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BBÁÁOO  CCÁÁOO  TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2013  

 
 

Nhìn lại năm 2013, một năm ghi nhận nhiều thành tựu về mặt ổn định vĩ mô nhưng vẫn 
còn đó khá nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Đặc biệt là đề án tái cơ cấu nền kinh tế vẫn 
chưa có bước tiến đáng kể và điều này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của những năm 
tiếp theo, trong khi kinh tế thế giới vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bất ổn, một số quốc gia chìm 
trong các cuộc khủng hoảng chính trị. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam có những dấu hiệu lạc quan 
khi Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2013 tăng 5,42% cao hơn mức tăng 5,3% của năm 
2012 và có tín hiệu phục hồi. 

 

Thị trường vàng chứng kiến nhiều biến động, đặc 
biệt là sự thay đổi trong chính sách nhà nước về 
quản lý điều hành thị trường như việc triển khai 
áp dụng Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 
03/04/2012, Thông tư 22/2010/TT-NHNN ngày 
29/10/2010, đã làm giảm mạnh tâm lý nắm giữ, 
đầu cơ vàng và góp phần không nhỏ vào việc ổn 
định cung – cầu của thị trường vàng trong nước. 
Đồng thời, phải kể đến việc giá vàng sụt giảm 
mạnh, kết thúc chu kỳ tăng kéo dài trong hơn một 
thập kỷ trước đó. Tuy nhiên, các chính sách mới 
của chính phủ với mục tiêu quản lý hiệu quả thị 

trường vàng, cũng phần nào tạo được lợi thế và thách thức cho các doanh nghiệp lớn và uy tín, 
mà trong đó không thể thiếu PNJ – một doanh nghiệp đầu ngành.  

Tại thị trường Việt Nam, giá vàng giảm tương đương 24% so với thời điểm cuối năm 
2012. 

 

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2013: 
Đvt: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU Kế hoạch 2013 2012 +/- (%) %TH 

Tổng doanh thu      7,798,211 7,603,581   6,428,395  18% 98%
Lợi nhuận gộp bán hàng và  
CCDV 

        649,701      599,778     550,225  9% 92%

DT hoạt động tài chính           25,000      26,361      116,574  -77% 105%

Chi phí hoạt động tài chính         122,000     62,133      106,805  -42% 51%

Chi phí bán hàng         240,275    232,532      216,894  7% 97%

Chi phí quản lý doanh nghiệp           86,420      91,804       76,961  19% 106%
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CHỈ TIÊU Kế hoạch 2013 2012 +/- (%) %TH 

Lợi nhuận trước thuế         240,406    240,005      280,003  -14% 100%

Lợi nhuận sau thuế         186,554    182,394     225,148  -19% 98%

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất         256,406    233,007     310,094  -25% 91%

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất         205,250    169,037     254,409  -34% 82%

 

Doanh thu năm 2013 của công ty mẹ đạt 7,604 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, đạt 
98% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận gộp tăng 9%, hoàn thành 92% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế 
đạt 240 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.  

Mặc dù phải điều chỉnh giảm giá bán theo biến động giá vàng giảm trên thị trường, 
Công ty vẫn duy trì được mức tăng trưởng doanh thu tăng 18%. Tuy chưa hoàn thành kế hoạch 
đề ra, nhưng trong tình hình khó khăn như năm vừa qua, đây vẫn là tín hiệu lạc quan cho thấy 
thương hiệu PNJ đã xây dựng được vị thế vững chắc trong lòng người tiêu dùng và có chiến 
lược tiếp cận khách hàng hiệu quả. 

Cơ cấu doanh thu năm 2013 
Đvt: Triệu đồng 

 

 

 
 

a. Trang sức vàng là mảng kinh doanh chủ lực, đóng góp lên đến 55% doanh thu. Mặc dù 
giảm giá bán do giá vàng giảm, doanh thu trang sức vàng PNJ năm 2013 tăng 15%, đạt 
4.185 tỷ đồng (nếu loại trừ yếu tố giá vàng giảm thì doanh thu nhãn hàng trang sức vàng 
tăng 25%), trong đó, mảng kinh doanh sỉ tăng 22%, lẻ tăng 6%, xuất khẩu tương đương 
năm 2012. 

 

 

  
2013 2012 

Tỷ 
trọng 
2013 

SSCk 
+/- 
(%) 

Vàng miếng 3,268,239 2,609,487  43.0% 25%

Vàng trang sức 4,184,756 3,647,058  55.0% 15%

Bạc trang sức    131,427    155,778  1.7% -16%

Đồng hồ      10,422      6,207  0.1% 68%

Dịch vụ        8,737      9,865  0.1% -11%

Tổng doanh thu 7,603,581 6,428,395  100% 18%

Tốc độ tăng trưởng theo kênh bán hàng 
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- Mảng kinh doanh trang sức sỉ là một trong những hoạt động có tốc độ tăng trưởng tốt nhất 
trong năm về doanh thu. Ngoài lợi thế từ thương hiệu cũng như công nghệ sản xuất hiện 
đại, trong năm 2013, bộ phận kinh doanh sỉ đã tích cực mở rộng thị trường, tìm kiếm thêm 
nhiều đối tác mới trên khắp các tỉnh thành trong cả nước. Bên cạnh đó, các sản phẩm cũng 
đa dạng hơn, chủ động khai thác các thị trường ngách tạo được lợi thế không nhỏ khi là 
người đi đầu. 

- Hoạt động kinh doanh trang sức lẻ là mảng kinh doanh trọng yếu: chiếm 40% doanh thu 
của trang sức vàng. Khác với mảng kinh doanh sỉ có đối tượng khách hàng tập trung, mảng 
kinh doanh lẻ có quy mô lớn và dàn trải; chính vì vậy, tốc độ tăng trưởng luôn chậm hơn, 
đặc biệt là trong năm 2013 khi tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn. Mặc dù xu hướng 
giảm của thị trường chung, doanh thu bán lẻ trang sức vàng vẫn tăng 6%. Nếu loại trừ yếu 
tố giảm giá bán do giá vàng giảm, doanh thu bán lẻ tăng đến 25%, vượt kế hoạch đề ra. 

Khách hàng ngày càng ưa chuộng các sản phẩm cao cấp có mẫu mã độc đáo, sản xuất tinh 
xảo, đây cũng là dòng sản phẩm thế mạnh, tạo sự khác biệt cho PNJ so với các đối thủ cạnh 
tranh nhờ chất lượng uy tín và mẫu mã tinh tế, đa dạng. Khi khách hàng đang ngày càng 
khắt khe hơn, các lợi thế này sẽ là nền móng vững chắc cho sự phát triển nhanh và mạnh 
mẽ hơn nữa của PNJ trong tương lai. 

 

 

                                 
Quá trình thiết kế và chế tác Chiếc khăn rằn vàng – Tác phẩm được sách kỷ lục Guiness Việt Nam 

trao chứng nhận là “Chiếc khăn rằn vàng lớn nhất Việt Nam” 

 PNJ tự hào tạo ra các kỷ lục về sản phẩm nữ trang vàng độc đáo, tinh xảo 
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- Xuất khẩu: không chỉ tại Việt Nam, tình hình kinh tế khó khăn cũng ảnh hưởng đến thị 
trường hàng tiêu dùng tại các nước trên thế giới trong đó có những thị trường xuất khẩu của 
PNJ như Mỹ, Châu Âu, Úc…. Chính vì vậy, doanh thu mảng xuất khẩu vàng trang sức năm 
2013 không mấy khả quan. Đặc biệt, khi các nước Châu Âu và Mỹ không có ảnh hưởng 
bởi “văn hóa vàng” như tại các nước Đông Á. Tuy nhiên, đây là mảng kinh doanh chỉ 
chiếm tỷ trọng nhỏ (2%) trong tổng doanh thu trang sức vàng. 

b. Trang sức bạc vốn là dòng sản phẩm trang sức cao cấp dành cho khách hàng trẻ, mảng 
kinh doanh này đã bị ảnh hưởng mạnh trong năm 2013. Tổng doanh thu cả năm đạt 131 tỷ 
đồng, giảm 16%. 
Tuy chưa đạt như kỳ vọng, nhưng trong năm 2013 với chiến lược thay đổi phù hợp, định vị 
lại khách hàng mục tiêu, trong quý 4 mảng kinh doanh trang sức bạc đã đạt được những kết 
quả lạc quan. Doanh thu quý 4 tăng 5%, thay cho tình trạng tăng trưởng âm của 3 quý đầu 
năm, cải thiện mức giảm doanh thu từ 17% của 9 tháng xuống còn 16% vào cuối năm.  
Cùng với những thành công bước đầu này, PNJ kỳ vọng kết quả mang lại trong năm 2014 
sẽ chuyển biến rõ nét hơn. 

Các mẫu thiết kế của PNJ Silver 

 
 

c. Vàng miếng: với lợi thế là một trong số 38 doanh nghiệp và tổ chức tài chính được nhà 
nước cấp phép kinh doanh vàng miếng, doanh thu vàng miếng cả năm của Công ty đạt  
3,268 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. 

Như đã biết, trong năm 2013 các chính sách về quản lý thị trường vàng có nhiều thay đổi, 
đặc biệt là việc Ngân hàng Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng (theo Nghị định 
24/2012/NĐ-CP, có hiệu lực từ cuối quý 4 năm 2012) đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình 
hình kinh doanh của các thương hiệu vàng miếng khác, trong đó có PNJ. Không còn lợi thế 
về chi phí sản xuất như khi kinh doanh vàng miếng mang thương hiệu riêng, biên lợi nhuận 
của mảng kinh doanh này giảm còn 0.5%. Tuy vậy, vàng miếng vẫn đóng góp 3% lợi 
nhuận gộp và là nhân tố thu hút khách hàng đến chuỗi cửa hàng của PNJ. 

d. Mảng kinh doanh khác: chiếm 0.23% doanh thu là mảng kinh doanh đồng hồ và dịch vụ, 
trong đó, doanh thu đồng hồ tăng trưởng tốt nhờ vào các chương trình khuyến mãi và hoạt 
động mở rộng kinh doanh. Doanh thu các dịch vụ kiểm định, cho thuê nhà giảm nhẹ. 

e. Hệ thống bán lẻ: tính đến cuối năm 2013, PNJ có 169 cửa hàng, tăng 6 cửa hàng so với 
cuối năm 2012. Trong năm 2013, Ban Tổng Giám đốc tập trung nâng cấp cửa hàng, tăng 
diện tích bán hàng trên từng cửa hàng, tăng doanh thu trên m2 bán hàng. Do đó, thay vì mở 
14 cửa hàng như kế hoạch, chỉ 6 cửa hàng được mở mới nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất. 
Bên cạnh đó, ban lãnh đạo cũng tích cực thực hiện các biện pháp và chỉ tiêu đo lường nhằm 
tăng hiệu suất hoạt động của các cửa hàng hiện tại. 
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Đồng thời, hình ảnh nhận diện, không gian bán hàng cũng được nâng cấp nhằm tạo không 
khí sang trọng cao cấp nhưng vẫn gần gũi, thoải mái khi khách hàng đến thăm quan mua 
sắm tại chuỗi cửa hàng PNJ. 
 

 

 

 

 

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH: 

  Đơn vị tính 2013 2012 

o   Khả năng thanh toán hiện hành Lần 1.19 1.17

o   Vòng quay khoản hàng tồn kho Vòng 6.20 5.082

o   Số ngày tồn kho Ngày 58.75 71.63

o   Lợi nhuận gộp/ Doanh thu thuần % 7.9% 8.6%

o   Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 2.4% 3.5%

o   Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA) % 7.1% 9.0%

o   Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE) % 14.3% 19.1%
 

Chỉ số về khả năng thanh toán luôn ở mức an toàn (>1). Trong năm 2013, nhờ áp dụng 
phầm mềm mới trong quản lý hệ thống, số ngày tồn kho đã giảm đáng kể so với cùng kỳ.  

Như đã được đề cập phía trên, tỷ suất lợi nhuận gộp một số mảng kinh doanh như bạc, 
vàng miếng giảm kéo tỷ suất lợi nhuận chung giảm còn 7.9% so với mức 8.6% của cùng kỳ 
năm trước. Đồng thời phải kể đến việc thiếu vắng doanh thu từ thoái vốn công ty con cũng như 
cổ tức được nhận từ các công ty liên doanh, liên kết, vốn chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng lợi 
nhuận năm 2012, lợi nhuận sau thuế năm 2013 giảm 19%. Đây cũng là lý do khiến các chỉ số 
về hiệu quả kinh doanh như ROA, ROE, tỷ suất lợi nhuận ròng giảm so với cùng kỳ. 

Nếu loại trừ thu nhập từ hoạt động tài chính, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 
tăng 48% nhờ tăng lợi nhuận hoạt động kinh doanh cốt lõi và giảm chi phí lãi vay, lợi 
nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh chính bằng 28,3%/vốn điều lệ. 

 

Cửa hàng PNJ Phú Nhuận 
52 Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận

Cửa hàng CAO Thủ Khoa Huân 
16-18-20 Thủ Khoa Huân, Quận 1
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II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY CON: 

1. Công ty TNHH MTV Thời trang CAO: 

Vốn hoạt động 10 tỷ đồng, doanh thu đạt 43 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.8 tỷ đồng, 
tăng gấp 3.5 lần so với cùng kỳ. Đến cuối năm 2013, hệ thống phân phối của CAO gồm 10 
cửa hàng, không thay đổi so với cuối năm 2012. 

2. Công ty TNHH MTV Giám định PNJ: 

Vốn hoạt động 10 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ kiểm định năm 2013 đạt 10.5 tỷ đồng tăng 
56% so năm 2012, lợi nhuận sau thuế đạt 3.6 tỷ đồng, tăng nhiều lần so với mức 972 triệu 
đồng của cùng kỳ năm trước. Với hoạt động dịch vụ kiểm định đá quý ngày càng có uy tín 
trên thị trường, giấy chứng nhận của PNJL được công nhận ngang giá trị với giấy chứng 
nhận của GIA – một thương hiệu kiểm định có uy tín cao nhất trên thế giới. 

3. Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (SFC): 

Kể từ tháng 07/2013, SFC trở thành công ty con của PNJ với tỷ lệ sở hữu là 50.02% và kết 
quả kinh doanh của SFC cũng sẽ được hợp nhất vào báo cáo của công ty PNJ tính từ thời 
điểm tăng tỷ lệ sở hữu.  

Doanh thu thuần của SFC trong năm 2013 đạt 2,447 tỷ đồng, tăng 17%, lợi nhuận sau thuế 
đạt 19.5 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ. 
 

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 5 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2013: 

1. Hoàn thiện và vận hành hệ thống quản trị nguồn nhân lực phù hợp và hiệu quả: 
- Cùng với sự tư vấn của các chuyên gia về quản trị nhân sự, Công ty đã hoàn thiện cơ cấu tổ 

chức theo mô hình mới: bổ sung đủ nhân lực ở những vị trí còn thiếu, hoàn tất bản mô tả 
công việc cho từng chức danh cụ thể theo chuẩn mực mới, tổ chức 65 chương trình đào tạo 
ngắn hạn và chuyên sâu giúp nâng cao trình độ nhận thức, kỹ năng chuyên môn cho CB-
NV và đặc biệt là khối kinh doanh bán lẻ. 

- Xây dựng và áp dụng chính sách đãi ngộ phù hợp với bối cảnh và mặt bằng lao động chung 
của thị trường, đủ sức hấp dẫn để lưu giữ và thu hút nhân sự có chất lượng cao. 
o Áp dụng khung lương, thưởng và phụ cấp mới 
o Hoàn thành xong các chỉ tiêu đánh giá KPIs cho hơn 80% các vị trí nhân sự. 

- Thực hiện xuyên suốt các chương trình truyền thông nội bộ nhằm phát triển sâu rộng văn 
hóa doanh nghiệp đến toàn thể cán bộ công nhân viên, trong đó nổi bật là chương trình 
truyền thông kỷ niệm 25 năm thành lập, hiểu rõ sứ mệnh và tầm nhìn của Công ty gắn liền 
với từng cá nhân trong PNJ và chương trình chuẩn bị sẵn sàng cho doanh nghiệp trong giai 
đoạn hội nhập.   

2. Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đủ năng lực đáp ứng nhu cầu phục vụ các 
nghiệp vụ kinh doanh và quản lý hiệu quả: 

- Lấy công nghệ thông tin là nền móng cho sự phát triển. Công nghệ thông tin đã được quan 
tâm đầu tư đúng và đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển, được chỉ đạo sâu sát từ Hội đồng 
quản trị và Ban Tổng Giám đốc, giúp cho các dự án ERP sớm hoàn thành và đưa vào sử 
dụng đáp ứng được nhu cầu quản lý của hệ thống kinh doanh và quản trị tài chính được sâu 
sát và kịp thời, giúp tăng trưởng doanh thu, giảm thiểu tồn kho và và tiết kiệm chi phí. 

- Đồng thời công tác đào tạo huấn luyện cho cán bộ công nhân viên cũng đã được thực hiện 
đầy đủ, đảm bảo tất cả các cấp quản lý cũng như nhân viên vận hành trực tiếp có thể hiểu 
rõ và sử dụng chương trình phục vụ quản trị điều hành trong hoạt động sản xuất – kinh 
doanh. 
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3. Cải tiến và vận hành hệ thống quy trình nội bộ phù hợp quy trình quản trị mới và 
kiểm soát được tính hiệu quả: 

- Công ty đã hoàn thành xây dựng, chuẩn hóa và triển khai các quy trình trọng yếu liên quan 
đến các hoạt động: mua hàng, bán hàng, đặt hàng và thiết kế. 

- Công tác kiểm tra đánh giá cũng được thực hiện thường xuyên, định kỳ kết hợp với các đợt 
kiểm tra đột xuất nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy trình chuẩn đã được xây dựng. Công 
tác đo lường hiệu quả các quy trình trọng yếu đã được triển khai. 

- Phòng quản trị hiệu quả mới thành lập, công tác đo lường hiệu quả 9 quy trình trọng yếu đã 
được triển khai và đo lường, dự kiến cuối tháng 6/2014 nghiệm thu đánh giá. 

4. Cung ứng đầy đủ các yêu cầu của các đơn vị kinh doanh với chi phí cạnh tranh hợp 
lý: 

- Chuyển qua nhà máy mới hơn một năm (từ tháng 10/2012) nhưng xí nghiệp nữ trang mới 
đã nhanh chóng ổn định sản xuất và hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo mô hình quản trị mới. 
Nhờ đó, tỷ lệ đáp ứng đơn hàng trong năm 2013 đạt đến 95%, đồng thời chi phí hao hụt 
cũng giảm đáng kể, tiết kiệm được 1.350 chỉ vàng so với năm 2012 (tương đương 4,7 tỷ 
đồng). 

- Để tăng hiệu quả hoạt động, quy trình công nghệ đã được đầu tư – cải tiến, chi tiết tại các 
hạng mục sau: 
o Quy trình sản xuất dây máy được nâng cấp và rút ngắn, đang trong quá trình đo lường 

hiệu quả 
o Đầu tư bổ sung công nghệ xi hàng giả kim 
o Tăng số lượng và nâng cao tay nghề của đội ngũ thợ nữ trang cao cấp, đáp ứng nhu cầu 

về số lượng và chất lượng của hàng cao cấp làm tăng thêm sức mạnh của thương hiệu 
PNJ, đồng thời cạnh tranh trực tiếp với hàng ngoại 

o Công tác đào tạo nghề cũng như hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới vẫn 
luôn được tập trung đầy đủ và toàn diện. Trong năm 2013, ngoài các lớp đào tạo nghề 
chính (công đoạn phụ trách chính), công nhân còn được tham gia đào tạo các công đoạn 
phụ giúp họ có chuyên môn đa dạng hơn. 

5. Đạt các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch: 
Như đã được phân tích chi tiết trong phần kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh, năm 
2013 vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, PNJ không hoàn thành một số chỉ tiêu kế 
hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, tổng doanh thu đạt 98% kế hoạch, riêng doanh thu trang sức 
vàng tăng 15% so với cùng kỳ là sự nỗ lực lớn lao và đem lại lợi nhuận trước thuế đạt 
100% so với kế hoạch năm 2013. 

 
 

IV. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO: 
Công tác quản trị rủi ro là nhân tố quan trọng, góp phần mang lại sự phát triển bền vững 

cho mỗi doanh nghiệp. Ý thức được điều đó, ban lãnh đạo của Công ty đã tập trung xây dựng 
quy trình quản trị rủi ro ngay từ những ngày đầu thành lập và coi việc hoàn thiện công tác này 
là một trong những mục tiêu trọng yếu của doanh nghiệp. 
 
1. Quản lý rủi ro trong chiến lược kinh doanh:   

- Xác định mục tiêu, tầm nhìn dài hạn phù hợp chính là kim chỉ nam mang lại sự phát 
triển bền vững cho doanh nghiệp. Với tầm nhìn được xác định “Là công ty chế tác và bán 
lẻ trang sức hàng đầu tại Châu Á, giữ vị trí số một trong tất cả các phân khúc mà PNJ nhắm 
tới tại Việt Nam”, ban lãnh đạo đã cùng các chuyên gia tư vấn nước ngoài lập ra chiến lược 
phát triển cho giai đoạn 10 năm từ năm 2012 đến năm 2022.  Theo đó, các mục tiêu được 
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xác định cụ thể cho từng giai đoạn phát triển sao cho sát với tình hình thực tiễn. Năm 2013 
là năm đầu tiên thực thi các chương trình chuyển đổi theo chiến lược đã xây dựng, không 
tránh khỏi những khó khăn và hoài nghi ban đầu nhưng với sự kiên quyết và chỉ đạo sát sao 
từ Ban Tổng Giám đốc, các chương trình thông qua các dự án đã bước đầu phát huy tác 
dụng, tạo được niềm tin trong nội bộ cũng như sự tự tin về công cuộc đổi mới là tiền đề 
phát triển vững chắc tương lai. Phòng Quản trị chiến lược mới được thành lập đã kịp thời 
theo dõi, đánh giá việc thực thi của từng dự án, qua đó phát hiện và điều chỉnh các điểm 
chưa phù hợp, với mục tiêu cuối cùng là đạt được tầm nhìn chiến lược đã đề ra. 

- Quy trình và các chỉ tiêu đánh giá cũng được xây dựng một cách toàn diện nhằm đảm bảo 
quá trình thực hiện bám sát các mục tiêu chiến lược. Trong năm 2013, Công ty đã bắt đầu 
xây dựng các bộ chỉ tiêu đánh giá KPI, cho phép theo dõi hiệu quả hoạt động của từng vị trí 
nhân sự cũng như các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động của toàn Công ty. Mục tiêu công việc của 
mỗi cá nhân được xây dựng gắn liền với tầm nhìn chiến lược chung của toàn Công ty. 

- Chú trọng xây dựng thương hiệu, tạo nên sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Một 
thương hiệu mạnh không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển mà còn là công cụ bảo vệ doanh 
nghiệp trước những rủi ro trong kinh doanh. Sớm nhận thức được điều đó, ngay từ những 
ngày đầu thành lập công tác xây dựng thương hiệu  đã được tập trung đầu tư bài bản, khoa 
học, lấy nền tảng là 5 giá trị cốt lõi: Trung thực – Chất lượng – Trách nhiệm – Sáng tạo – 
Đổi mới. Nhờ đó, PNJ tự hào là thương hiệu trang sức hàng đầu Việt Nam và luôn được 
khách hàng tin tưởng trong suốt hơn 25 năm qua. Năm 2013 đánh dấu cột mốc 25 năm 
hình thành và phát triển, PNJ đã có nhiều chương trình nhằm tôn vinh giá trị thương hiệu, 
sự kiện Golden Night – kỷ niệm 25 năm thành lập với thông điệp truyền thông “Tôn vinh 
giá trị đích thực” đã tạo được tiếng vang và nâng giá trị thương hiệu PNJ lên tầm cao mới. 

2. Rủi ro về môi trường hoạt động kinh doanh: 

- Rủi ro về chính sách: để giảm thiểu tác động từ thay đổi chính sách đến tình hình sản xuất 
– kinh doanh của doanh nghiệp, Công ty luôn cập nhật các chủ trương và chính sách mới 
của Nhà nước để xây dựng kế hoạch hành động phù hợp. Công tác báo cáo, quyết toán 
được thực hiện đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng các quy định hiện hành.  
Không dừng lại ở đó, thông qua các cuộc họp cấp cao, ban lãnh đạo của Công ty cũng tích 
cực đóng góp ý kiến nhằm giúp Chính phủ có cái nhìn thấu đáo về môi trường kinh doanh, 
chung tay cùng nhau tìm giải pháp xây dựng và phát triển ngành trang sức Việt Nam lớn 
mạnh hơn, sánh vai cùng các cường quốc trong khu vực như Thái Lan, Trung Quốc, Ấn 
Độ.  

- Rủi ro về biến động giá nguyên liệu đầu vào được kiểm soát chặt chẽ thông qua việc 
phân tích thị trường và chính sách quản lý về giá của Công ty.  
Phần mềm tin học ERP được xây dựng thành công, góp phần không nhỏ giúp ban lãnh đạo 
quản lý hiệu quả hàng tồn kho, quản trị điều hành kế hoạch sản xuất nhịp nhàng, nguyên 
liệu đầu vào đúng lúc, đúng kế hoạch và được cân đối giá đầu vào và đầu ra phù hợp, đảm 
bảo tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng.  

- Rủi ro về cạnh tranh trên thị trường lao động:  
Để duy trì và phát triển nguồn nhân lực dày dạn kinh nghiệm và có tay nghề cao như hiện 
nay, một mặt Công ty chú trọng chăm lo quyền lợi cho người lao động thông qua các chính 
sách về lương, thưởng xứng đáng với kết quả công việc. Mặt khác, công tác đào tạo cũng 
được đầu tư nhằm xây dựng đội ngũ kế thừa có chuyên môn phù hợp, sẵn sàng cho các 
nhiệm vụ được giao. Đặc biệt văn hóa doanh nghiệp của PNJ luôn được chăm sóc và bồi 
đắp qua nhiều năm là tài sản quý giá tạo nên chất keo gắn bó giữa những con người PNJ. 
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3. Quản lý rủi ro trong hoạt động sản xuất: 

- Để tránh các rủi ro về an toàn lao động trong sản xuất, các quy trình quản lý được áp 
dụng khoa học theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001:2008, 5S. Các máy móc thiết bị 
nhập khẩu được các chuyên gia nước ngoài kiểm định và hướng dẫn vận hành thông suốt.  
Ngoài ra, để tăng cường phòng ngừa rủi ro, toàn bộ công nhân và cán bộ xí nghiệp nữ trang 
đều được mua bảo hiểm tai nạn lao động đầy đủ.     

- Rủi ro về môi trường: Ngoài các chứng nhận về môi trường được cấp bởi các cơ quan ban 
ngành có liên quan, xí nghiệp nữ trang đã được cấp chứng chỉ ISO 14000 đảm bảo an toàn 
về môi trường. Tuân thủ đầy đủ các quy định về môi trường sản xuất.  

- Rủi ro về thất thoát hàng hóa: Chương trình ERP phân hệ sản xuất cho phép cán bộ quản 
lý có thể kiểm soát hàng hóa tại từng khâu sản xuất vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. 
Tại điểm bắt đầu và kết thúc quy trình, hàng hóa được kiểm tra cả về trọng lượng và chất 
lượng giúp tránh thất thoát hàng hóa. 

4. Rủi ro về tài chính: 

- Các chỉ số về thanh khoản luôn đảm bảo ở mức an toàn. Các khoản nợ ngắn hạn (chiếm 
hơn 90% các khoản vay) được cân đối bằng hàng tồn kho. Khác với các ngành kinh doanh 
khác, hàng tồn kho của Công ty phần lớn là nguyên liệu và hàng hóa vàng vốn có tính 
thanh khoản cao, là yếu tố đặc thù giúp giảm thiểu rủi ro về thanh khoản.      

- Rủi ro về chi phí hoạt động 
o Kiểm soát lãi vay: 
 Bộ phận tài chính luôn tích cực tìm kiếm các nguồn vốn có chi phí rẻ cũng như linh 

động trong việc lựa chọn đối tác và sản phẩm vay phù hợp.  
 Cân đối các khoản vay – tồn kho nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh 

nghiệp 
o Tiết kiệm chi phí: thông qua các chỉ tiêu đo lường về hiệu quả hoạt động, các chi phí 

không cần thiết hoặc chưa phù hợp trong thời điểm hiện tại được cắt giảm. Chỉ tiêu 
ngân sách được quản lý chặt chẽ và báo cáo định kỳ giúp Ban Tổng Giám đốc theo dõi 
sát tình hình chi phí của toàn công ty. 

 
 

V. HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013: 

Trong năm 2013, bộ phận quan hệ nhà đầu tư đã tổ chức gặp hơn 100 nhà đầu tư đại diện 
cho hơn 40 quỹ đầu tư, công ty chứng khoán trong và ngoài nước. Ngoài ra, Công ty cũng 
thông qua các hội thảo lớn được tổ chức bởi quỹ Dragon Capital, Vietnam Holding, CTCK 
Bản Việt và CTCK Kim Eng để chủ động trao đổi thông tin với các nhà đầu tư tiềm năng.  

Nhờ được đầu tư chuyên nghiệp hơn, báo cáo thường niên năm 2012 của PNJ được đánh 
giá là một trong 30 báo cáo thường niên tốt nhất trong Cuộc bình chọn báo cáo thường niên 
năm 2012 do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và báo Ðầu tư Chứng khoán đồng 
tổ chức. 

 

VI. HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI: 

Với triết lý kinh doanh “Đặt lợi ích khách hàng, xã hội vào lợi ích của doanh nghiệp”, 
trong nhiều năm qua, bên cạnh các hoạt động sản xuất – kinh doanh, PNJ luôn quan tâm và gắn 
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kết sứ mạng vì cộng đồng thông qua nhiều hoạt động từ thiện tập trung ở các lĩnh vực chính là 
y tế – giáo dục và các hoạt động cộng đồng xã hội khác. 

Những chương trình này được xây dựng và tổ chức trên nền tảng một trong năm giá trị cốt 
lõi của PNJ là Trách nhiệm và đây được xem là khởi nguyên cho mọi hành động của PNJ. 

Bên cạnh việc chăm lo đời sống tinh thần và vật chất hơn 2.500 CB-NV PNJ, hoạt động 
chăm lo cho đồng bào nghèo, gặp thiên tai được thực hiện hết sức chân tình và sôi nổi  bởi tổ 
chức Chi bộ, Công đoàn và Đoàn thanh niên PNJ với tổng kinh phí hằng năm hơn 3 tỷ đồng 
được trích từ quỹ lương và quỹ phúc lợi Công ty. 

Có thể nói, hoạt động chăm lo cộng đồng của PNJ trong suốt nhiều năm qua đã góp một 
phần giúp đỡ cho các địa phương còn nghèo trong cả nước cũng như hàng triệu gia đình người 
nghèo, các hoàn cảnh bị thiên tai được tiếp thêm sức mạnh, thêm nghị lực để vượt qua những 
khó khăn trong cuộc sống, các hoạt động cộng đồng của PNJ đã có sức lan tỏa rất lớn để cùng 
kêu gọi cộng đồng và doanh nghiệp cùng chung tay đóng góp, thể hiện ý thức trách nhiệm vì 
một xã hội phát triển và bền vững. 

 

VII. KẾT LUẬN: 

Đứng trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, bằng nỗ lực của mình Công ty PNJ 
đã đạt được những kết quả tăng trưởng vượt trội, một lần nữa khẳng định tính đúng đắn của 
chiến lược giai đoạn 2012-2022, mà trong đó việc tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh 
cốt lõi và phát huy sức mạnh nội lực được đặt lên hàng đầu. Tiếp nối những thành công này, 
năm 2014 hứa hẹn sẽ là một năm khởi sắc hơn với bộ máy quản lý đã được hoàn thiện và củng 
cố toàn diện. 

 
 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH 
 (Đã ký và đóng dấu) 
 CAO THỊ NGỌC DUNG 

  Nơi nhận: 
- HĐQT, BKS 
- BTGĐ 
- Cổ đông PNJ 
- Lưu HĐQT 
- Lưu VT 
T 


