt truy cập website DHG 
từ 300 lượt/ngày lên 1.000 lượt/ngày, web bán hàng 
qua mạng đạt 100 lượt/ngày. Đã giới thiệu số lượng lớn 
người tiêu dùng đến mua hàng tại các nhà thuốc. 

Cùng đội Bác sỹ tình nguyện thực hiện 92 chương trình 
khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 39.130 người dân 
vùng sâu vùng xa trên cả nước. 

 

TIN NGẮN DHG 9 tháng/2012 

Quyết định/Nghị quyết của HĐQT đã ban hành  

Trong Quý 3/2012, HĐQT đã tiến hành 01 cuộc họp định kỳ và 05 cuộc họp đột xuất. Ban hành 06 Nghị quyết và 
22 Quyết định với các nội dung chủ yếu sau:  

Số liệu hợp nhất  
9 tháng/2012 
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- Thông qua các Báo cáo của Ban Điều hành, Báo cáo tình hình thực hiện NQ ĐHĐCĐ. 

- Thông qua Điều lệ, thủ tục đăng ký kinh doanh, cử người đại diện vốn, thành lập Hội đồng thành viên các Công ty 
con BT Pharma, VL Pharma, TVP Pharma, DHG PP 1, DHG Nature 1, DHG Pharma Ltd. 

-  Thông qua Quy chế làm việc của Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát nội bộ, Quy chế quản trị Công ty sửa đổi. 

- Tăng vốn điều lệ DHG Travel từ 03 tỷ đồng lên 05 tỷ đồng. 

- Thông qua việc tạm ngừng hoạt động Chi nhánh Lâm Đồng trong 06 tháng (25/08/2012 - 25/02/2013) 

- Thông qua tờ trình phê duyệt điều chỉnh Giấy Chứng nhận đầu tư, điều chỉnh nội dung một số gói thầu DHG   
Pharma Ltd., phê duyệt tổng vốn đầu tư dự án DHG PP 1 và DHG Nature 1. 

- Bổ nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT. 
 
 
Hoạt động đầu tư, tiến độ dự án 
 
 

 

 

 

 
 

Thực hiện đầu tư theo NQ ĐHĐCĐ 9 tháng/2012: 

Đầu tư hệ thống phân phối (mua đất, xây nhà): 20 tỷ đồng, 35,54% kế hoạch năm 2012 (56,7 tỷ đồng). 

Đầu tư nhà máy hiện tại 288 Bis Nguyễn Văn Cừ: 42,9 tỷ đồng, 95% kế hoạch năm 2012 (45,1 tỷ đồng). 
 

 
 
 

 

Dự án Nhà máy mới: 

Giải ngân Nhà máy mới đến 30/09/2012: 28,5 tỷ đồng 
(6,6% tiến độ giải ngân năm 2012). Tổng giải ngân kể từ khi 
dự án bắt đầu là 100,2 tỷ đồng, trong đó tiền đất 59 tỷ đồng. 

Tiến độ Nhà máy mới: 

-  Đã chọn nhà thầu: gói xây lắp, cầu dẫn, giám định chất 
lượng, bảo hiểm. 

-  Đang chọn thầu: Gói panel phòng sạch, điện trung thế, 
ép cọc nhà văn phòng. 

- Sắp mời thầu trong tháng 10,11: Hệ thống Chiller, 
HVAC Trung tâm – Non Betalactam, xử lý nước thải, 
cung cấp nước RO, nhà văn phòng. 

   Bám sát tiến độ đến cuối Quý 1/2013 hoàn thành 
Xưởng - kho NonBetalactam, các công trình phụ trợ và 
nhà văn phòng. Xưởng Betalactam dự kiến khởi công 
tháng 3/2013, hoàn thành tháng 12/2013. 

 

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. 

Ảnh chụp bên ngoài nhà máy mới NonBetalactam 16/10 DHG Pharma 
16/10 

Ảnh chụp bên trong nhà máy mới NonBetalactam 25/09  

Thi công Betong lót và ống thoát 
ẩm  

Lắp thép sàn kho thành phẩm 


