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HOẠT ĐỘNG IR Quý 3 năm 2013 

Các hoạt động IR 

- Thực hiện 24 cuộc gặp gỡ nhà đầu tư, tiếp xúc trực tiếp với 58 
quỹ đầu tư và Công ty chứng khoán trong và ngoài nước. 
Tham gia các buổi hội thảo phân tích cổ phiếu giới thiệu về 
DHG Pharma 

- Giải tỏa cổ phiếu ESOP năm 2010 cho CBCNV, ngày hiệu lực 
điều chỉnh: 17/09/2013. 

- 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 9 tháng/2013:  
 

Đạt 21,4 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch năm. DHG hiện có thị 
trường xuất khẩu tại 12 quốc gia gồm: Moldova, Ukraina, 
Myanma, Nga, Mông Cổ, Campuchia, Nigieria, Lào, Singapore, 
Jordan, SriLanka, Rumani. Các thị trường mới đang phát triển 
có Afganistan, Indonesia, Philippin, Yemen, Thai Lan. Phát triển 
thêm 68 sản phẩm mới 
 

Doanh thu các nhãn hàng, ngành hàng 9 tháng/2013: 

11 nhãn hàng được đầu tư thương hiệu chiếm 48,6% tổng doanh thu hàng sản xuất của Công ty và đạt tỷ lệ tăng 
trưởng 15% so với cùng kỳ. Tăng trưởng doanh thu cao nhất là các nhãn hàng NattoEnzym 73% (nhóm tiểu 
đường), Apitim 39% (nhóm tim mạch) và Naturenz 30% (nhóm gan mật). 

10 ngành hàng bán ra có doanh thu tăng 9,1% so với cùng kỳ, trong đó tăng trưởng do yếu tố sản lượng là 4,73%, 
do yếu tố tăng giá là 2,22% và phần còn lại là tăng do thay đổi cấu trúc danh mục sản phẩm. Trong đó ngành hàng 
tim mạch tiểu đường có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất 23%, giảm đau hạ sốt tăng 22% và nhóm gan mật tăng 18%. 

Cấu trúc ngành hàng tương đối ổn định trong các năm qua. Kháng sinh là ngành hàng có tỷ trọng cao nhất 38,11% 
(9 tháng/2012 là 39,42%), kế đến là Giảm đau hạ sốt 19,01% (9 tháng/2012 là 17,33%), Dinh dưỡng 7,98% (9 
tháng/2012 là 8,34%).  

Nhóm hàng thực phẩm chức năng tăng trưởng doanh thu 25,74% so với cùng kỳ, nâng tỷ trọng trong cơ cấu doanh 
thu từ 7,39% kỳ 9 tháng/2012 lên 8,19% kỳ 9 tháng/2013, dược phẩm chiếm 91,79% và dược mỹ phẩm  0,02%. 

Kết quả kinh doanh 
 

 
Khoản mục 

Số tiền 
Tăng trưởng 
so cùng kỳ 

Tỷ lệ đạt so kế 
hoạch năm 

Giá trị sản xuất 2.862 tỷ VNĐ 11,19% 75,32% 
Doanh thu thuần 2.388 tỷ VNĐ 17,98% 74,63% 
          

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 19/08/2013 

SCIC 43,31% 
Nước ngoài 49% 
Cổ đông nội bộ 0,93% 

CBCNV 2,19% 
Cổ đông ngoài 4,55% 
Cổ phiếu quỹ 0,02% 

4,55%

0,93%

43,31%

49,00%

2,19% 0,02%

SCIC 

Cổ đông ngoài 

Cổ đông nước ngoài 

Cổ đông nội  bộ 

CBCNV 

Cổ phiếu quỹ 

 

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

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

 

 

Cơ cấu doanh thu hợp nhất (ước tính) 9 tháng/2013  
theo chức năng: 

 

Doanh thu thuần hợp 
nhất 9 tháng ước tính 

Số tiền 
(tỷ VNĐ) 

Tỷ trọng 
doanh 

thu 

Tăng 
trưởng so 
cùng kỳ 

Hàng tự sản xuất 2.045 85,7% +9,1% 

Kinh doanh hàng hóa 182 7,6% +290,8% 

Kinh doanh nguyên liệu 56 2,4% + 63,3% 

Hoạt động du lịch 18 0,8% + 66,5% 

Hàng khác 87 3,6% + 48,2% 

Tổng doanh thu thuần 2.388 100% +17,98% 

 
 
 
 
 

Số liệu hợp nhất  
9 tháng/2013 (ước tính) 

 

 
Lê Thị Hồng Nhung 
Trưởng Ban quan hệ nhà đầu tư 
Cel: 0983 834469 
hongnhung@dhgpharma.com.vn 
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Cơ cấu sản lượng sản xuất theo phân xưởng (nhà máy hiện tại) 
 

 

Xưởng sản xuất 
9 tháng 2013 9 tháng 2012 

Tăng trưởng so 
cùng kỳ 

Sản lượng Giá trị Sản lượng Giá trị Giá trị 

Non Betalactam 77,89% 51,04% 79,45% 52,61% 7,88% 

Betalactam 13,11% 36,75% 11,67% 35,50% 15,08% 

Thuốc nước-kem-Gel 0,98% 6,80% 1,01% 6,85% 10,30% 

Nang mềm 8,02% 5,41% 7,88% 5,03% 19,53% 

Tổng cộng 100% 100% 100% 100% 11,19% 

 

 

TIN NGẮN DHG Quý 3/2013 
 

-     Với DHG, chỉ tiêu đạt doanh thu bán hàng năm 2013 là 

một thách thức lớn trong tình hình khó khăn chung và 

ảnh hưởng của Thông tư 01 về việc đấu thầu thuốc 

trong bệnh viện. Trải qua 3/4 chặng đường kinh doanh 

của năm 2013 với nhiều cạnh tranh gay gắt của thị 

trường dược phẩm, DHG đã tập trung nhiều chương 

trình quảng cáo, hội thảo giới thiệu sản phẩm và hoạt 

động hỗ trợ bán hàng; đồng thời tổ chức huấn luyện kỹ 

năng bán hàng cho toàn khối bán hàng.  

-    Spivital được Hiệp Hội Thực phẩm chức năng Việt Nam 

công nhận là “Sản Phẩm Vàng Vì Sức Khỏe Cộng 

Đồng 2013”. 

-     Hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm 9 tháng đầu 

năm đã triển khai sản xuất 10 sản phẩm mới, tung ra 

thị trường 13 sản phẩm mới (9 dược phẩm và 4 thực 

phẩm chức năng). DHG đang thử tương đương sinh 

học 09 sản phẩm, trong đó 01 sản phẩm đã được công 

nhận, 03 sản phẩm dự kiến được công nhận trong 

tháng 10/2013. Công ty cũng đang thực hiện hợp tác 

nghiên cứu với các Viện Trường 9 đề tài sản phẩm. 

-    Hoạt động chăm sóc khách hàng đang chuẩn bị các 

công việc tổ chức Hội nghị khách hàng cuối năm quy 

mô lớn với chủ đề “Lễ hội Tình Đất Phương Nam” tại 

Khu Vận Động Trường của DHG Pharma. 

-   Sản lượng sản xuất 9 tháng đạt 3,24 tỷ đơn vị sản 

phẩm, đạt 71% kế hoạch năm. Điều tiết kế hoạch sản 

xuất, nhân sự để đáp ứng nhu cầu hàng hóa, cân đối 

tồn kho dự trữ để chuẩn bị di dời công suất nhà máy 

hiện tại về nhà máy mới trong Quý 1/2014.  

-    Công ty cũng đã tổ chức hội thảo triển khai mô hình 

dự kiến cơ cấu tổ chức mới, quản trị rủi ro của DHG 

theo đề xuất của E&Y cho quản lý cấp trung trở lên 

và nhóm nhân viên chủ chốt (nhóm 20). Tổ chức 

huấn luyện lãnh đạo và nhân viên từng đơn vị. 

-  Hoạt động IT triển khai phần mềm ở các bệnh viện, 
nhà thuốc GPP, thực hiện báo cáo tài chính trên 
ERP tại các Công ty con; cùng với FPT triển khai thử 
nghiệm bán hàng trên máy PDA tại CN TPHCM và 
Đồng Nai. 

 

Quyết định/Nghị quyết của HĐQT đã ban hành  

Trong Quý 3/2013, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 1 cuộc họp định kỳ và 5 cuộc họp đột xuất thông qua 

hình thức gửi mail xin ý kiến để thảo luận và thông qua các nội dung chủ yếu sau: 

- Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 với tỷ lệ 15% mệnh giá, thực hiện ngày 30/08/2013; 

- Miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh quản lý; thay đổi người đại diện vốn và Hội đồng thành viên Công ty con 

Dược phẩm DHG và A&G Pharma; 

- Thông qua Quy chế người đại diện vốn của DHG Pharma tại các Công ty con, Công ty liên kết; 

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và dự án “chia sẻ giá trị với nông dân – phát triển vùng dược 

liệu” của DHG Nature; 

- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 
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Hoạt động đầu tư, tiến độ dự án 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tiến độ dự án Nhà máy mới:  

Nhà xưởng Non Betalactam: tiếp tục thực hiện theo 
tiến độ, dự kiến xét GMP WHO trong tháng 11/2013. 
Sau đó sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký sản phẩm. 

Nhà xưởng Beta Lactam: đang thực hiện chấm thầu 
gói thầu xây lắp. 

Giải ngân: Tổng số tiền đầu tư Nhà máy mới Dược 
phẩm DHG theo kế hoạch là 676 tỷ đồng (chưa bao 
gồm tiền đất).  

Tổng số tiền giải ngân tính từ đầu năm 2013 đến 
30/09/2013 là 220 tỷ đồng. Giải ngân từ khi dự án bắt 
đầu đến 30/09/2013 là 341,9 tỷ đồng (trong đó tiền đất 
59 tỷ đồng). 
 

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

SPIVIHA vẫn đang tiếp tục gặp khó khăn về đầu ra của 
sản phẩm do phụ thuộc lượng tiêu thụ của DHG Pharma. 
Trong Quý 3/2013, DHG đã bắt đầu nhập nguyên liệu trở 
lại, giúp Spiviha giải quyết được lượng hàng tồn kho, tăng 
doanh thu và bù đắp chi phí hoạt động. Tuy vậy, Spiviha 
vẫn phải tiếp tục thu hẹp sản xuất để giải quyết khó khăn 
trước mắt. 

Kết quả ước tính 9 tháng đầu năm 2013, Spiviha đạt 15 
tấn sản lượng sản xuất tảo bột (đạt 93,75% kế hoạch 
năm), tiêu thụ 3,6 tấn tảo bột, doanh thu 2,26 tỷ đồng, lỗ 
126 triệu đồng.  

 

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 nhà văn phòng và máy mới Non Beta Lactam DHG Pharma 

Nhà văn phòng NMM DHG 30/06/2013 

Ảnh chụp 
bên trong 
nhà máy 
mới Non 

Beta 
Lactam 
DHG 

Pharma 
ngày 
18/10 


