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BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2014

I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM VÀ THỊ TRƯỜNG VÀNG
NĂM 2014:
1. Ổn định kinh tế vĩ mô:
Tuy còn nhiều thách thức nhưng năm 2014 vẫn là một năm đánh dấu cho sự ổn định và
tăng trưởng của nền kinh tế vĩ mô. Chỉ số lạm phát vẫn được duy trì ở mức thấp trong khi tăng
trưởng GDP lần đầu tiên trong vòng ba năm đã vượt mục tiêu kế hoạch, đạt 5.98%. Các chỉ số
về sản xuất công nghiệp và bán lẻ cũng đạt mức tăng trưởng cao cho thấy sự hồi phục của tổng
cầu.
Đây có thể coi là thành quả riêng của nền kinh tế Việt Nam hơn là kết quả của sự ổn
định kinh tế toàn cầu. Kinh tế thế giới ngược lại đã trải qua một năm tồi tệ với những xung đột
sâu sắc giữa Nga và phương Tây, sự trỗi dậy của nhà nước hồi giáo cực đoan, sự tăng trưởng
chậm của kinh tế Trung Quốc, đại dịch Ebola… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ phát
triển.
2. Thị trường vàng Việt Nam:
2.1 Thông tư 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/09/2013 – Chính sách quản lý chất lượng mới
bảo vệ tốt hơn cho người tiêu dùng và tạo cơ hội cho PNJ mở rộng thị phần:
Thông tư 22/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 26/09/2013 với
mục tiêu minh bạch hóa chất lượng vàng trang sức và bảo vệ tốt hơn cho người tiêu dùng là
một bước ngoặt của thị trường vàng trang sức Việt Nam. Từ nền tảng ban đầu sau hơn một
năm quyết tâm thực thi Thông tư 22 về quản lý chất lượng vàng trang sức từ các cơ quan quản
lý nhà nước, thị trường vàng trang sức Việt Nam được kỳ vọng sẽ minh bạch hơn và đây cũng
chính là cơ hội cho các doanh nghiệp lớn có thương hiệu trong đó có PNJ nhờ vào mạng lưới
rộng khắp và qui mô sản xuất vượt trội. Nói cách khác, hiệu ứng gián tiếp của Thông tư 22 đã
tạo cơ hội vô cùng thuận lợi cho PNJ nhanh chóng phát triển thị phần, dựa trên nền tảng danh
tiếng về độ tinh cậy và tinh tế của sản phẩm mà Công ty đã bền bỉ xây dựng thành công hơn 20
năm qua.
2.2 Tổng cầu thị trường vàng trang sức Việt Nam năm 2014 tăng trưởng về số lượng
nhưng sụt giảm về giá trị do ảnh hưởng của giá vàng:
Với những khó khăn chung của nền kinh tế, sẽ không khó hiểu khi thị trường vàng
trang sức thế giới năm vừa qua chứng kiến sự suy giảm sâu về lực cầu trên hầu hết các thị
trường trọng yếu. Trung Quốc giảm 39% giá trị trang sức bán ra so với cùng kỳ, Nhật giảm
17%, Ấn Độ giảm 4%, Mỹ giảm 1% trên mức giảm 19% của toàn thị trường. Thị trường Việt
Nam cũng không phải ngoại lệ, kết thúc năm 2014, tổng giá trị tiêu thụ trang sức của toàn thị
trường là 519 triệu USD, giảm 8% so với cùng kỳ do giá vàng giảm dù sản lượng tăng 4%.
Nguồn: Theo BC 2014 của Hội đồng Vàng Thế Giới – WGC
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Kết quả Kinh doanh năm 2014 – Thực hiện so với Kế hoạch
Đvt: Triệu VNĐ
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Nguồn: PNJ

(*) Dự kiến chi trả cổ tức năm 2014: 15% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.
2. Doanh Thu năm 2014 – Doanh Thu Trang Sức tăng trưởng vượt bậc đúng theo chiến
lược phát triển mảng kinh doanh cốt lõi:
Cơ cấu doanh thu của Công ty thay đổi đáng kể so với cùng kỳ, trong đó vàng miếng
chỉ chiếm 28% thay vì 43% trong năm 2013, vàng trang sức tăng từ 54% trong năm 2013 lên
70% trong năm 2014. Điều này thể hiện quyết tâm của Công ty trong định hướng phát triển
mạnh mảng kinh doanh cốt lõi, tập trung cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp của toàn Công ty. Hai
yếu tố chính tác động đến việc thay đổi này là chiến lược dài hạn của Ban điều hành và xu
hướng tiêu dùng của thị trường. Về mặt chiến lược, vàng miếng vẫn sẽ là hoạt động kinh doanh
truyền thống, còn vàng trang sức sẽ được đầu tư mạnh mẽ để đạt tốc độ tăng trưởng nhanh và
bền vững hơn nữa trong các năm tiếp theo. Xét về mặt thị trường năm 2014, giá vàng đi ngang
cũng khiến khách hàng không mấy mặn mà với vàng miếng, trong dài hạn đây cũng chính là
mục tiêu của Chính phủ để chuyển hóa nguồn vốn vàng thành tiền mặt lưu thông.
Cơ cấu doanh thu 2014
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Đvt: Triệu VNĐ
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2.1 Tăng trưởng mạnh ở mảng kinh doanh cốt lõi, trang sức vàng sỉ và lẻ:
Năm 2014, doanh thu trang sức vàng chiếm 70% tổng doanh thu, đem lại 85% tổng lợi
nhuận gộp, ngày càng khẳng định vai trò là hoạt động kinh doanh cốt lõi của PNJ. Doanh thu
trang sức vàng năm 2014 tăng 22%, cao nhất trong vòng ba năm trở lại đây. Tốc độ tăng
trưởng này là kết quả ban đầu của hoạt động đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ sản xuất, đào tạo
nghệ nhân, tái tổ chức đội ngũ bán hàng và hoạt động bán lẻ, điều hành hoạt động dựa trên nền
tảng số liệu nhờ vào hệ thống ERP tiên tiến.
Đây là mảng kinh doanh sẽ tiếp tục được chú trọng đầu tư phát triển và kỳ vọng tiếp tục
tăng trưởng mạnh mẽ trong các năm tiếp theo.
Tổng doanh thu và Doanh thu trang sức vàng từ 2010-2014
Đvt: Triệu VNĐ
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2.1.1 Kinh doanh Trang Sức Vàng Bán Lẻ (TSV Bán Lẻ):
Hoạt động kinh doanh bán lẻ giữ vai trò chủ lực quyết định tốc độ tăng trưởng doanh
thu và lợi nhuận gộp của toàn Công ty, và đây cũng chính là hoạt động được chú trọng đầu tư
mạnh mẽ trong những năm qua, đặc biệt trong giai đoạn thực thi chiến lược 2012-2022.
Doanh thu TSV bán lẻ trên tổng doanh thu trang sức vàng
Đvt: Triệu VNĐ
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Năm 2014 doanh thu bán lẻ trang sức vàng đạt 2,280 tỷ, tăng 42% lợi nhuận gộp tăng
36% so với cùng kỳ, đóng góp lần lượt là 31% vào tổng doanh thu và 74% lợi nhuận gộp toàn
Công ty. So với mức tăng khiêm tốn 4% của năm 2013 thì đây là kết quả tăng trưởng ngoạn
mục, là thành công bước đầu của quá trình cải tổ toàn diện hoạt động kinh doanh bán lẻ, đặc
biệt khi tổng nhu cầu về trang sức của Việt Nam năm 2014 giảm đến 8% so với cùng kỳ. (Theo
BC 2014 của Hội đồng Vàng Thế Giới – WGC)
Tốc độ tăng trưởng doanh thu của các cửa hàng hiện có đạt 25% trong năm 2014 và 18
cửa hàng mới mở đóng góp 10% vào tổng doanh thu bán lẻ tăng thêm.
Đạt được kết quả ấn tượng trong năm 2014 đó là nhờ những cải thiện đột phá trong
quản lý và điều hành bán lẻ ở các yếu tố chủ lực: Nguồn Nhân Lực (People); Sản Phẩm và
Dịch Vụ Khách Hàng (Product); Nhận Diện Thương Hiệu và Hoạt Động Marketing
(Promotion) và Mở Rộng Mạng Lưới (Place).
Nguồn nhân lực (People):
Năm 2014 đánh dấu những chuyển biến rõ rệt trong công tác huấn luyện và đào tạo
đội ngũ tư vấn viên nữ trang của PNJ nhằm nâng cao các kỹ năng bán hàng và tác phong phục
vụ khách hàng tại cửa hàng. Có thể nói, đầu tư cho đội ngũ này là một trong các ưu tiên hàng
đầu trong năm 2014 của PNJ. Chương trình kiểm tra và đánh giá cũng được thực hiện thường
xuyên nhằm nhanh chóng phát hiện những mắt xích yếu trong hệ thống cũng như tìm được
nhân tố tích cực có năng lực để phát triển lên vị trí cao hơn. Khách hàng vì thế luôn cảm thấy
hài lòng về dịch vụ khi đến bất kỳ cửa hàng nào thuộc hệ thống PNJ.
Bên cạnh đó, chế độ đãi ngộ đột phá, tưởng thưởng xứng đáng cho thành tích công
việc cũng góp phần không nhỏ động viên tinh thần đội ngũ này.
Năm 2014 cũng là năm hệ thống bán lẻ hoàn tất việc thay đổi cơ cấu quản lý theo
chuẩn thực hành tốt của các công ty bán lẻ nữ trang hàng đầu trên thế giới, tách bạch chức
năng và nhiệm vụ một số bộ phận, từ đó tăng cường hiệu quả phối hợp và quản lý. Đồng thời
bổ sung đội ngũ quản lý cao cấp nhằm tăng cao năng lực quản lý bán lẻ trên toàn hệ thống.
Mặc dù số lượng cửa hàng tăng trưởng nhanh chóng trên khắp cả nước trong năm 2014,
kéo theo sự gia tăng của đội ngũ nhân sự tại cửa hàng địa phương, PNJ đã xuất sắc trong công
tác huấn luyện và quá trình hội nhập văn hóa, đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng nhất xuyên
suốt quá trình mở rộng.
Sản phẩm và Dịch vụ Khách hàng (Product):
Tiếp tục phát huy thế mạnh về độ tin cậy và tinh tế của sản phẩm, chiến lược dài hạn
của Công ty chính là tạo sự khác biệt về chất lượng sản phẩm vốn là yếu tố quyết định đẳng
cấp thương hiệu, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Để làm được điều này, PNJ đã không
ngừng đầu tư vào công nghệ sản xuất, nghiên cứu các phương pháp chế tác mới trên thế giới.
Với sự đầu tư đúng hướng, đến nay PNJ đã sản xuất thành công các sản phẩm như trang sức
theo công nghệ Ý, trang sức kim cương... Các sản phẩm này rất được khách hàng ưa chuộng vì
chất lượng không thua kém hàng nhập nhưng lại có giá thành rẻ hơn. Mục tiêu hướng đến
trong vòng hai năm tới có thể thay thế hoàn toàn các dòng sản phẩm nhập khẩu.
Đầu tư về công nghệ cũng như nguồn nhân lực cho đội ngũ thiết kế để đưa ra thị
trường những mẫu thiết kế độc đáo, dẫn đầu xu hướng thời trang, tạo dấu ấn riêng cho
PNJ. Trong năm PNJ đã tung ra hàng loạt bộ sưu tập lớn và hàng trăm mẫu trang sức cho thấy
khả năng sáng tạo không ngừng nghỉ của đội ngũ thiết kế, đem lại nhiều sự lựa chọn hơn cho
khách hàng, đóng vai trò là người kiến tạo xu hướng tại thị trường trang sức Việt Nam.
Bên cạnh những thay đổi mang tính chủ quan, không thể không kể đến tác động từ các
yếu tố khách quan như tình hình kinh tế vĩ mô, xu hướng tiêu dùng… cũng là một trong những
nguyên nhân giúp thúc đẩy doanh số. Khách hàng ngày càng ưa chuộng các sản phẩm
trang sức cao cấp như kim cương, đá màu, trang sức có độ tinh xảo cao… vốn là sản phẩm
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thế mạnh của PNJ. Những dịch chuyển này là bước đầu của một xu hướng tất yếu khi thị
trường ngày càng phát triển, nhu cầu khách hàng ngày càng cao. Và với những gì đang xây
dựng, PNJ đã có một nền tảng vững chắc để sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển bứt phá về
mọi mặt, theo đúng mục tiêu đã đề ra là: “Doanh nghiệp trang sức hàng đầu Việt Nam trong
phân khúc trung và cao cấp”.
Tận dụng thế mạnh của cơ sở dữ liệu trên nền tảng ERP tiên tiến để điều phối hàng
hóa và tối ưu hóa danh mục sản phẩm tại cửa hàng, giúp tăng mức độ hàng hóa đúng nhu
cầu và thị hiếu của khách hàng.
Định hướng đội ngũ tư vấn viên tại cửa hàng tập trung vào tư vấn giải pháp tốt phù hợp
nhất với nhu cầu của khách hàng đã góp phần đáng kể vào sự hài lòng của khách hàng. Theo
nghiên cứu mới nhất của bộ phận nghiên cứu thị trường, chính việc nâng cao chất lượng dịch
vụ đã giúp tăng mức độ thỏa mãn của khách hàng và tần suất giao dịch thành công lên đáng
kể so với cùng kỳ.
Hoạt động Marketing (Promotion):
Chủ trương chuẩn hóa hình ảnh nhận diện tại cửa hàng sau khi đã hoàn thành mô
hình cửa hàng chuẩn đã tạo hiệu ứng đồng bộ và tích cực trong toàn hệ thống.
Hoạt động quảng bá với mục tiêu tăng lưu lượng khách đến cửa hàng đã thành công
bước đầu và sẽ tiếp tục phát huy trong thời gian tới.
Hoạt động quảng bá cho các chương trình điểm trong năm bao gồm Mùa Cưới, 8 tháng
3, 20 tháng 10, Lễ Tình Nhân… đều được lên kế hoạch và thực hiện chuẩn xác góp phần đẩy
mạnh doanh số và tạo tiếng vang cho thương hiệu PNJ trên thị trường.
Mở rộng mạng lưới (Place):
Trong năm 2014, PNJ hoàn thành vượt mức kế hoạch mở rộng mạng lưới, tăng thêm 18
cửa hàng trên cả nước, tập trung tại các thành phố cấp 1 và cấp 2. Hầu hết các cửa hàng mới
mở là các cửa hàng có quy mô lớn, ở những vị trí đắc địa và nhanh chóng tạo tiếng vang, giúp
PNJ chiếm lĩnh thị trường.
Các cửa hàng mới mở trong năm nhanh chóng đạt được doanh thu và lợi nhuận kỳ
vọng, đóng góp 10% vào tổng doanh thu bán lẻ tăng thêm năm 2014.
Tính đến cuối 2014, toàn hệ thống có 169 cửa hàng bao gồm 78 cửa hàng vàng (cửa
hàng vàng độc lập và cửa hàng chung), 83 cửa hàng bạc độc lập và 8 cửa hàng Cao Fine
Jewellery.
Với nền tảng kinh nghiệm và quy trình mở rộng mạng lưới đã được chuẩn hóa, hoạt
động này được kỳ vọng sẽ được đẩy nhanh trong các năm tiếp theo nhằm gia cố vị thế dẫn đầu
và thống lĩnh của PNJ trên bản đồ trang sức Việt Nam.
2.1.2 Kinh doanh sỉ:
Nhắm tới đối tượng là khách hàng doanh nghiệp trên khắp cả nước, năm 2014 Công ty
khai trương chi nhánh Buôn Ma Thuột nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại khu vực Miền
Trung – Tây Nguyên. Với việc khai trương chi nhánh này, hiện nay PNJ đã có năm trung tâm
sỉ tại các khu vực Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, TP.HCM và Miền Tây Nam Bộ, nhanh
chóng mở rộng thị phần ở hầu hết các khu vực trọng yếu trên khắp cả nước.
Trong năm 2014, tổng sản lượng bán ra tăng 17%, doanh thu công tăng 36% so với
cùng kỳ. Không chỉ sản xuất các sản phẩm nữ trang thông thường, PNJ còn hướng tới các sản
phẩm quà tặng được khách hàng doanh nghiệp đặt riêng với yêu cầu cao về trình độ chế tác,
mẫu mã độc đáo. Hiện nay PNJ được xem là địa chỉ tin cậy hàng đầu cho các doanh nghiệp lớn
khi có nhu cầu về quà tặng trang sức cao cấp, kỷ niệm chương, logo…

PNJ - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014

6

2.2 Xuất khẩu:
PNJ tự hào là doanh nghiệp nữ trang có khả năng đáp ứng được các tiêu chí khắt khe
của doanh nghiệp nước ngoài, nhờ đó trở thành doanh nghiệp Việt Nam duy nhất tham gia xuất
khẩu trang sức. Thông qua kênh xuất khẩu, PNJ không chỉ giới thiệu thương hiệu trang sức
“made in Vienam” cho bạn bè quốc tế mà còn tạo dựng được mối quan hệ lâu bền với đối tác
trong và ngoài ngành, giúp Công ty dễ dàng tiếp cận với công nghệ sản xuất mới, xu hướng
thời trang hiện hành, phương pháp quản lý tiên tiến, từ đó áp dụng nhằm tăng hiệu quả hoạt
động kinh doanh trong nước.
Năm 2014, doanh thu xuất khẩu vàng đạt 76 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ chủ yếu
do giá vàng giảm, riêng doanh thu công vẫn tăng 20% so với cùng kỳ. Doanh thu xuất khẩu
bạc năm nay tăng 5% so với cùng kỳ. Mức tăng tuy còn khiêm tốn nhưng trong bối cảnh kinh
tế thế giới có nhiều bất ổn như năm qua, đặc biệt khi thị trường Mỹ – là thị trường xuất khẩu
chính của PNJ – vẫn không có nhiều dấu hiệu tăng trưởng về sức mua, đây là kết quả đáng
khích lệ cho đội ngũ kinh doanh của PNJ.
2.3 Trang sức bạc:
Đvt: Triệu VNĐ
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Sau khi tái tung nhãn PNJSilver với hình ảnh sang trọng hơn, đồng thời đưa ra nhiều
chiến lược Marketing nhắm vào đối tượng khách hàng trên 20 tuổi, doanh thu nhãn PNJSilver
đã đạt mức tăng trưởng là 15%, một con số ấn tượng so với tỷ lệ tăng trưởng âm của hai năm
trước đó.
Trong năm 2014 Công ty không mở thêm cửa hàng bán bạc độc lập, thay vào đó là các
điểm bán nằm chung trong các cửa hàng vàng lớn. Việc kết hợp này phần nào giúp PNJSilver
tiếp cận nhiều hơn với đối tượng khách hàng có thu nhập cao, đồng thời cửa hàng PNJ sẽ được
biết đến như điểm mua sắm tập trung về trang sức (one-stop jewelry shopping place).
2.4 Vàng miếng:
Như đã nhấn mạnh trong các báo cáo chính thức cũng như thông điệp gửi đến nhà đầu
tư trong các năm qua, vàng miếng không phải là mảng kinh doanh chủ lực của PNJ, thay vào
đó đây là hoạt động kinh doanh truyền thống mang tính chiến lược về thương hiệu. PNJ hiện là
một trong số ít doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng tại Việt Nam, điều này tạo sự
tin tưởng cho khách hàng về một thương hiệu lớn và uy tín, là điểm đến đầu tiên khi khách
hàng có nhu cầu về sản phẩm vàng. Vì vậy, mặc dù biên lợi nhuận chỉ xấp xỉ từ 0,5% đến 1%
và đóng góp gần 2% tổng lợi nhuận gộp, đây vẫn sẽ là 1 trong những hoạt động kinh doanh của
PNJ. Tuy nhiên, biến động của hoạt động kinh doanh này không ảnh hưởng đáng kể đến kết
quả chung của toàn Công ty.
2.5 Khác (đồng hồ, dịch vụ):
Hoạt động kinh doanh khác đạt 23.3 tỷ đồng doanh thu chiếm 0.3% tổng doanh thu
toàn Công ty. Trong đó mảng kinh doanh đồng hồ tăng đến 41%, tuy không đóng góp đáng kể
vào doanh thu, đây vẫn là mảng kinh doanh đầy tiềm năng khi PNJ đang có sẵn hệ thống bán lẻ
và doanh số đồng hồ của Công ty vẫn tăng đều đặn với mức trên 40% mỗi năm.
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III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
1. Nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực:
-

Năm 2014 Công ty đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo mô hình mới, bổ sung đủ nhân lực
chủ chốt và kiện toàn hệ thống KPI đến cấp cá nhân.

-

Áp dụng chính sách lương thưởng cạnh tranh, tập trung vào khối sản xuất và bán hàng.

-

Đầu tư vào công tác đào tạo được thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu vận hành và phát triển của Công ty thông qua các chương
trình đào tạo nội bộ và đào tạo kết hợp với các chuyên gia quốc tế.

2. Củng cố và phát triển hệ thống:
-

Trong năm 2014, Công ty đã đầu tư quy hoạch lại mạng lưới cơ sở vật chất và bộ chuẩn
hóa nhận diện cho khối cửa hàng, đem lại bộ mặt mới cho toàn hệ thống.

-

Hoàn thiện quy trình phân phối sản phẩm nhằm tối ưu hóa nguồn vốn, tối ưu hóa chuỗi
cung ứng, tối ưu hóa danh mục sản phẩm tại cửa hàng.

-

Xây dựng kế hoạch phát triển điểm bán và kênh bán hàng mới phù hợp với nhu cầu thị
trường.

-

Hoàn thiện mô hình cửa hàng chuẩn nhằm tăng hiệu quả hoạt động.

-

Khai trương trung tâm sỉ Tây Nguyên, tăng tổng số trung tâm sỉ lên năm trung tâm trong cả
nước, cho phép phát triển thị trường đến hầu hết các tỉnh thành trên cả nước. Ngoài việc
mở rộng thị trường, Công ty cũng chú trọng phát triển kênh sỉ theo chiều sâu, khai thác triệt
để những thị trường và khách hàng hiện hữu.

3. Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng:
-

Trong năm 2014 Công ty đã xây dựng được mô hình cửa hàng chuẩn, thống nhất từ hình
ảnh nhận diện đến tác phong phục vụ và chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

-

Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng thông qua việc đào tạo kỹ năng và phong cách
phục vụ của nhân viên với khách hàng (bên trong lẫn bên ngoài).

-

Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ. Xây dựng trung tâm
dịch vụ kỹ thuật chuyên trách (bảo hành, sản xuất theo yêu cầu đặc biệt…).

-

Xây dựng chính sách kinh doanh, chính sách khách hàng, đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho
khách hàng, khiến khách hàng tăng tính trung thành với thương hiệu.

4. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận:
-

Để tối ưu hóa doanh thu trên một cửa hàng và trên mỗi khách hàng, trong năm Công ty đã
thực hiện đồng loạt triển khai các dự án nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ, đảm bảo
hàng hóa đúng nhu cầu và đủ số lượng, trưng bày hàng hóa hợp lý, kết hợp với marketing
để tăng lưu lượng khách đến cửa hàng, chính sách khen thưởng kịp thời và xứng đáng cho
đội ngũ tư vấn viên tại cửa hàng.

-

Nhờ công tác nghiên cứu và chuẩn bị kỹ càng trước khi triển khai dự án phát triển mạng
lưới, PNJ vượt kế hoạch mở rộng mạng lưới và tất cả các cửa hàng mới đều nhanh chóng
đạt mức doanh thu kỳ vọng, giúp tăng 10% doanh thu bán lẻ so với cùng kỳ.

-

Tăng hàm lượng công nghiệp trong sản xuất, góp phần làm giảm hao hụt và nâng cao năng
suất lao động. Tỷ lệ hao hụt hiện nay của PNJ là <1%, khá thấp so với mức trung bình của
các doanh nghiệp sản xuất nữ trang trên thế giới, góp phần tăng tỷ suất lợi nhuận của nữ
trang PNJ
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IV. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO:
Trong bối cảnh môi trường hoạt động kinh doanh luôn có nhiều biến động như Việt
Nam, quản trị rủi ro hiệu quả là một thách thức lớn cho không riêng doanh nghiệp nào. Biết
nắm bắt cơ hội sẽ giúp doanh nghiệp phát triển vượt bậc, nhưng chỉ những doanh nghiệp có hệ
thống quản trị rủi ro hiệu quả mới biến cơ hội ấy thành sự phát triển bền vững, và đây chính là
đích đến của PNJ.
1. Quản lý rủi ro trong chiến lược kinh doanh:
-

Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, PNJ tự hào là doanh nghiệp nữ trang hàng đầu Việt
Nam, không chỉ đem lại niềm kiêu hãnh cho khách hàng mà còn trở thành đại diện xuất sắc
của Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Điều gì đã tạo ra sự khác biệt giữa PNJ và các
doanh nghiệp nữ trang khác? Đó chính là chiến lược phát triển đúng đắn, phù hợp với
từng giai đoạn phát triển của thị trường, là yếu tố quyết định đưa thương hiệu PNJ tiến
từng bước vững chắc và ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng người tiêu dùng.

-

Chiến lược phát triển được xây dựng dựa trên cơ sở những nghiên cứu toàn diện về tình
hình vĩ mô, lợi thế cạnh tranh của PNJ so với các đối thủ trong ngành, từ đó xác định được
tầm nhìn dài hạn và mục tiêu phát triển cho từng giai đoạn.

-

Để thực hiện được những mục tiêu đã đề ra đó, ban lãnh đạo đã tích cực đẩy mạnh công tác
truyền thông nội bộ, giúp toàn thể cán bộ công nhân viên hiểu rõ và thực hiện theo đúng
định hướng chiến lược, cùng nhau lèo lái con tàu PNJ đi đến đích.

2. Quản lý rủi ro về môi trường hoạt động:
-

Rủi ro về chính sách: Mặc dù xác định Việt Nam là thị trường cực kỳ tiềm năng đối với
ngành trang sức, nhưng cũng như các thị trường mới nổi khác, nền kinh tế luôn tiềm ẩn
nhiều bất ổn và rủi ro. Đặc biệt đối với thị trường nhạy cảm như thị trường vàng, việc thay
đổi chính sách là điều tất yếu trước khi đi đến một thể chế thống nhất. Chính vì vậy, để
giảm thiểu rủi ro, Công ty luôn chú trọng việc theo dõi sát các chính sách, định hướng lớn
của Chính phủ, qua đó có những điều chỉnh về chiến lược phù hợp hơn. Đồng thời, Công ty
cũng chủ động trong việc nghiên cứu, đề xuất cho các cơ quan hữu quan các giải pháp xây
dựng và phát triển ngành trang sức Việt Nam, từng bước ghi tên mình trên bản đồ các quốc
gia sản xuất và xuất khẩu trang sức lớn trên thế giới.

-

Rủi ro về sức mua giảm do ảnh hưởng bởi chu kỳ kinh tế: Đây là rủi ro chung mà bất
cứ doanh nghiệp nào cũng gặp phải, nhưng với chiến lược xây dựng thương hiệu nhắm vào
nhiều phân khúc khách hàng với các dòng sản phẩm đa dạng như hiện nay, PNJ đã phần
nào hạn chế được rủi ro này.

-

Rủi ro về biến động giá nguyên liệu đầu vào: Rủi ro này được kiểm soát tương đối tốt
thông qua công tác phân tích, dự báo và quản lý giá của Công ty.
Cùng với sự hỗ trợ của phần mềm ERP, việc kiểm soát giá thành và hàng tồn kho được
thực hiện dễ dàng và hiệu quả hơn.
Không chỉ áp dụng các biện pháp quản trị, chính định hướng chiến lược về sản phẩm cũng
là một trong những yếu tố nền tảng giúp hạn chế rủi ro về giá. Trong tương lai khi thương
hiệu là yếu tố quyết định giá thành thì rủi ro này sẽ càng được giảm thiểu.

3. Quản lý rủi ro về nhân sự:
Trong năm 2014 Công ty đã rà soát và xây dựng lại chính sách về chế độ đãi ngộ đảm
bảo thu nhập, quyền lợi có tính cạnh tranh toàn diện hơn so với mặt bằng chung của thị trường
nhân lực.
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Ngoài việc thu hút nhân tài, Công ty cũng chú trọng công tác đào tạo nhằm hoàn thiện,
nâng cao năng lực chuyên môn và đưa ra lộ trình thăng tiến rõ ràng đến từng nhân viên để đảm
bảo sự gắn bó lâu dài.
Ngoài ra, không thể không kể đến chất keo gắn kết giữa những con người PNJ được
hình thành bởi văn hóa doanh nghiệp, nơi mọi người gắn bó và cống hiến vì lợi ích của gia
đình chung.
Năm 2014, PNJ lọt vào Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam do Nielsen khảo sát, và
đứng vị trí thứ 2 của Doanh nghiệp Bán lẻ Việt Nam.
4. Quản lý rủi ro tài chính:
-

Rủi ro về hàng tồn kho: Việc quản lý hàng tồn kho là yếu tố vô cùng quan trọng đối với
doanh nghiệp bán lẻ nói chung và PNJ nói riêng, góp phần quyết định hiệu quả hoạt động
của doanh nghiệp.
Ý thức được vấn đề này, công tác quản lý hàng tồn kho được thực hiện chặt chẽ ngay từ
khâu nhập hàng, trên cơ sở đánh giá nhu cầu thị trường đến khâu phân phối và theo dõi
thường xuyên nhằm có biện pháp thúc đẩy bán hàng kịp thời đối với hàng chậm luân
chuyển. Trong năm 2014, vòng quay hàng tồn kho của hầu hết các nhóm đều tăng, tăng
hiệu quả hoạt động và tiết kiệm được nguồn vốn cho Công ty.

-

Rủi ro về vốn: Bộ phận tài chính chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn,
hoạch định ngân sách và kiểm soát hoạt động theo ngân sách, nhờ đó Công ty có thể chủ
động trong việc phân bổ nguồn lực một cách hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

V. CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH:
Đơn vị
Các chỉ số về thanh khoản
o Khả năng thanh toán hiện hành
o Vòng quay hàng tồn kho
o Số ngày tồn kho
Các chỉ số hiệu quả hoạt động
o LN gộp/ doanh thu thuần (GPM)
o Lợi nhuận ròng / Doanh thu (ROS)
o Lợi nhuận ròng / Tổng tài sản (ROA)
o Lợi nhuận ròng / Vốn chủ sở hữu (ROE)

Năm 2014

Năm 2013

Lần
Vòng
Ngày

1.29x
5,33
68

1.21x
7,87
46

%
%
%
%

10.9%
4%
9%
20%

7.9%
2%
7%
14%

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán không thay đổi đang kể so với cùng kỳ do vốn lưu
động chủ yếu vẫn là vốn vay. Khác với các doanh nghiệp khác, tồn kho của Công ty là vàng và
đá quý vốn có tính thanh khoản cao do đó làm giảm đáng kể rủi ro về vấn đề thanh khoản.
Số ngày tồn kho tăng so với cùng kỳ phản ánh rõ nét tình hình kinh doanh năm 2014
khi nhóm hàng trang sức dần chiếm tỷ trọng cao trong doanh thu thay vì vàng miếng. Mặc dù
có số ngày tồn kho ngắn, vàng miếng không đóng góp đáng kể vào lợi nhuận. Vì vậy, việc tăng
số ngày tồn kho tuy có đem lại áp lực về vốn nhưng nhìn chung là xu hướng tích cực khi nhóm
trang sức là nhóm có tỷ suất lợi nhận cao hơn rất nhiều so với vàng miếng.
Xét riêng về từng nhóm hàng, số ngày tồn kho của cả trang sức vàng và bạc đều giảm
lần lượt là 4% và 12% so với cùng kỳ.
Tất cả các chỉ tiêu về lợi nhuận đều tăng cao hơn cùng kỳ, phản ánh một năm làm việc
hiệu quả của toàn Công ty.
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VI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CON:
Sau khi thoái vốn khỏi SFC, Công ty chỉ còn hai công ty con là Công ty TNHH Một
thành viên Thời trang CAO (Cao Fine Jewellery) và Công ty TNHH Một thành viên Giám
Định PNJL.
1. CAO Fine Jewellery:
Vốn điều lệ 10 tỷ đồng, doanh thu cả năm đạt 40.8 tỷ đồng, giảm 5.3% so với cùng kỳ,
lợi nhuận sau thuế đạt 1.2 tỷ đồng. Như đã biết, mặc dù có nhiều tín hiệu lạc quan từ nền kinh
tế, đây vẫn chưa phải là thời điểm khách hàng sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm cực kỳ cao
cấp, do đó với năm 2014 vẫn là một năm khó khăn của CAO. Tuy vậy, Ban Tổng Giám đốc đã
xác định CAO là thương hiệu chiến lược và cần có thời gian đầu tư dài để đón đầu xu thế và
chắc chắn sẽ mang lại kết quá ấn tượng khi thời cơ đến. Trong thời điểm hiện tại, CAO đã
được khách hàng đánh giá là thương hiệu trang sức cao cấp, sánh ngang các thương hiệu quốc
tế, đây chính là thành công quan trọng nhất của CAO.
2. PNJL:
Chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm định kim cương và đá quý.
-

Tổng doanh thu năm 2014 đạt 11.8 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận gộp đạt 8.4 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận trước thuế đạt 6.1 tỷ đồng, tăng 21%.

Cùng với xu hướng tiêu dùng đá quý ngày càng cao của người tiêu dùng, doanh thu của
PNJL cũng liên tục tăng. Thương hiệu PNJL được khách hàng đánh giá là thương hiệu uy tín
nhất trên thị trường kiểm định chất lượng kim cương đá quý hiện nay.
VII.

KẾT LUẬN:

Kết thúc năm 2014 với nhiều con số ấn tượng, không chỉ giúp toàn thể CB-NV PNJ tin
tưởng vào chiến lược đã đề ra mà các nhà đầu tư cũng qua đó có thể thấy được tính hiệu quả
trong hoạt động quản lý của ban điều hành. Đây là những thành công bước đầu khi nền tảng về
con người, hệ thống và chiến lược mới đã dần tạo thành một bộ máy hoàn chỉnh, vận hành
thông suốt. Từ những gì đã đạt được, Ban Tổng Giám đốc tin rằng năm 2015 và những năm
tiếp theo sẽ là giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn nữa, giúp PNJ nhanh chóng đạt mục tiêu:
“Là Công ty chế tác và bán lẻ trang sức hàng đầu tại Châu Á,
giữ vị trí số 1 trong các phân khúc thị trường trung và cao cấp tại Việt Nam”
Nơi nhận:
- HĐQT, BKS
- BTGĐ
- Cổ đông PNJ
- Lưu HĐQT
- Lưu VT
T

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CAO THỊ NGỌC DUNG
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