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      Danh mục từ viết tắt 

       Bidiphar : Công ty CP Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định  

       Bidiphar 1  : Công ty CP Dược phẩm Bidiphar 1  

       MHBS : Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng Sông Cửu Long 

       ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông 

       HĐQT : Hội đồng quản trị 

 Thông tư 01     : Thông tư 01/2012/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong cơ sở y tế. 

       Thông tư 36 : Thông tư 36/2013/TTLT-BYT-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn đấu thầu mua 
thuốc trong cơ sở y tế. 

       Thông tư 37 : Thông tư 37/2013/TT-BYT ướng dẫn việc lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong cơ sở y tế  
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I. Giới thiệu về báo cáo định giá 

1. Mục tiêu của việc định giá 

Việc phân tích và xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty CP Dược phẩm Bidiphar 1 (Bidiphar 1) và Công ty 

CP Dược – Trang Thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) nhằm phục vụ cho việc xác định tỷ lệ chuyển đổi trong quá 

trình tiến hành sáp nhập Bidiphar 1 vào Bidiphar 

2. Ngày định giá 

Báo cáo định giá được thực hiện trong tháng 4/2014.  Tất cả các số liệu thu thập đều được cập nhật đến ngày 

31/12/2013. 

3. Định nghĩa về giá trị thị trường 

Giá thị trường hợp lý (“FMV”) là giá mà tại đó người mua sẵn sàng mua và người bán sẵn sàng bán mà không 

chịu sự ép buộc nào cũng như cả hai bên đều đồng ý với những yếu tố và tình huống xảy ra có liên quan 

4. Phạm vi của việc định giá 

Thu thập các thông tin liên quan đến ngành dược phẩm và hoạt động kinh doanh của Bidiphar 1 & Bidiphar; 

Thu thập các số liệu tài chính ( từ năm 2009 đến năm 2013);  

Thảo luận với những nhân viên trong nhóm dự án của Bidiphar 1 và Bidiphar để hiểu rõ hơn về các thông tin và 
số liệu thu thập; 

Tổng hợp các thông tin thu thập để xây dựng các dự báo phục vụ cho việc xác định giá trị doanh nghiệp. 

II. TỔNG QUAN VỀ BIDIPHAR 1 VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển 

Thông tin sơ lược về công ty: 

Tên Công ty        :  Công ty CP Dược phẩm Bidiphar 1  

Tên giao dịch quốc tế : Bidiphar 1 Pharmaceutical Joint stock Company 

Tên viết tắt        :  BIDIPHAR 1 

Địa chỉ                       :  498 Nguyễn Thái Học– Tp. Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định. 

Điện thoại         :  (056) 3847522 - 3749290 – 3749293 

Fax         :  (056) 3946298 



  
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN MHB BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP
Sự lựa chọn của Niềm Tin Tháng 06 năm 2014

 
Quá trình hình thành và phát triển: 

Tiền thân của Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1 từ Phân xưởng sản xuất Dược phẩm là đơn vị thành viên 
hạch toán phụ thuộc trực thuộc Công ty Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định, được cổ phần hóa vào năm 2008 
với chức năng sản xuất dược phẩm, dược liệu, công cụ và trang thiết bị y tế với vốn điều lệ ban đầu là 84 tỷ 
đồng. Năm 2010, Bidiphar 1 tăng vốn lên 105 tỷ đồng và duy trì đến hiện nay. 

2. Ngành nghề kinh doanh 

Sản xuất, mua bán: dược phẩm, dược liệu, máy móc thiết bị, dụng cụ vật tư ngành y tế; Sản xuất, mua bán, lắp 
đặt thiết bị cơ điện lạnh, hệ thống cung cấp không khí lạnh tiệt trùng, hệ thống cung cấp oxy, nitơ phục vụ ngành 
y tế và sản xuất dược phẩm; Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc, dụng cụ trong lĩnh vực y tế 
và sản xuất dược phẩm; Dịch vụ cho thuê nhà xưởng, nhà kho, văn phòng làm việc; Sản xuất, mua bán sữa và 
các sản phẩm từ sữa; Sản xuất, mua bán thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường và 
vi chất dinh dưỡng; Tư vấn, sản xuất, mua bán, lắp đặt hệ thống lọc và xử lý: nước cấp, nước thải và khí thải; 
Dịch vụ kính thuốc v.v… 

3. Cơ cấu cổ đông và Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Bidiphar 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nguồn Bidiphar 1 
 

 
• Trong Bidiphar 1 Cổ phần từ nhà đầu tư bên ngoài 

chiếm trên 50%. Trong đó hầu hết là các nhà đầu 
tư trong nước, nhà đầu tư ngoài nước chỉ chiếm 
chưa đến 1%. 

 
• Các cổ đông bên trong chủ yếu là từ cán bộ công 

nhân viên chức với tỷ lệ hơn 6%. 
 
• Phần còn lại là vốn đầu tư từ nhà nước chiếm 

37,66% 

 

Sơ đồ tổ chức quản lý của Bidiphar 1: 
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4. Thực trạng của Bidiphar 1 trong giai đoạn 2009 – 2013  

 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Bidiphar 1: 

Tổng Sản phẩm 145 Sản phẩm chính: 

Bidiphar 1 là doanh nghiệp sản xuất dược phẩm. Sản 
phẩm của Bidiphar 1 bao gồm các chủng loại: Thuốc viên 
(Kháng sinh và các loại khác), thuốc nước (siro, kem, mỡ), 
thuốc nhỏ mắt, dịch thận, thuốc bột vi sinh, thuốc tiêm bột, 
thuốc đông khô, viên nang mềm, thuốc đạn.   

Nguyên vật liệu: 

Nguyên vật liệu được kiểm soát 100% đảm bảo chỉ đưa 
nguyên vật liệu đạt yêu cầu vào sản xuất. 

Công ty ưu tiên mua nguyên vật liệu từ các nhà sản xuất có 
khả năng cung cấp ổn định lâu dài và đạt tiêu chuẩn GMP, 
CEP và các nhà sản xuất từ các nước ICH.  

Tim mạch  12 

Tiêu hóa 15 

Hô hấp 9 

Thàn kinh 12 

Kháng sinh 30 

Hạ sốt giảm đau 17 

Vitamin 35 

Các thuốc khác 16 
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  

 
Hệ thống sản xuất và quản lý chất lượng: 
 
Các dây chuyền sản xuất chủ yếu nhập từ các nước nổi tiếng như 
Mỹ Nhật,.... đạt tiêu chuẩn: WHO GMP – GLP – GSP . 
 
Bên cạnh đó, hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù 
hợp với các yêu cầu của ISO 9001: 2008.  
 
Trong thời gian tới, Bidiphar 1 tiếp tục thực hiện tốt các yêu cầu 
của GMP-WHO và tiến tới đáp ứng được yêu cầu GMP-PICs. 
 
Nghiên cứu và phát triển sản phẩm 
 
Nhiều dự án nước được Bidiphar 1 chú ý và đầu tư, đặc biệt năm 
2013 Bidiphar 1 được Bộ KHCN phê duyệt thực hiện đề tài và dự 
án KHCN cấp nhà nước đối với 19 hoạt chất điều trị ung thư và 01 
thuốc tim mạch. 
 
Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu nâng cao chất lượng các sản 
phẩm hiện có và phát triển sản phẩm mới được Bidiphar 1 đặc biệt 
chú trọng. Chính vì thế chất lượng sản phẩm hằng năm đều được 
nâng cao do áp dụng nhiều sáng kiến kỹ thuật, đồng thời giảm các 
chi phí trong quá trình sản xuất, nâng cao công suất sử dụng thiết 
bị. 
 
Hoạt động Marketing  
 
Chú trọng vào việc quảng bá thương hiệu trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, tận dụng và phát triển trang web thương mại 
điện tử.  
 
Tăng ngân sách cho hoạt động Marketing và phát triển thương hiệu 
như tài trợ cho các sự kiện, hội chợ, giới thiệu các sản phẩm điều 
trị ung thư đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký thông qua các hội nghị, 
hội thảo chuyên ngành Ung Bướu, các bệnh viện có khoa ung 
bướu; đưa thuốc điều trị ung thư tham gia đấu thầu và đã trúng 
thầu tại một số bệnh viện lớn trên toàn quốc (BV Bạch Mai, BV 
Uông Bí, BV C Đà Nẵng, BV Ung bướu TPHCM, BV Ung bướu 
Cần Thơ).  
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Tăng trưởng doanh thu của Bidiphar 1  

 vị tỷ đồng 

Cơ cấu chi phí từ 2009 đến 2013 
 

ÌNH HÌNH TÀI CHÍNH  

Đợn

 
 

Doanh thu và lợi nhuận:  
Tốc độ tăng trưởng của Bidiphar 1 được giữ ở mức ổn định trên 
20% qua các năm. Doanh thu đạt mức 471 tỷ tăng gấp 2,3 lần so 
với năm 2009. Mức tăng trưởng lợi nhuận bình quân trên 12%. 
Trong tình hình kinh tế khó khăn ảnh hưởng nhiều đến các doanh 
nghiệp sản xuất như Bidiphar 1. Nhận định được tình hình khó 
khăn ban lãnh đạo của Bidiphar 1 đưa ra từng phương án kinh 
doanh cụ thể cho từng giai đoạn 
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T

Nguồn: Bidiphar 1 & MHBS tổng hợp 

Cơ cấu chi phí theo doanh thu: 

rình kiểm tra và mua nguyên vật 
u cho sản phẩm nghiên cứu và sản xuất theo hướng ưu tiên mua 

hỉ số thanh toán 

g thanh toán tức thời của Bidiphar 1 rất thấp 
ho thấy lượng tiền mặt rất ít, tài sản ngắn hạn của Công ty chủ 

 
Với việc Bidiphar 1 áp dụng quy t
liệ
các nguyên liệu từ nhà sản xuất đạt chuẩn WHO - GMP, có khả 
năng cung cấp ổn định lâu dài đã giúp công ty giảm chi phí giá vốn 
hàng bán xuống từ 65% còn 62%. Đồng thời ổn định được chi phí 
quản lý doanh nghiệp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
 
Chỉ tiêu về khả năn
c
yếu là Khoản phải thu và Hàng tồn kho. Bidiphar 1 có thể gặp khó 
khăn trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. 
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Nguồn: Bidiphar 1 & MHBS tổng hợp 

 

 
Nguồn: Bidiphar 1 & MHBS tổng hợp 

 
 

 
Nguồn: Bidiphar 1 & MHBS tổng hợp 

Chỉ số về cơ cấu vốn 

n tổng tài sản và chỉ tiêu tổng nợ trên tổng 
i sản gần tương đương nhau thể hiện khoản nợ vay dài hạn của 

oạt động sản xuất 

hỉ số khả năng sinh lợi. 

a Vốn chủ sở hữu (ROE) trong 03 năm 
ua đều đạt hơn 20% cho thấy khả năng sinh lời của công ty rất 

 thời, chỉ số ROA vẫn giữ được mức ổn định qua các năm 
ho thấy khả năng quản lý tài sản của Bidiphar 1 là rất hiệu quả do 

hỉ số về năng lực hoạt động 

 tăng đều qua các năm phản ánh 
nh hình kinh doanh tốt của Bidiphar 1 trong giai đoạn từ năm 

i bán của công ty rất tốt. 

 

 
Chỉ tiêu nợ ngắn hạn trê
tà
Bidiphar 1 rất thấp (Quỹ nghiên cứu phát triển). 
Nợ ngắn hạn tăng dần qua các năm do các khoản vay ngắn hạn và 
phải trả trước người bán nhằm phục vụ cho h
kinh doanh. 
 
 
 
 
 
C
 
Chỉ tiêu khả năng sinh lời củ
q
tốt. 
 
Đồng
c
áp dụng các quy trình đạt tiêu chuẩn quốc tế. 
Biên lợi nhuận gộp trung bình trên 13% cho thấy việc hoạt động 
sản xuất kinh doanh của công ty rất hiệu quả. 
 
 
 
 
C
 
Chỉ số vòng quay hàng tồn kho
tì
2011 đến năm 2013. 
Chỉ số các khoản phải trả giảm cho thấy khả năng trả nợ cũng như 
chính sách trả cho ngườ
Chỉ số các khoản phải thu cũng giảm mạnh cho thấy chính sách 
quản lý nợ của Bidiphar 1 rất hiệu quả. 
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III. TỔNG QUAN VỀ BIDIPHAR VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  

1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển  

Thông tin sơ lược về công ty: 

Tên Công ty  : Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)  

Tên giao dịch quốc tế : Binhdinh Pharmaceutical and Medical Equipment Join stock Company 

Tên viết tắt  : BIDIPHAR 

Địa chỉ   : 498 Nguyễn Thái Học– Tp. Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định. 

Điện thoại  : 056. 3846500 - 3846040 – 3847798 

Fax   : 056. 3846846 

Quá trình hình thành và phát triển: 

Tiền thân của Bidiphar là Xí nghiệp Dược phẩm II Nghĩa Bình, được thành lập năm 1980 trên cơ sở Phân xưởng 
phủ tạng của Xí nghiệp Dược phẩm Nghĩa Bình. Năm 1989, Chính phủ tách địa giới hành chính tỉnh Nghĩa Bình 
thành 02 tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi. Xí nghiệp Dược phẩm II Nghĩa Bình được đổi tên thành Xí nghiệp Dược 
phẩm Bình Định (viết tắt là Bidiphar). 

Năm 1995: hợp nhất 02 đơn vị là Công ty Dược Vật tư Y tế Bình Định và Xí nghiệp Dược phẩm Bình Định thành 
lập Công ty Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định, trong đó nòng cốt là Xí nghiệp Dược phẩm Bình Định theo 
Quyết định số 922/QĐ-UB ngày 05/05/1995 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. 

Năm 2006: Bidiphar chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, theo Quyết định thành lập số 
102/2006/QĐ-UBND ngày 27/06/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. 

Năm 2008: Tách bộ phận sản xuất dược phẩm thuộc Bidiphar thực hiện cổ phần hóa thành lập Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Bidiphar 1. Bidiphar 1 góp vốn liên doanh với Tập đoàn Fresenius Kabi  (Đức) thành lập Công ty cổ 
phần Fresenius Kabi Bidiphar (viết tắt FKB). 

Năm 2010: chuyển công ty mẹ từ doanh nghiệp nhà nước sang hình thức Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm 
chủ sở hữu (100% vốn nhà nước) theo Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 23/06/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Định, Bidiphar bắt đầu hoạt động theo Luật doanh nghiệp cho đến nay. 

Năm 2013: tiến hành cổ phần hóa theo Quyết định số 3439/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Định về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định 
thành công ty cổ phần. 

Năm 2014: Chính thức chuyển sang mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/03/2014 sau khi tổ chức thành công 
Đại hội cổ đông thành lập. 
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2. Ngành nghề kinh doanh chính:  

Sản xuất dược phẩm, dược liệu; Bán buôn dược phẩm, dược liệu; dụng cụ, vật tư ngành y tế; Bán lẻ dược 
phẩm, dược liệu, mỹ phẩm; Dịch vụ bảo quản thuốc. Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc. Dịch vụ tư vấn quản lý bảo 
đảm chất lượng trong sản xuất thuốc. Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm; Chế biến sữa và 
các sản phẩm từ sữa; Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường và vi chất 
dinh dưỡng. Sản xuất muối I-ốt; Mua bán sữa và các sản phẩm từ sữa, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ 
sung, thực phẩm tăng cường và vi chất dinh dưỡng; Mua bán máy móc thiết bị y tế. Mua bán, lắp đặt các thiết bị 
văn phòng; Bán buôn hóa chất, vắc xin, sinh phẩm miễn dịch, hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong 
lĩnh vực y tế v.v… 

3. Cơ cấu cổ đông và sơ đồ tổ chức của Bidiphar : 

                 

Cơ cấu cổ đông của Bidiaphar không có yếu tố đầu 
tư nước ngoài và bao gồm 3 phần chính: 

• Phần vốn nhà nước chiếm 65%. 
• Các cổ đông bên trong bao gồm thành viên Hội 

đồng quản trị (4,4%), Ban kiểm soát (0,7%), Tổ 
chức công đoàn (0,7%) và CBCNV (16%) 

• Cổ đông bên ngoài chiếm 13%. 

 

     Nguồn Bidiphar cung cấp 
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4. THựC TRạNG CủA BIDIPHAR TRONG GIAI ĐOạN 2009 – 2013:   

 TÌNH HÌNH HOạT ĐộNG SảN XUấT KINH DOANH CủA BIDIPHAR : 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Sản phẩm và dịch vụ 
 
Bidiphar có nhiều năm kinh nhiệm trong lĩnh vực hoạt động kinh 
doanh thiết bị y tế, Công ty đã xây dựng được mối quan hệ mua bán 
trong nhiều năm liền với các nhà sản xuất lớn. Nguồn cung sản 
phẩm của Công ty luôn đa dạng và ổn định về số lượng và chất 
lượng. Hiện nay Bidphar có trên 400 sản phẩm dược và trên 5 sản 
phẩm chức năng. Trên 53% tổng sản phẩm của Bidiphar là do bao 
tiêu từ Bidiphar 1 các sản phẩm còn lại là từ Công ty CP Fresinus 
Kabi Bidiphar và các công ty dược khác.  
 

Hệ thống chât lượng 
 
Hệ thống quản lý của Bidiphar dựa trên nền tảng của 2 hệ thống 
quản lý: GMP và ISO. Hệ thống quản lý chất lượng luôn được kiểm 
tra, đánh giá và cấp chứng nhận hằng năm. Hệ thống phân phối sản 
phẩm: đạt tiêu chuẩn GSP, GDP, GPP và được thực hiện trên 
chương trình quản lý tổng thể ERP. 
Công tác ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm luôn được chú 
trọng thông qua các hình thức: Cải tiến mẫu mã và chất lượng bao 
bì, nghiên cứu nâng tuổi thọ sản phẩm, nâng cấp tiêu chuẩn tương 
đương các nước tiên tiến (Châu âu, Mỹ, Nhật, …), đầu tư nâng cấp 
các điều kiện bảo quản, chuyên chở nhằm duy trì tốt chất lượng sản 
phẩm … 
 

Công tác R&D:  
 
Bidiphar luôn đầu tư cho các công trình nghiên cứu và phát triển sản 
phẩm mới. Cho đến nay, Bidiphar đã đăng ký cung ứng thêm trên 45 
sản phẩm mới, những sản phẩm này có chất lượng tương đương 
với các sản phẩm ngoại nhập. 
Phát triển các sản phẩm mới: liên kết với Trường Đại học Dược Hà 
Nội, Khoa dược Đại Học Y Dược TP HCM, Viện Kiểm nghiệm thuốc 
trung ương để nghiên cứu và xây dựng 02 dây chuyền sản xuất 
thuốc điều trị ung thư và dự kiến sẽ sản xuất từ 35-40 sản phẩm. 
 
 

Nguồn: Bidiphar cung cấp  
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 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Tăng trưởng doanh thu Bidiphar 2009-2013 

Đ

N

N

D
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m
4
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n
h
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s
 
 
 
 
C
 
B
c
q
c
c
g
q
 
 
 
 
H
 
B
v
t
t
t
h
K
Đ hối hợp và khai thác các sóng truyền hình có độ phủ 
s

  
 
 
 

ơn vị tỷ đồng 

guồn Bidiphar & MHBS tổng hợp 

 

 
guồn Bidiphar & MHBS tổng hợp 

oanh thu và lợi nhuận 

rong giai đoạn 2009-2013 mức tăng trưởng doanh thu vẫn giữ ở 
ức ổn định trên đó với mức tăng trưởng tài sản bình quân 
,8%/năm, mức tăng trưởng doanh thu bình quân năm hơn 12% 
à mức tăng trưởng lợi nhuận bình quân 20% năm.  

ánh giá tình hình kinh tế vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tạo ra 
hững sự bất ổn, điều này ảnh hưởng rất lớn đến những dự báo 
oặc kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các 
oanh nghiệp có nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu như 
idiphar. Ban lãnh đạo công ty cũng sẽ tiếp tục đặt ra các chính 
ách định hướng cho từng giai đoạn phát triển tiếp theo. 

ơ cấu chi phí theo doanh thu 

idiphar áp dụng các quy trình phân phối sản phẩm đạt tiêu 
huẩn GSP, GDP, GPP và được thực hiện trên chương trình 
uản lý tổng thể ERP. Đồng thời phát triển hệ thống quản lý chặt 
hẽ đạt chuẩn ISO và GMP được kiểm tra và đánh giá cấp giấy 
hứng nhận hằng năm. Chính những nhân tố trên giúp công ty 
iảm chi phí bán hàng xuống qua các năm. Bên cạnh đó chi phí 
uản lý doanh nghiệp cũng được giữ ở mức ổn định khoảng 3%. 

oạt động Marketing và hệ thống phân phối 

idiphar  có một hệ thống phân phối được xây dựng và phát triển 
ững chắc qua nhiều năm. Với nhiều chi nhánh trải dài khắp các 
ỉnh từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên, Công ty vẫn luôn chú trọng phát 
riển, xây dựng hệ thống phân phối và marketing thông qua: việc 
ổ chức các hoạt động quảng bá truyền thông như tham gia các 
ội chợ tại các địa phương với dân số đông như Tp. Hồ Chí Minh, 
hánh Hòa, Bình Định, ĐakLak, Đà Nẵng, Nghệ An. 
ồng thời, p
óng rộng phát nhiều phim quảng cáo các sản phẩm mới. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
 
Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán được giữ ở mức ổn định qua 
c
 
L ng tiền mặt của công ty có xu hướng tăng trong năm 2013 tuy 
n
p
 
 
 
 
 
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
 
C ổn định qua các năm. 
 
Thông qua hệ số nợ trên tổng tài sản và hệ số nợ ngắn hạn trên 
t
n
 
 
 
 
 
 
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
 
Các chỉ số ROA và ROE có xu hướng giảm dần cho thấy khả năng 
q
 
Biên lợi nhuận cũng giảm dần qua các năm cho thấy hiệu quả hoạt 
đ
 
 
 
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
 
Vòng quay hàng tồn kho có xu hướng tăng cho thấy tình hình quả 
l
 
Tuy nhiên, vòng quay doanh thu thuần trên tổng tài sản có xu 
h
t
tr
 

ác năm cho thấy tình hình tài chính lành mạnh của công ty. 

ượ
hiên tài sản ngắn hạn vẫn chủ yếu là hàng tồn kho và các khoản 
hải thu ngắn hạn. 

ơ cấu vốn và nợ được duy trì 

ổng tài sản ta thấy khoản nợ của công ty chủ yếu là nợ ngắn hạn, 
ợ dài hạn rất thấp. 

uản lý tài sản cũng như nguồn vốn chưa đạt hiệu quả. 

ộng Công ty không cao. 

ý hậu cần của Công ty đạt hiệu quả.  

ướng giảm dần cho thấy tài sản của Công ty chưa được khai 
hác hiệu quả (Tốc độ tăng trưởng doanh thu không bằng tăng 
ưởng tài sản). 

                                                                                  15                                 
  

 



  
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN MHB BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP
Sự lựa chọn của Niềm Tin Tháng 06 năm 2014

 

                                                                                  16                                 
  

 

Nguồn: MHBS tổng hợp 

IV.  ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ BIDIPHAR VÀ BIDIPHAR 1  

1. PHÂN TÍCH S-W-O-T: 

ĐIỂM MẠNH (S) ĐIỂM YẾU (W) 

Bidiphar: 

ương hiệu nổi tiếng trong ngành dược với 

p trên toàn quốc. 

u rộng hàng trăm ha chuẩn bị đưa 

 

ống kiểm soát và quản lý chấ ượ

ất tiên tiến. 

Bidiphar 

chủ động trong việc đảm bảo chất lượng sản 

ng 

Bidiphar 1: 

ệ thống phân phối nên phụ thuộc hoàn 

chính của công ty còn tương 

- Bidiphar là th
bề dày truyền thống gần 30 năm, được rộng rãi y bác 
sỹ và người tiêu dùng biết đến. 

- Có hệ thống phân phối rộng khắ

- Bidiphar đã tạo lập cho mình những giá trị riêng biệt đối nhỏ so với các đối thủ cạnh tranh, hạn chế 
Bidiphar đẩy mạnh đầu tư công nghệ sản xuất hiện 
đại và hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm 
mới. 

 

trên thị trường dược phẩm, tạo chỗ đứng uy tín và đã 
được Nhà nước và Chính phủ tặng thưởng nhiều giải 
thưởng cao quý. 

- Có vùng dược liệ
vào nghiên cứu và sản xuất. 

Bidiphar 1: 

- Có hệ th t l ng sản toàn vào Bidiphar. Việc không có hệ thống phân 
phối riêng cũng làm Bidiphar 1 gặp bất lợi trong 
công tác đấu thầu. 

- Qui mô và tiềm lực tài 

phẩm đạt chuẩn WHO: GMP-GSP-GLP. 

- Tiếp cận được với các công nghệ sản xu

- Đội ngũ CBCNV có trình độ kỹ thuật lành nghề, có kinh đố
nghiệm và thâm niên công tác lâu năm, ý thức tổ chức 
kỷ luật cao, đoàn kết, quyết tâm vì lợi ích chung của 
công ty. 

- Không 
phẩm do không có nhà máy sản xuất nên khâu phân 
phối phụ thuộc vào sản phẩm các công ty khác 

- Qui mô và tiềm lực tài chính của Bidiphar còn tươ

- Không có h

i nhỏ so với các đối thủ cạnh tranh. Điều này sẽ 
hạn chế Bidiphar 1 đẩy mạnh đầu tư công nghệ, 
hoạt động R&D. 

THÁCH THỨC (T) CƠ HỘI (O) 

- Sự cạnh tranh t c ngoài ngày càng 

ầu sửa đổi đã được Quốc hội thông qua

- Việt Nam có dân số đông và tăng nhanh đồng thời ý 

ập bình quân đầu người của Việt Nam được 

ốc có nguồn gốc thảo dược 

ững biện pháp để thúc đẩy việc 

ừ các công ty nướ
gay gắt do các hàng rào thuế quan đã được phá bỏ. 
Đồng thời các doanh nghiệp dược phẩm mới trong 
nước gia tăng nhanh chóng góp phần nâng cáo sự 
cạnh tranh trong nước.Tâm lý chuộng thuốc ngoại của 
người tiêu dùng gây ra nhiều khó khăn. 

- Việc ra đời Thông tư liên tịch số 36/2013/TT-BYT-BTC 
sửa đổi một số điều của Thông tư liên tịch số 
01/2012/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn về đấu thầu mua 
thuốc trong các cơ sở y tế và Thông tư số 37/2013/TT-
BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn lập Hồ sơ mời 
thầu mua thuốc tạo nhiều thách thức đối với các doanh 
nghiệp. 

- Luật đấu th , 
đang tăng mạnh 

- Chính phủ đã có nhtrong đó có quy định riêng về đấu thầu thuốc. Dự báo 
trong thời gian sắp tới sẽ có nhiều thay đổi trong việc 

thức của người dân về sức khỏe y tế ngày càng 
cao. Tổng chi tiêu tiền thuốc và nhu cầu sử dụng 
thuốc ở Việt Nam vẫn tăng đều qua các năm. Tuy 
nhiên giá trị thuốc sản xuất trong nước chỉ mới 
chiếm khoảng 46-50% tổng giá trị thuốc sử dụng 
trong nước và tỷ trọng này suy giảm dần từ năm 
2008 

- Thu nh
cải thiện là tiền đề để tăng mức chi tiêu tiền thuốc 
bình quân đầu người. 

- Xu hướng sử dụng thu

sử dụng  thuốc nội địa của người dân, điển hình là 
chương trình “Ngôi sao Thuốc Việt” do Bộ Y Tế phát 
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đấu thầu thuốc, tạo sức ép cạnh tranh gay gắt lên các 
doanh nghiệp ngành dược.  

động. 

2. PHÂN TÍCH RủI RO CủA DOANH NGHIệP   

Rủi ro hoạt động kinh doanh 

Bidiphar: 

u lớn nhất của Bidiphar là không có khâu sản 
xuấ

h nghiệp trong và ngoài nước liên tục tăng 
tạo

ó hệ thống phân phối nên khiến việc Điểm yế
t khiến việc điều tiết chi phí gặp rất nhiều khó khăn. 

Đồng thời công ty không thể chủ động trong việc phát 
triển các loại thuốc từ các hoạt động R&D. Bên cạnh đó 
Bidiphar mất rất nhiều ưu thế trong việc đấu thầu qua 
việc ra đời Thông tư liên tịch số 36/2013/TT-BYT-BTC 
sửa đổi một số điều của Thông tư liên tịch số 
01/2012/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn về đấu thầu mua 
thuốc trong các cơ sở y tế và Thông tư số 37/2013/TT-
BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu 
mua thuốc.  

Các doan
 một sự cạnh tranh gay gắt nâng cao nguy cơ mất thị 

phần và khiến mức đầu tư cho chi phí Marketing, quảng 
cáo … ngày càng gia tăng. 

Bidiphar 1: 

Việc không c
quảng bá sản phẩm không được chủ động đồng 
thời việc kinh doanh phụ thuộc rất nhiều vào công 
ty Bidiphar do toàn bộ sản phẩm được Bidiphar bao 
tiêu . ngành được thược quản lý của nhà nước nên 
giá thuốc bị kiềm hãm tuy nhiên các nguyên vật liệu 
ại có xu hướng tăng qua các năm gâ ra nhiều khó 
khăn trong kinh doanh. Bên cạnh đó. các nguyên 
vật liệu nhập khẩu chịu tác động nhiều bởi tỷ giá 
ngoại tệ. Công ty phải luôn nâng cao và bảo đảm 
chất lượng sản phẩm để giữ lòng tin ở người tiêu 
dùng do xu hướng chuộng thuốc ngoại ngày càng 
tăng. 

Rủi ro từ yếu tố môi trường hoạt động               Rủi ro quản trị điều hành 

Các quy đổi và Đội ngũ ợp lý định, hướng dẫn thường xuyên thay 
không đồng bộ nên ảnh hưởng tới hoạt động của 
Bidiphar và Bidiphar1. Công ty cần cập nhật hệ các thông 
tin về luật để tránh kiện tụng làm ảnh hưởng đến tên tuổi 
của công ty. 

 

 lãnh đạo phải có những kế hoạch h
quản lý nguồn nhân sự ngày càng tăng nhằm nâng 
cao tinh thần làm việc của nhân viên cũng như giữ 
chân các nhân sự giỏi, cao cấp. Các lãnh đạo cao 
cấp có bề dày kinh nghiệm đi cùng sự hình thành 
và phát triển của 02 công ty đã gần đến tuổi nghỉ 
hưu nên tạo nhiều áp lực cho đội ngụ lãnh đạo trẻ 
trong việc chứng tỏ năng lực, gây dựng niềm tin 
cho các nhà đầu tư và khách hàng. 
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3. Phương pháp luận về xác định tỷ lệ hoán đổi giữa BIDIPHAR 1- BIDIPHAR  

 Đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của Bidiphar 1 – Bidiphar 

Hiện nay toàn bộ sản phẩm của Bidiphar 1 do Bidiphar bao tiêu nên 02 doanh nghiệp nằm trên cùng chuỗi giá trị. 
Theo đó việc tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Bidiphar sẽ phụ thuộc vào năng lực cạnh tranh của sản 
phẩm Bidiphar 1 và ngược lại, tăng trưởng doanh thu của Bidiphar 1 sẽ phụ thuộc vào năng lực bán hàng của 
Bidiphar. Những yếu tố tiêu cực tác động đến đầu vào của Bidiphar 1 hoặc đầu ra của Bidiphar sẽ cùng ảnh 
hưởng đến cả 02 doanh nghiệp. Do đó xu hướng tăng trưởng của 02 công ty gần như đồng nhất với nhau. 

Tuy nhiên vì toàn bộ sản phẩm của Bidiphar 1 do Bidiphar phân phối, ngược lại sản phẩm của Bidiphar 1 chỉ 
chiếm 53% cơ cấu doanh thu của Bidiphar nên Bidiphar chi phối toàn bộ các chính sách sản xuất và bán hàng 
của Bidiphar 1 như chính sách bán hàng, chính sách  phải thu phải trả, chính sách hàng tồn kho v.v… Việc thay 
đổi những chính sách này của Bidiphar đối với Bidiphar 1 sẽ tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ về mặt doanh thu và 
lợi nhuận giữa 02 công ty. 

Tóm lại, cơ sở lựa chọn, phân tích, giả định dữ liệu đầu vào của doanh nghiệp phải được cân nhắc dựa trên một 
số điểm như sau: 

• Xu hướng vận động doanh thu của 02 công ty cần phải đồng nhất và phản ánh đúng tình hình thị trường; 
• Việc xây dựng cơ cấu các khoản mục theo doanh thu phải phản ánh tính lịch sử và có tính đến xu hướng vận 

động trong tương lai. 

 Cơ sở lựa chọn các phương pháp định giá xác định tỷ lệ chuyển đổi: 

 Nguyên tắc cơ bản của các phương pháp định giá 

Về cơ bản, phương pháp định giá phải đảm bảo được những nguyên tắc cơ bản sau: 

Nguyên tắc sử dụng cao nhất và tốt nhất: Giá trị doanh nghiệp phải được định giá trên cơ sở sử dụng hợp lý 
các nguồn lực của doanh nghiệp để tạo ra hiệu quả sử dụng cao nhất. 

Nguyên tắc lợi ích dự kiến tương lai: Khi định giá DN cần phải quan tâm đến thu nhập dự kiến trong tương lai 
kèm theo quan điểm tăng trưởng kỳ vọng, rủi ro liên quan và giá trị thời gian của dòng tiền. 

Nguyên tắc cung - cầu: Giá trị của một tài sản được xác định bởi mỗi quan hệ cung và cầu của tài sản đó trên 
thị trường, hay nói cách khác là tính khoản của tài sản đó trên thị trường 

 Lựa chọn phương pháp định giá 

MHBS đã lựa chọn 04 phương pháp định giá như sau: 

• Phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFF 
• Phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFE 
• Phương pháp so sánh tương đối P/E 
• Phương pháp so sánh tương đối P/B 
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 Thuyết minh về cơ sở sử dụng các tham số đầu vào 

Về cơ bản, mô hình định giá sẽ được xây dựng trên 2 luồng quan điểm, quan điểm từ Bidiphar - Bidiphar 1 và 
quan điểm từ MHBS. Với quan điểm của Bidiphar - Bidiphar 1, toàn bộ thông số đầu vào sẽ được xây dựng trên 
cơ sở dữ liệu mà Bidiphar - Bidiphar 1 cung cấp. Với quan điểm của MHBS, thông số đầu vào sẽ được xây dựng 
và giả định trên cơ sở: 

• Dữ liệu quá khứ: Bidiphar - Bidiphar 1 cung cấp 
• Dữ liệu tương lai: Bidiphar - Bidiphar 1 cung cấp 
• Dữ liệu điều chỉnh:  MHBS nghiên cứu và đánh giá 
 
Các thông số giả định đầu vào của mô hình xây dựng theo quan điểm của MHBS được thuyết minh cụ thể như 
sau: 

 Các thông số trên Bảng cân đối kế toán Bidiphar: 

Tài sản và vốn lưu động: Được dự phóng trên dữ liệu quá khứ giữa mối liên quan của các khoản mục này đối 
với doanh thu của công ty, có tính đến xu hướng biến động về tương lai. 

Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2020

Thời gian các khoản phải thu (Ngày) 106 107 99 106 98 98 

Thời gian khoản phải trả (Ngày) 70 81 86 86 86 86 

Thời gian hàng tồn kho (Ngày) 37 39 31 24 23 23 

Cơ cấu vay nợ ngắn hạn theo DT 12% 12% 14% 7% 6% 6% 

Cơ cấu Thuế và các khoản nộp NN theo DT 0% 1% 1% 1% 2% 1% 

Cơ cấu Phải trả người lao động theo DT 3% 5% 3% 3% 4% 4% 

Cơ cấu Phải trả khác theo DT 1% 2% 0% 1% 1% 1% 

Vốn điều lệ: Quy mô vốn điều lệ dự kiến không thay đổi cho đến năm 2020 

Lợi nhuận giữ lại: Căn cứ vào nhu cầu đầu tư, giả định rằng toàn bộ lợi nhuận sau thuế sẽ giữ lại. 

Tài sản cố định, đầu tư tài chính dài hạn, vay nợ dài hạn: Vay nợ dài hạn để đầu tư tài sản cố định, nâng cao 
năng lực sản suất đáp ứng nhu cầu tăng trưởng về doanh thu, đồng thời đầu tư tài chính dài hạn (Đầu tư vào 
công ty con) theo kế hoạch như sau: 
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Năm 2014 2015 2016 2017 

TSCĐ 12,5 tỷ 12,5 tỷ 12,5 tỷ 12,5 tỷ 

Đầu tư tài chính dài hạn 50 tỷ 50 tỷ 50 tỷ  

Khấu hao theo phương pháp đường thẳng, thời hạn:  
05 năm     

Nguồn vốn: VCSH (30) – Vốn vay dài hạn (70) ; Lãi 
suất vay: 12%/năm; Thời hạn: 05 năm     

 Các thông số trên Bảng lãi lỗ Bidiphar: 

Khoản mục 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tăng trưởng DT 11% 15% 20% 20% 15% 15% 15% 

Cơ cấu giá vốn hàng bán theo DT -77% -81% -81% -81% -81% -81% -81% 

Cơ cấu Thu nhập từ HĐ tài chính theo DT 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Cơ cấu Chi phí từ HĐ tài chính theo DT -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% 

Cơ cấu chi phí bán hàng theo DT -16% -12% -12% -12% -12% -12% -12% 

Cơ cấu chi phí chung và quán lý DN theo DT -3% -3% -3% -3% -3% -3% -3% 

Tăng trưởng doanh thu:  

Giai đoạn 2014: Tốc độ tăng trưởng doanh thu chậm lại ở mức dự kiến 10%/năm. Nguyên nhân tốc độ tăng 
trưởng doanh thu của mặt hàng Bidiphar 1 sẽ giảm mạnh do ảnh hưởng của Thông tư 36 và Thông tư 37 , tuy 
nhiên Bidiphar sẽ tăng cường phân phối các mặt hàng trang thiết bị y tế để đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh 
thu.  

Giai đoạn 2015 - 2016: Tốc độ tăng trưởng doanh thu dự kiến phục hồi lại 20%/năm. Trong giai đoạn này theo kế 
hoạch của Bidiphar thì nhà máy sản xuất thuốc hỗ trợ điều trị ung thư và Trung tâm nghiên cứu dược liệu đã đi 
vào hoạt động và đem lại nguồn thu lớn cho Bidiphar. Giai đoạn 2017 -2019 doanh thu sẽ giảm xuống còn 15% 
do có nhiều sự cạnh tranh trong các sản phẩm thuốc mới. Bắt đầu từ năm 2020, doanh thu sẽ tăng trưởng với tỷ 
lệ bền vững 5%/năm. 
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 Các thông số trên Bảng cân đối kế toán Bidiphar 1: 

Tài sản và vốn lưu động: 

ChỈ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2020 

Thời gian các khoản phải thu (Ngày) 78 128 85 108 137 137

Thời gian hàng tồn kho (Ngày) 81 49 77 77 67 70

Thời gian khoản phải trả (Ngày) 12 34 17 18 31 22

Cơ cấu vay nợ ngắn hạn theo DT 26% 2% 1% 1% 3% 3%

Cơ cấu Thuế và các khoản nộp NN theo DT 3% 3% 4% 4% 5% 4%

Cơ cấu Phải trả người lao động theo DT 0% 2% 4% 7% 7% 7%

 

Tài sản cố định, đầu tư tài chính dài hạn, vay nợ dài hạn: Vay nợ dài hạn để đầu tư tài sản cố định, đổi mới 
trang thiết bị máy móc, nâng cấp nhà xưởng, nâng cao năng lực sản suất đáp ứng nhu cầu tăng trưởng về 
doanh thu, theo kế hoạch như sau: 

 

Năm 2014 2015 2016 2017 

Kế hoạch đầu tư TSCĐ 70 tỷ 210 tỷ 70 tỷ   

Khấu hao đường thẳng, thời gian khấu hao 06 năm     

Nguồn vốn: VCSH (30) – Vốn vay dài hạn (70) ; Lãi 
suất vay: 12%/năm; Thời hạn: 05 năm 

    

 

Vốn điều lệ: Quy mô vốn điều lệ dự kiến không thay đổi cho đến năm 2020 

Lợi nhuận giữ lại: Giả định rằng toàn bộ phần lợi nhuận sẽ được giữ lại nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư tăng 
mạnh trong giai đoạn 2014 - 2015. 
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 Các thông số trên Bảng lãi lỗ Bidiphar 1: 

Khoản mục 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tăng trưởng DT 29% 10% 20% 20% 15% 15% 15%

Cơ cấu giá vốn hàng bán theo DT -62% -68% -68% -68% -68% -68% -68%

Cơ cấu Thu nhập từ HĐ tài chính theo DT 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Cơ cấu Chi phí từ HĐ tài chính theo DT 0% -1% -1% -1% -1% -1% -1%

Cơ cấu chi phí bán hàng theo DT -18% -16% -16% -16% -16% -16% -16%

Cơ cấu chi phí chung và quán lý DN theo DT -3% -3% -3% -3% -3% -3% -3%

 

Tăng trưởng doanh thu: Do ảnh hưởng của Thông tư 36 và Thông tư 37 nên dự kiến doanh thu của Bidiphar 1 
sẽ tăng trưởng chậm lại ở mức 10%/năm trong năm 2014, tăng lên 20% ở giai đoạn 2015 – 2016 và giảm xuống 
mức 15%/năm ở giai đoạn 2017 - 2019, từ năm 2020 ,Bidiphar tăng trưởng ở mức ổn định 5%/năm 
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 Kết quả định giá theo các phương pháp theo từng giả định 

 PHƯƠNG PHÁP Hệ Số GIÁ TRÊN THU NHậP Cổ PHIếU(P/E) 

 

Trong đó: 
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• Giá cổ phần: là giá trị định giá mỗi cổ phiếu của doanh 
nghiệp 

• EPS: là lãi cơ bản trên cổ phiếu 
• P/E: là hệ số giá/thu nhập chuẩn 

 

Giá cổ phần = P/E * EPS 

 

 

Cách thức xác định EPS tiêu chuẩn: 

• Trailing EPS: là EPS của 12 tháng hoặc 4 quý 
gần nhất của Công ty 

• Leading EPS: là EPS dự kiến trên kế hoạch 
kinh doanh cho 12 tháng 

• Leading EPS (EPS 2014 của 02 công ty) được 
sử dụng vì Bidiphar được cổ phần hóa vào 
tháng 12/2013 nên Trailing EPS Bidiphar chưa 
phản ánh trung thực kết quả kinh doanh của 
Bidiphar. 

Cách thức xác định P/E tiêu chuẩn: 

P/E toàn thị trường: P/E toàn thị trường có ảnh hưởng rất 
lớn tới P/E riêng lẻ của từng loại cổ phiếu, khi TTCK điều 
chỉnh tăng hoặc giảm thì đa số thị giá của của các công ty 
đơn lẻ cùng tăng hoặc cùng giảm tương ứng dẫn đến P/E 
của các công ty này tăng giảm theo. 

P/E ngành: theo cấp độ phân ngành tiêu chuẩn quốc tế 
(ICB: Industry Classification Benchmark), hiện có 4 lớp 
phân ngành: Tổng ngành (Industry), ngành (super sector), 
ngành nhỏ (sector) và lĩnh vực (sub sector). Tùy vào mức 
độ đáp ứng thông tin thống kê, có thể sử dụng P/E đến 
từng cấp độ nêu trên 

 Bidiphar Bidiphar 1

Lợi nhuận sau 
thuế 2014 46.506.561.000 50.038.687.666

Số lượng cổ 
phiếu 26.862.700 10.500.000

Leading EPS 
2014 1,731 4,766

Giá = (BVPS) 
x P/B bình 
quân 

15,865 43,672

P/E một số công ty cùng ngành: là chỉ số P/E của những 
công ty có lĩnh vực hoạt động tương đồng với doanh 
nghiệp, có quy mô và môi trường kinh doanh tương tự, 
loại trừ những doanh nghiệp có biến động bất thường, sai 
lệch lớn so với thống kê bình quân của các công ty cùng 
ngành. 

Trong các phương pháp xác định P/E ở trên, P/E các công 
ty cùng ngành là phương pháp phù hợp nhất, và được sử 
dụng phổ biến trong phương pháp định giá theo hệ số P/E. 
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Bảng số liệu P/E bình quân: 

Tên Công ty Mã CK Giá (31/12/2013) EPS 2013 P/E 

CTCP Dược phẩm IMEXPHARM IMP 37,300 3,695 10.09 

CTCP Dược phẩm Cửu Long DCL 23,700 3,056 7.76 

CTCP Dược Hậu Giang DHG 114,000 9,010 12.65 

CTCP Dược phẩm Hà Tây DHT 23,500 4,086 5.75 

CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco DMC 47,300 4,025 11.75 

CTCP Trapharco TRA 84,500 12,110 6.98 

P/E bình quân    9.16 

 PHƯƠNG PHÁP Hệ Số GIÁ TRÊN GIÁ TRị Sổ SÁCH CủA Cổ PHIếU (P/BV) 

 
Hệ số Giá/Giá trị sổ sách (P/BV) là hệ số giữa giá trị thị 
trường của cổ phiếu so với giá trị sổ sách của tài sản tính 
trên mỗi cổ phiếu, hệ số này phản ánh mức giá chi trả để 
mua một đơn vị (đồng) tài sản của của doanh nghiệp. 

Giá cổ phần = BOOK VALUE * P/B 

Trong đó 

- Vốn chủ sở hữu: Là giá trị Vốn chủ sở hữu tại thời 
điểm kết thúc niên độ báo cáo tài chính kỳ gần nhất  
30/12/2013. 

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: Được xác định 
theo số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân. 

 

Kết quả định giá dự kiến Bidiphar và Bidphar 
1 theo phương pháp P/B: 
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 Bidiphar Bidiphar 1

Số lượng cổ 
phiếu 26.862.700 10.500.000

Giá trị sổ sách 
trên cổ phần 
(BVPS) 

10,366 23,682

Giá = (BVPS) x 
P/B bình quân 18,375 41,980
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Trong đó, P/BV bình quân ngành được tính như sau: 

Tên Công ty Mã CK Giá (31/12/2013) BVPS P/B 

CTCP Dược phẩm IMEXPHARM IMP 37,300 44,244   0.84 

CTCP Dược phẩm Cửu Long DCL 23,700 28,786   0.82 

CTCP Dược Hậu Giang DHG 114,000 30,312   3.76 

CTCP Dược phẩm Hà Tây DHT 23,500 28,786   0.82 

CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco DMC 47,300 35,195   1.34 

CTCP Trapharco TRA 84,500 27,720 3.05 

P/B bình quân    1.77 

  

 Phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFF: 

Mô hình này xác định giá trị doanh nghiệp bằng cách chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp. Dòng tiền tự 
do của doanh nghiệp là dòng tiền tạo ra dành cho tất cả những người có quyền được hưởng trong doanh nghiệp 
nghĩa là dòng tiền dành cho các cổ đông và các chủ nợ của doanh nghiệp, nó thể hiện giá trị của toàn doanh 
nghiệp không phải chỉ là giá trị của vốn chủ. Dòng tiền này có thể gọi là dòng tiền trước nợ và được tính từ Thu 
nhập hoạt động sau thuế. Theo mô hình này, dòng tiền tự do của doanh nghiệp bằng: 

Giá trị công ty =  ( FCFFn+1 / (WACC – G) ) / (1+WACC)n) 
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Thuế 22% 
G 5% 
Rm  22% 
Rf 6% 
Beta bình quân ngành 0,71 
Rd 12% 

 

Trong đó:          

• FCFF t  là ngân lưu tự do của công ty trong năm t. 
• WACC chi phí sử dụng vốn dựa vào số liệu quá 

khứ từ 2009-2013. 
• G: tỷ lệ tăng trưởng đều = Tăng trưởng GDP Việt 

Nam dài hạn. 
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Doanh thu được chia làm 3 giai đoạn tăng trưởng : 

Giai đoạn 2014 2015-2016 2017-2019 2020 trở đi 

Bidiphar 15% 20% 15% 5% 

Bidiphar 1 10% 20% 15% 5% 

 

Dòng tiền FCFF của Bidiphar và Bidiphar 1 dự kiến như sau 

Đơn vị triệu đồng 

Năm  2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F  2020F 

Bidiphar  83.660   (50.893)  (168.354)  15.558  130.899  158.606   161.961  171.251 

Bidiphar 1  11.200   (36.743)  (163.351)  15.616  113.200  119.158   114.829  156.641 

 

Kết quả định giá dự kiến Bidiphar và Bidphar 1 theo phương pháp FCFF 

 

 Bidiphar Bidiphar 1 

(1)  Giá trị công ty (triệu đồng) 1.282.368 754.241 

(2)  Giá trị sổ sách nợ (triệu đồng) 509.463 131.779 

(3)  Số lượng cổ phần 26.862.700 10.500.000 

(4)  Giá = [(1) – (2)]/(3) 28.772 59.282 
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 Phương pháp chiết khấu dòng FCFE 

Đây là mô hình xác định giá trị doanh nghiệp bằng cách chiết khấu dòng tiền tự do của vốn chủ sở hữu. Dòng 
tiền tự do của vốn chủ sở hữu là dòng tiền được chi trả dành cho các cổ đông của doanh nghiệp, được tính từ 
Thu nhập ròng.Theo mô hình này: dòng tiền tự do của vốn chủ sở hữu bằng: 

Giá trị của công ty =  ( FCFEn+1 / (Re – G) ) / (1+Re)n) 

 
 
 
 
 
 
 

Thuế 22% 
G 5% 
Rm  22% 
Rf 6% 
Beta bình quân ngành 0,71 
Rd 12% 

 
 

Trong đó:       

• FCFF t là ngân lưu tự do của công ty trong năm t 
• Re chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu. 
• G: tỷ lệ tăng trưởng đều = Tăng trưởng GDP Việt 

Nam dài hạn. 

Cách tính Re chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu 

Re Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu được tính theo mô hình CAPM với: 

• Rf lãi suất phi rủi ro 6% 
• Beta ngành bình quân 0,71 
• Rm lãi suất bình quân thị trường 22% 

Doanh thu được chia làm 3 giai đoạn tăng trưởng: 

Giai đoạn 2014 2015-2016 2017-2019 2020 trở đi 

Bidiphar 15% 20% 15% 5% 

Bidiphar 1 10% 20% 15% 5% 

 

Dòng tiền FCFE của Bidiphar dự kiến như sau: 

Đơn vị triệu đồng 

 Năm 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F  2020F 

Bidiphar  68.466   20.308   (12.162)  26.711  53.817  77.109   87.673  101.762 

Bidiphar 1  20.926   10.981   (18.024)  (4.748)  44.625  55.332   55.739  109.182 
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Kết quả định giá dự kiến Bidiphar và Bidphar 1 theo phương pháp FCFE 

 Bidiphar Bidiphar 1 

(1)  Giá trị vốn chủ sở hữu (triệu đồng) 437.888 402.382 

(2)  Số lượng cổ phần 26.862.700 10.500.000 

(3)  Giá = (1)/(2)   16.301 38.322 

 Hạn chế của phương pháp và mức độ tin cậy của CÁC phương pháp 

 Phương pháp P/E  Phương pháp P/BV 

• Do tính đặc thù của ngành, các đối tượng 
sử dụng so sánh tham chiếu chưa đảm bảo 
được tính tương đồng về ngành nghề, quy 
mô, giai đoạn phát triển... 

• Phương pháp P/E không tính đến ảnh 
hưởng của chi phí vốn, các doanh nghiệp 
có chi phí vốn khác nhau đang sử dụng hệ 
quy chiếu như nhau 

• Thời gian thu thập thông số ngắn (1 năm) 
chưa phản ánh tính ổn định  hoặc tăng 
trưởng về kết quả kinh doanh (không loại 
trừ được yếu tố kinh doanh đột biến, bất 
thường) 

• Được xác định như giá trị tài sản ròng/cổ 
phiếu, BV/cổ phiếu rất phù hợp trong việc 
định giá những công ty có phần lớn tài sản 
có tính thanh khoản cao. 

• Không tính toán sự ảnh hưởng của xu 
hướng hoạt động kinh doanh 

• Không tính toán được rủi ro biến động sai 
lệch trình bày trong báo cáo tài chính 

Phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFF Phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFE 

• Ước lượng đầy đủ các dòng tiền của doanh 
nghiệp 

• Tính đến các khoảng nợ phải trả (chiếm 
phần lớn trong tổng giá trị doanh nghiệp). 

• Do các khoảng nợ phát sinh không ổn định 
dễ dẫn đến ước lượng không chính xác. 

 

• Vẫn chưa đề cập hết các dòng tiền trong 
công ty như các khoản nợ. Dạng mô hình 
sử dụng sẽ phụ thuộc vào những giả định 
ta đưa ra về tăng trưởng tương lai. Nên vẫn 
sẽ có sai số nhất định nếu các giả định 
không đúng với thực tế. 



  
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN MHB BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP
Sự lựa chọn của Niềm Tin Tháng 06 năm 2014

 

                                                                                  29                                 
  

 

  

 Kêt Luận và Kiến Nghị: 

 BDF1 BDF Tỷ lệ Bidiphar 1/ 
Bidiphar 

FCFF 59.073 28.697 2,06 
FCFE 38.099 16.213 2,35 
PE 43.672 15.865 2,75 
PB 41.980 18.375 2,28 
Giá  45.706 19.788 2,3 
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V. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP 

1. Cơ sở pháp lý : 

Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Luật cạnh tranh số 27/2004/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH 11; 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược – TTBYT Bình Định (Bidiphar); 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bidiphar 1; 

2. Mục tiêu sáp nhập: 

Nâng cao tính cạnh tranh: việc sáp nhập đã tạo ra 01 công ty vừa có hệ thống phân phối, vừa có nhà máy sản 
xuất. Điều này sẽ giúp công ty nâng cao khả năng cạnh tranh trong công tác đấu thầu thuốc vào các cơ sở y tế, 
đồng thời giúp công ty có thể tham gia và hưởng lợi từ chương trình “Ngôi sao thuốc Việt”.   

Tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh: sáp nhập sẽ đồng bộ hóa công tác quản lý từ khâu nhập nguyên vật liệu 
đầu vào đến khâu phân phối sản phẩm ra thị trường. Việc đồng bộ hóa này sẽ tăng cường khả năng kiểm soát 
chi phí, kiểm soát chất lượng ở tất cả các công đoạn trong quá trình từ khâu sản xuất đến khâu phân phối. Việc 
đồng bộ hóa công tác quản lý cũng sẽ giúp giảm thiểu những thủ tục nội bộ, giúp quá trình ra quyết định và thực 
thi quyết định diễn ra nhanh chóng, tăng khả năng tận dụng được cơ hội hay linh hoạt đối phó với những biến 
động tiêu cực trên thị trường. 

Nâng cao năng lực tài chính:  sáp nhập sẽ tạo ra một công ty có qui mô tài sản và vốn điều lệ lớn hơn giúp 
công ty có thể mạnh dạn đẩy mạnh công tác đầu tư và công tác phát triển sản phẩm mới. 

Sử dụng các nguồn lực một cách hợp lý nhất và hiệu quả nhất: Sáp nhập sẽ giúp thống nhất kế hoạch đầu 
tư của 02 công ty về một mối. Điều này sẽ giúp cho công tác đầu tư được tính toán trên một bức tranh tổng thể 

Xóa nguy cơ xung đột về lợi ích giữa 02 công ty: Bidiphar và Bidiphar 1 là 02 công ty cùng nằm trên cùng một 
chuỗi giá trị, cùng đội ngũ lãnh đạo. Việc dịch chuyển chinh sách giao dịch giữa 02 công ty sẽ dẫn đến việc xung 
đột lợi ích cua cổ đông 02 bên. Việc sáp nhập sẽ giúp xóa bỏ hoàn toàn nguy cơ này. 

3. Hình thức sáp nhập: 

Hình thức sáp nhập giữa CTCP Dược – TTBYT Bình Định (Bidiphar) và CTCP Dược phẩm Bidiphar 1 (Bidiphar 
1) theo hình thức hoán đổi.Theo đó, Bidiphar sẽ là công ty nhận sáp nhập và  Bidiphar 1 là công ty bị sáp 
nhập. 

Bidiphar sẽ phát hành thêm cổ phần dùng để hoán đổi với cổ phần của Bidiphar 1. 

Phương án hoán đổi như sau: 

Vốn điều lệ của Bidiphar:  268.627.000.000 đồng, tương ứng tổng số cổ phần là: 26.862.700.000 cổ phần. 

Vốn điều lệ của  Bidiphar 1 là: 105.000.000.000 đồng, tương ứng tổng số cổ phần: 10.500.000 cổ phần. 
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Tỷ lệ sở hữu của Bidiphar trong BIDIPHAR 1: 37,66%, tương đương với: 3.954.096 cổ phần. 

Tỷ lệ sở hữu của các cổ đông khác trong BIDIPHAR 1: 62,34%, tương đương với: 6.545.904 cổ phần. 

Tỷ lệ cổ phiếu quỹ trong BIDIPHAR 1: Không có. 

Tỷ lệ hoán đổi: (1:2,3), nghĩa là các cổ đông đang sở hữu 01 cổ phần của BIDIPHAR 1 sẽ có quyền được hoán 
đổi thành 2,3 cổ phần của BIDIPHAR. 

Nguyên tắc xử lý cổ phần lẻ: số cổ phần mà từng cổ đông được quyền chuyển đổi sẽ làm tròn xuống đến hàng 
đơn vị. Phần thập phân còn lại không đủ chuyển đổi thành 01 cổ phần BIDIPHAR sẽ được mua lại làm cổ phiếu 
quỹ với giá trị bằng mệnh giá cổ phiếu. 

Tổng số lượng cổ phần dự kiến tăng thêm của BIDIPHAR là: 15.055.579 cổ phần (số lượng cổ phần BIDIPHAR 
1 do các cổ đông khác ngoài BIDIPHAR nắm giữ (6.545.904 cổ phần) x Tỷ lệ hoán đổi (2,3)). 

Toàn bộ số cổ phần tăng thêm này là cổ phần phổ thông và được quyền tự do chuyển nhượng. 

Sau khi sáp nhập, Bidiphar 1 sẽ tiến hành sẽ quyết toán, đóng mã số thuế, và chuyển giao toàn bộ tài sản 
và tài chính cho Bidiphar. 
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VI. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH SAU SÁP NHẬP 

1.  Thông tin sơ lược về công ty sau sáp nhập: 

Tên Công ty  : Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) 

Tên giao dịch quốc tế : Binhdinh Pharmaceutical and Medical Equipment Join stock Company 

Tên viết tắt  : BIDIPHAR 

Địa chỉ   : 498 Nguyễn Thái Học– Tp. Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định. 

Điện thoại  : 056. 3846500 - 3846040 – 3847798 

Fax   : 056. 3846846 

Vốn điều lệ  : 419.182.790.000 đồng 

2. Ngành nghề kinh doanh 

Sản xuất dược phẩm, dược liệu; Bán buôn dược phẩm, dược liệu; dụng cụ, vật tư ngành y tế; Bán lẻ dược 
phẩm, dược liệu, mỹ phẩm; Dịch vụ bảo quản thuốc. Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc. Dịch vụ tư vấn quản lý bảo đảm 
chất lượng trong sản xuất thuốc. Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm; Chế biến sữa và các sản 
phẩm từ sữa; Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường và vi chất dinh 
dưỡng. Sản xuất muối I-ốt; Mua bán sữa và các sản phẩm từ sữa, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, 
thực phẩm tăng cường và vi chất dinh dưỡng; Mua bán máy móc thiết bị y tế. Mua bán, lắp đặt các thiết bị văn 
phòng; Bán buôn hóa chất, vắc xin, sinh phẩm miễn dịch, hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh 
vực y tế v.v… 

3. Một số chỉ tiêu của công ty dự kiến sau sáp nhập: 

 Cơ cấu chi phí 

Năm 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tăng trưởng doanh thu 15% 20% 21% 15% 15% 15% 5% 

Cơ cấu giá vốn hàng bán theo 
doanh thu 

-70% -70% -70% -69% -69% -69% -69% 

Cơ cấu Thu nhập từ HĐ tài 
chính theo doanh thu 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Cơ cấu Chi phí từ HĐ tài chính 
theo doanh thu 

-1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% 

Cơ cấu chi phí bán hàng theo 
doanh thu 

-12% -12% -12% -12% -12% -12% -12% 

Cơ cấu chi phí chung và quán lý 
DN theo doanh thu -3% -3% -3% -3% -3% -3% -3% 
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 Các chỉ số vòng quay 

Năm 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Thời gian các khoản phải thu (Ngày)   
98 

  
98 

  
98 

   
98  

   
98  

  
98 

  
98 

Thời gian hàng tồn kho (Ngày) 
  

50 
  

50 
  

50 
   

50  
   

50  
  

50 
  

50 

Thời gian khoản phải trả (Ngày)   
63 

  
63 

  
63 

   
66  

   
69  

  
71 

  
71 

Cơ cấu vay nợ ngắn hạn theo doanh 
thu 

 
6% 

 
6% 

 
6% 

 
6% 

 
6% 

 
6% 

 
6% 

Cơ cấu Thuế và các khoản nộp NN 
theo doanh thu 

 
1% 

 
1% 

 
1% 

 
1% 

 
1% 

 
1% 

 
1% 

Cơ cấu Phải trả người lao động theo 
doanh thu 

 
4% 

 
4% 

 
4% 

 
4% 

 
4% 

 
4% 

 
4% 

Cơ cấu Phải trả khác theo doanh thu 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

4. Phương án tổ chức và quản lý điều hành công ty: 

Sau khi sáp nhập, Bidiphar 1 sẽ tiến hành sẽ quyết toán, đóng mã số thuế, và chuyển giao toàn bộ tài sản và tài 
chính cho Bidiphar.  

5. Phương án sử dụng lao động: 

Sau khi sáp nhập, Bidiphar 1 sẽ là bộ phận trực thuộc của Bidiphar. Toàn bộ CBCNV của Bidiphar 1 sẽ được 
Bidiphar tiếp tục ký hợp đồng lao động và phân công nhiệm vụ dựa trên theo năng lực của từng người. 

6. Phương án xử lý tài chính và tài sản: 

Xử lý các khoản nợ của Bidiphar: Do tính chất hoạt động liên tục của Bidiphar 1 nên các khoản nợ của 
Bidiphar sẽ không được thanh toán toàn bộ trước ngày sáp nhập; do đó, các cổ đông hiện hữu của Bidiphar 1 
khi chuyển đổi sang cổ đông của Bidiphar sẽ liên đới chịu các trách nhiệm và nghĩa vụ tài chính. 

Xử lý các tài sản, phần vốn góp của Bidiphar 1 đang đầu tư tại các công ty khác: Bidiphar sẽ kế thừa toàn 
bộ quyền sở hữu và các quyền lợi khác đối với các tài sản, phần vốn góp này của Bidiphar 1 kể từ thời điểm 
hoàn thành thủ tục pháp lý về đăng ký kinh doanh đối với việc sáp nhập. 

Xử lý đối với các tài sản khác: Bidiphar sẽ kế thừa toàn bộ các tài sản khác của Bidiphar 1 kể từ thời điểm 
hoàn thành thủ tục pháp lý về đăng ký kinh doanh đối với việc sáp nhập. Ban lãnh đạo của cả 02 công ty có trách 
nhiệm phối hợp và thực hiện các thủ tục chuyển đổi cần thiết đối với các đối tác có liên quan. 

Xử lý đối với nghĩa vụ tài chính, các hợp đồng, giao dịch mà Bidiphar 1 đã ký kết và đang thực hiện với 
bên thứ ba: Bidiphar sẽ kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ về tài chính của Bidiphar trong các hợp đồng và giao 
dịch kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục pháp lý về đăng ký kinh doanh đối với việc sáp nhập. 
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7. Định hướng phát triển Công ty, dự án đầu tư sau sáp nhập: 

 Sau khi sáp nhập, Bidiphar sẽ tiến hành kế hoạch đầu tư như sau:  

Năm 2014 2015 2016 2017 2018 

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản: 157,5 tỷ 297,5 tỷ 132,5 tỷ 12,5 tỷ 0 tỷ 

 Đầu tư đổi mới  công nghệ 70 tỷ 210 tỷ 70 tỷ   

 Đầu tư phát triển hệ thống phân phối 12, 5 tỷ 12, 5 tỷ 12, 5 tỷ 12,5 tỷ  

 Đầu tư tài chính  75 tỷ 75 tỷ 50 tỷ   

Vốn điều lệ 419,2 tỷ 419,2 tỷ 419,2 tỷ 419,2 tỷ 419,2 tỷ 

Tổng số lao động 1.138 1.200 1.250    

Doanh thu 1.490 tỷ 1.788 tỷ 2.164 tỷ  2.488 tỷ 2.862 tỷ 

Lợi nhuận sau thuế 92,6 tỷ 99,5 tỷ 108 tỷ 126 tỷ 162 tỷ 

 

Nhìn chung, chiến lược phát triển của Bidiphar sau khi sáp nhập với Bidiphar 1 sẽ không thay đổi đáng kể. Việc 
sáp nhập sẽ giúp tận dụng thế mạnh vốn có của 02 công ty, tạo ra sức mạnh tổng hợp. Việc sáp nhập cũng hợp 
lý hóa cơ cấu quản lý, tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nâng cao tính cạnh tranh, sử dụng các 
nguồn lực một cách hợp lý nhất và hiệu quả nhất, nâng cao năng lực tài chính:  giúp Công ty sau sáp nhập đạt 
được tốc độ tăng trưởng cao về doanh thu và lợi nhuận trong tương lai.  

Ban lãnh đạo của cả hai công ty đều tin tưởng rằng việc sáp nhập sẽ mang lại giải pháp tối ưu, góp phần làm gia 
tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô gặp nhiều khó khăn. 
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