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Số: 304/2018BC-HĐQT-CTY TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2018 

BBÁÁOO  CCÁÁOO  
TTỔỔNNGG  KKẾẾTT  HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2017 

 
 

A. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TRANG SỨC VIỆT NAM: 

Sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong những năm vừa qua đã làm gia tăng tỷ 
trọng nhóm người thuộc tầng lớp trung và thượng lưu. Với cơ cấu dân số vàng như Việt Nam 
hiện nay cùng với sự phát triển về mặt kinh tế và thói quen tiêu dùng của người dân Việt Nam, 
sức mua của thị trường Việt Nam đã được cải thiện tăng trưởng đáng kể. Theo báo cáo của 
Euromonitor, ngân sách chi tiêu của người Việt Nam đã tăng mạnh từ cả thành thị đến nông 
thôn trong năm 2017, cũng theo đó chỉ số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những 
năm kế tiếp. Bên cạnh đó, một số liệu báo cáo đáng chú ý của Tổng cục thống kê Việt Nam 
vừa công bố về chỉ số GDP tương ứng với sức mua của người Việt Nam trong năm 2017 dự 
báo đạt mốc 6,876 USD/người và sẽ tiếp tục được nâng lên mức 7,377 USD/người vào năm 
2018. 

 
 

Theo báo cáo của Hội đồng vàng thế giới, nhu cầu trang sức vàng trên toàn thế giới năm 2017 
tăng trưởng 4% so với năm 2016 và đạt mức 2135.5 
tấn. Trong đó, nhu cầu trang sức vàng ở thị trường 
Việt Nam tăng 7% so với năm 2016 và đạt mức 16.5 
tấn, đặc biệt tăng mạnh ở giai đoạn quý 4 năm 2017. 

So với các nước trong khu vực, ngoại trừ 
HongKong và Indonesia, mức cầu trang sức của thị 
trường Việt Nam đã luôn cao hơn các nước còn lại 
và đặc biệt là trong năm 2017 biên độ này lại tiếp tục 
nới rộng hơn. Cũng theo số liệu từ Hội đồng vàng 
Thế giới, trong khi lượng cầu trang sức vàng (được 
quy đổi về đơn vị chỉ) của hầu hết các nước trong 

Nguồn: Tổng cụ thống kê Việt Mam Nguồn: Euromonitor 

    CHI TIÊU DÙNG CỦA VIỆT NAM 
ĐVT: TỶ USD     GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI – PHƯƠNG PHÁP PPP 
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khu vực đều giảm ngoại trừ Hongkong và Việt Nam là hai thị trường có mức tăng trưởng cao 
hơn năm 2016. 

 
Những số liệu trên cho thấy thị trường bán lẻ, nói chung và thị trường bán lẻ trang sức 

Việt Nam là một thị trường giàu tiềm năng và tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm sắp 
tới và mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia vào sân chơi này. Tuy nhiên, doanh nghiệp 
nào đón đầu được xu hướng, nắm giữ và biết cách khai thác những lợi thế cạnh tranh sẽ có 
nhiều cơ hội chiếm lĩnh và dẫn dắt thị trường. 
 

B. NHỮNG THÀNH QUẢ NỔI BẬT TRONG NĂM 2017: 

1. Các chỉ tiêu tài chính – kinh doanh trọng yếu: 

Stt Chỉ tiêu 2016 KH 2017 Thực hiện  
2017 

+/- (%) 
 2016 

1 Tổng doanh thu 8,615,363 10,202,424 11,049,024 128%

2 Lợi nhuận gộp bán hàng và  CCDV 1,411,293 1,663,715 1,911,963 135%

3 Doanh thu hoạt động tài chính 5,265 11,566 8,794 167%

4 Chi phi hoạt động tài chính 181,560 102,159 56,475 31%

5 Chi phí bán hàng 553,623 665,306 774,978 140%

6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 133,281 156,812 187,936 141%

7 Lợi nhuận thuần HĐKD 548,093 751,004 901,368 164%

8 Tổng Lợi nhuận trước thuế 590,627 751,004 907,379 154%

9 Lợi nhuận sau thuế  450,488 600,803 724,974 161%

10 Tỷ suất LNST/ Vốn chủ sở hữu 
(ROE) 30.03%  24.58%   

11 Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ 45.84%  67.06%   
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Stt Chỉ tiêu 2016 KH 2017 Thực hiện  
2017 

+/- (%) 
 2016 

12 Tỷ suất LNST/ Tổng tài sản (ROA) 12.56%  16.14%   

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 của PNJ 
 

Stt Các kết quả  khác  

Chỉ tiêu 2016 2017 +/- (%) 
2016 

1 Số cửa hàng  219 269  

2 Số cửa hàng mới phát triển 30 54  

3 Số tỉnh có cửa hàng/ toàn quốc 47/63 48/63  
Nguồn: báo cáo của PNJ 

Ghi chú: Trong năm 2017, Công ty mở mới 54 cửa hàng và đóng 4 cửa hàng  bạc. 

Năm 2017 là một năm thành công lớn của PNJ trong mọi lĩnh vực, cụ thể như: 

 Tổng doanh thu tăng 28% so với năm 2016 và vượt 8.3% so với kế hoạch đề ra.  

 Lợi nhuận sau thuế của năm 2017 đạt 724,9 tỷ đồng tăng 61% so với năm 2016, bên cạnh 
đó sự gia tăng về biên lợi nhuận ròng của Công ty tăng từ mức 5.2% lên mức 6.6% trong 
năm 2017 đã cho thấy sự hiệu quả trong quá trình hoạt động của PNJ. 

 Bên cạnh những kết quả tài chính trên, đặc biệt trong năm 2017 vị thế doanh nghiệp kim 
hoàn hàng đầu Việt Nam và khu vực của PNJ càng được khẳng định hơn khi công ty vinh 
dự nhận giải thưởng Outstanding Enterprise of the Year – ASEAN (Doanh nghiệp Xuất sắc 
khu vực ASEAN) và Top 3 trong giải thưởng Retailer of the Year (Nhà Bán lẻ của năm) do 
Jewelry News Asia – Tạp chí chuyên ngành nữ trang uy tín thế giới tổ chức. 

 Trong năm 2017, mặc dù lần đầu tiên tham dự nhưng PNJ đã xuất sắc vượt qua 450 doanh 
nghiệp đến từ 16 quốc gia trong khu vực Châu Á PNJ để được vinh dự nhận giải thưởng 
Báo cáo tốt nhất Châu Á về việc gắn kết 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp 
quốc – ASIA’S BEST REPORT ON THE SDGS. Giải thưởng nhằm tôn vinh những doanh 
nghiệp dẫn đầu trong việc thực hiện Báo cáo, thúc đẩy hoạt động kinh doanh có trách 
nhiệm và công bố thông tin phát triển bền vững khu vực toàn Châu Á. Giải thưởng này là 
thành quả của quá trình xây dựng lộ trình để gắn kết các mục tiêu phát triển bền vững của 
Liên Hợp Quốc và của Việt Nam trong chiến lược phát triển dài hạn của PNJ,  

 Để có được những thành quả trên và dấu ấn trên thương trường quốc tế đó là sự nỗ lực 
không mệt mỏi của những “chiến binh” PNJ. Theo kết quả thống kê từ hoạt động kinh 
doanh của PNJ, số lượng khách hàng đến với PNJ đều tăng trưởng tốt qua các năm, đặc 
biệt trong năm 2017 lượng khách hàng mới của PNJ tăng 44% so với năm 2016.  

 Bên cạnh mục tiêu tăng số lượng khách hàng, chất lượng phục vụ khách hàng vẫn luôn 
được xem là yếu tố cốt lõi trong quá trình xây dựng niềm tin và tình yêu của khách hàng 
với thương hiệu PNJ, chính vì thế những chương trình đào tạo phong cách phục vụ, chăm 
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sóc khách hàng cho lực lượng bán hàng luôn được tổ chức thường xuyên. Kết quả là chỉ số 
tín nhiệm thương hiệu (NPS) của PNJ đo được trong năm 2017 đạt 8.71 điểm (trên thang 
điểm 10) tăng 0.15 điểm so với năm 2016. 

2. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty PNJ trong năm 2017: 
2.1. Kinh doanh lẻ trang sức vàng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động kinh doanh lẻ trang sức vàng đóng vai trò là đầu tàu thúc đẩy sự phát triển 
của Công ty PNJ, doanh thu năm 2017 đóng góp hơn 50% vào tổng doanh thu của toàn Công 
ty, đạt mức 5.579 tỷ đồng tăng 36.5% so với năm 2016. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh 
doanh lẻ trang sức vàng cũng tăng xấp xỉ 36% so với năm 2016, đây là kết quả của sự điều 
chỉnh chiến lược hàng hoá hợp lý mà PNJ đã nghiên cứu và áp dụng thành công trong những 
năm gần đây. 

 

Sự tăng trưởng về mặt doanh thu của ngành trang sức vàng lẻ của PNJ một phần đến từ 
kết quả của sự tăng trưởng kinh tế trong nước. Theo số liệu thống kê từ BMI và BCG, nhóm 
người tiêu dùng thuộc nhóm phân khúc khách hàng trung và thượng lưu ở Việt Nam đang tăng 
trưởng mạnh mẽ và dự báo sẽ tăng lên mức 33 triệu người vào năm 2020 từ mức 12 triệu người 
vào năm 2012 đã dẫn đến sức mua của thị trường hàng hóa xa xỉ tăng mạnh mẽ, trong đó có thị 
trường trang sức. 

Nắm bắt được xu hướng trên, HĐQT và Ban lãnh đạo PNJ đã nhanh chóng điều chỉnh 
chiến lược từ mô hình “Kinh doanh hàng hoá” sang mô hình “Công ty bán lẻ” từ năm 2012 và 
điều này đã mang lại những hiệu quả nổi bật trong suốt giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2017. 
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Bên cạnh đó, cũng cần nhắc đến những nỗ lực lớn của PNJ trong các chương trình 
truyền thông tiếp thị của suốt một năm 2017 vừa qua. 7 bộ sưu tập đã được Công ty tung ra thị 
trường đều được chăm chút tỉ mỉ từ những 
thiết kế sản phẩm, đến việc xây dựng thông 
điệp thông qua các câu chuyện truyền thông 
hoặc chiến thuật phân bổ hàng hoá phù hợp 
đến từng khu vực thị trường, từng loại hình 
kênh phân phối riêng biệt và hợp lý.  

Tất cả những điều nói trên đã khẳng 
định vị trí của số 1 của PNJ trong thị trường 
bán lẻ trang sức Việt Nam năm 2017 và thể 
hiện rõ nét qua mức độ nhận biết của khách 
hàng đối với nhãn hiệu PNJ vượt xa các đối thủ cạnh tranh chính trong thị trường trang sức 
vàng ở Việt Nam (theo Kết quả Nghiên cứu đánh giá sức khoẻ thương hiệu do Nielsen Việt 
Nam thực hiện). 

 
2.2. Trang sức bạc – PNJSilver: 

Trang sức bạc tiếp tục là một thị trường có sự cạnh tranh gay gắt bởi các nhãn hiệu và sản 
phẩm trực tiếp lẫn các nhãn hiệu và sản 
phẩm thay thế tương đồng. Tuy nhiên, với 
định hướng chiến lược lâu dài của mình và 
sự chuẩn bị chu đáo, trong năm 2017 
PNJSilver không những tiếp tục giữ vững 
được hình ảnh thương hiệu của mình và 
khẳng định vị thế “dẫn đầu” của mình trong 
thị trường trang sức bạc cao cấp tại Việt 
Nam đồng thời duy trì đà tăng trưởng mạnh 
mẽ qua các năm để đưa doanh thu của năm 
2017 lên mức 215 tỷ đồng (tăng 26.4% so 
với năm 2016). 

Sự tăng trưởng vượt bậc này đã 
phản ánh rõ nét những nỗ lực của PNJ 
trong năm 2017 thông qua những hoạt động 
truyền thông tiếp thị và bán hàng của mình. 

 
 

2.3. Hoạt động chế tác, sản xuất và kinh doanh sỉ: 

Năm 2017, đánh dấu sự thành công rõ nét của hoạt động chế tác, sản xuất và kinh 
doanh sỉ của PNJ. Đối với hoạt động chế tác và sản xuất, quá trình nâng cao năng lực quản trị 
sản xuất đã mang lại những kết quả tốt trong năm 2017 nên năng suất lao động của XNNT tăng 
10% so với năm 2016 và tăng trưởng bình quân hàng năm nâng lên mức 5%. 

Mặc dù chịu sự tác động của thị trường trong và ngoài nước, tuy nhiên với những chỉ 
đạo kịp thời của HĐQT – Ban điều hành cùng với nỗ lực không ngừng nghỉ của anh chị em 
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cán bộ nhân viên, đặc biệt là sự linh hoạt trong chiến thuật kinh doanh cùng những cải tiến kịp 
thời trong hoạt động quản trị, kết quả kinh doanh sỉ đã mang về những kỳ tích lớn mà cụ thể là 
chỉ số tăng trưởng kép đạt mức 39% so với năm 2016.  

Kinh doanh trực tuyến – Ecommerce: 

Hoạt động truyền thông tiếp thị và kinh doanh trực tuyến tiếp tục là mảng hoạt động 
được PNJ chú trọng đầu tư và phát triển đặc biệt là 
trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay. 

Với 43 chiến dịch truyền thông trong năm, 
Marketing online đã thu hút được 4,5 triệu lượt khách 
hàng đến với website trong đó có 2.5 triệu lượt khách 
hàng mới truy cập đã mang lại 41% lượng khách hàng 
giao dịch qua kênh bán hàng điện tử góp phần cho việc 
thúc đẩy doanh thu Online đạt mức 26 tỷ đồng, tăng 
70% so với năm 2016 và tăng 20% so với kế hoạch đề 
ra. 

Trong bối cảnh người tiêu dùng Việt Nam chưa quen với việc mua sắm trang sức qua 
kênh mua sắm hiện đại thì kết quả trên có ý nghĩa lớn và bước đầu cho thấy PNJ đã và đang đi 
đúng với xu thế của thị trường và hành vi tiêu dùng hiện đại từ cách xây dựng chương trình, 
thông điệp chương trình và việc chọn lựa kênh truyền thông hiệu quả. 
 

2.4. Kết quả hoạt động của các Công ty con: 
2.4.1. Hoạt động kinh doanh của Công ty CAO: 

Là một Công ty chuyên kinh doanh sản phẩm trang sức cao cấp, đến cuối năm 2017 
CAO sở hữu 3 cửa hàng ở Tp.HCM và 1 ở Hà Nội. Trong năm 2017 mục tiêu chính của CAO 
là hoàn chỉnh mô hình hoạt động và củng cố hệ thống cửa hàng, doanh thu trong năm đã đạt 
mức 71 tỷ đồng (tăng 20% so với năm 2016) và giữ vững tỷ lệ tăng trưởng lãi gộp ở mức 26%.  

Sự thành công của Bộ sưu tập ORIENTAL với các 
sản phẩm trang sức đá quý được thiết kế độc đáo đã mang 
lại một cảm nhận rất khác về CAO của khách hàng, qua 
đó càng khẳng định được định vị của CAO trong nhóm 
thương hiệu cao cấp nhất trên thị trường trang sức Việt 
Nam. 

Bên cạnh đó, cửa hàng CAO tọa lạc trên đường 
Hai Bà Trưng – Thành phố Hồ Chí Minh sau thời gian 
khai trương (tháng 7/2016) đến nay đã đi vào hoạt động ổn định và đóng góp 46% vào tổng 
doanh thu của Công ty, xứng đáng với vai trò là 1 flagship của hệ thống CAO. 

2.4.2. Hoạt động kinh doanh của Công ty Kiểm định PNJ - PNJL: 

Trong năm 2017 PNJL tiếp tục cho thấy tiềm năng của thị trường kiểm định đá quý khi 
doanh thu đạt 21.7 tỷ đồng, tăng 21.9% so với năm 2016, đồng thời lợi nhuận sau thuế đã tăng 
từ 7.85 tỷ đồng (năm 2016) lên mức 9 tỷ trong năm 2017 (tương đương mức tăng 14.7%). 



 
 

PNJ - Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD 2017  7 
  

Số sản phẩm được kiểm định trong năm 2017 tăng 21.35% trong đó số sản phẩm kim 
cương kiểm định tăng tương ứng 20.3%, điều này cho thấy nhu cầu kiểm định nói riêng và nhu 
cầu trang sức nói chung của thị trường ngày càng tăng; cũng như qua đó cho thấy PNJ vẫn còn 
nhiều cơ hội khai thác thị trường trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng, uy tín thương hiệu của mình PNJL tiếp tục đầu tư 
và chuẩn hoá chất lượng kiểm định. Do đó trong năm 2017 đã được chứng nhận là đơn vị đạt 
chuẩn ISO 17025 phiên bản 2005 VILAS, là đơn vị duy nhất trong ngành kiểm định đá quý tại 
Việt Nam có được chứng nhận tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng chuyên biệt 
cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, của tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO (International 
Organization for Standardization). 

 
C. NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CỦA SỰ THÀNH CÔNG: 

 
1. Nguồn nhân lực – nhân tố quyết định của thành công: 

1.1. Số lượng nhân sự: 

2017 là năm tăng trưởng mạnh về quy mô tổ chức với 
số lượng nhân sự tăng 26% so với năm 2016. Việc gia tăng 
nhân sự để bổ sung cho việc mở rộng hệ thống bán lẻ là một 
phần trong chiến lược tăng trưởng của PNJ. Đồng thời năng 
suất lao động tiếp tục tăng 2% so với cuối 2016. 

PNJ sở hữu đội ngũ nhân sự trẻ, năng động và giàu 
nhiệt huyết với độ tuổi chủ yếu dưới 30 (chiếm gần 58%), 
sức trẻ dồi dào với khát khao học hỏi, cải tiến không ngừng 
là nguồn năng lượng quý giá cho PNJ trong hành trình chinh 
phục những đỉnh cao mới. 

 
1.2. Chất lượng nhân sự: 

Không chỉ tăng trưởng về số lượng mà chất lượng nhân sự PNJ ngày càng được nâng 
cao có hệ thống. Tỷ lệ nhân sự có trình độ Cao đẳng trở lên tăng 5% so với cuối năm 2016, 
ngược lại tỷ lệ nhân sự trình độ trung cấp trở xuống giảm 5%. 

Bên cạnh đó, công tác đào tạo được đẩy mạnh, tập trung vào việc xây dựng văn hóa 
học tập: 

 2015 vs 2014 2016 vs 2015 2017 vs 2016 

Số lượt người được đào tạo -10% +44% +47% 

Số buổi đào tạo -8% +36% +60% 

(Nguồn: Báo cáo nhân sự PNJ 2017) 
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1.3. Môi trường làm việc – văn hóa tổ chức: 

PNJ luôn hướng tới mục tiêu xây dựng, phát triển và duy trì môi trường làm việc lành 
mạnh, lý tưởng cho người lao động. Bên cạnh việc giữ vị trí cao trong Top 100 doanh nghiệp 
có nơi làm việc tốt nhất Việt Nam – đặc biệt là Top 3 doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam (do 
Anphabe + Neilsen Việt Nam khảo sát), năm 2017 PNJ tiếp tục được Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam công nhận trong bảng xếp hạng các Doanh nghiệp vì người Lao động ngay 

trong lần đầu tiên tham dự.  

 

Môi trường làm việc ngày càng được đầu tư chăm chút là động lực để người lao động 
gắn kết với công ty hơn. Các hoạt động tập thể, ngày hội văn hóa là cơ hội kết nối các thành 
viên trong công ty, cùng phấn đấu vì mục tiêu chung. Năm 2017 tỷ lệ nghỉ việc của PNJ chỉ ở 
mức 13.2% (chủ yêu ở lao động phổ thông), thấp hơn 60% so với trung bình ngành bán lẻ 
(32.2%). 
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2. Công nghệ và quy trình – cơ sở của sự thành công: 

Năm 2017, PNJ tập trung vào việc củng cố và phát triển hệ thống công nghệ thông tin, 
thành lập Khối công nghệ thông tin, đã ổn định Cơ 
cấu tổ chức và đi vào hoạt động tạo ra những thay đổi 
tích cực.  

Với định hướng lấy nền tảng công nghệ thông 
tin làm đòn bẩy cho sự phát triển để đưa PNJ thành 
công ty định hướng hoạt động bằng dữ liệu, công ty 
đã tập trung triển khai ứng dụng các hệ thống CNTT 
tiến tiến trên thế giới như đầu tư triển khai hệ thống 
ERP mới thay thế hệ thống đang vận hành. 

Bên cạnh dự án chiến lược ERP, năm 2017, PNJ đã triển khai một số dự án CNTT nội 
bộ, chủ yếu tập trung vào tính bảo mật, quản trị rủi ro và đồng bộ hệ thống về nền tảng công 
nghệ cho tất cả các phần mềm đang áp dụng hiện nay. 

PNJ luôn chú trọng việc xây dựng, kiểm soát và vận hành hệ thống theo quy trình 
chuẩn thế giới như: ISO 9001, ISO 14001. Các quy trình hoạt động liên tục được rà soát và cập 
nhật nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầuđổi mới và thực thi chiến lược, đồng thời cũng là cơ sở để 
đưa vào vận hành hiệu quả hệ thống ERP trong tương lai. Năm 2018, công ty sẽ bước đầu áp 
dụng mô hình DMAIC vào công tác cải tiến, hứa hẹn mang lại nhiều giá trị nổi bật hơn. 

3. Quản trị chiến lược – thành công từ định hướng đúng; 

3.1. Định hướng chiến lược dài hạn: 

3.1.1. Hoàn thiện tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý phát triển bền vững: 
a. Hoàn thiện tầm nhìn và sứ mệnh: 

Năm 2017 là năm chuyển tiếp – đánh dấu kết 
thúc giai đoạn 1 của chiến lược 10 năm 2012 – 2022 
và mở ra giai đoạn 2 với trọng tâm PNJ là một công 
ty chế tác và bán lẻ trang sức hàng đầu châu Á, giữ vị 
trí số 1 trong các phân khúc thị trường trung và cao 
cấp tại Việt Nam. Với sứ mệnh “PNJ mang lại niềm 
kiêu hãnh cho khách hàng bằng các sản phẩm trang 
sức tinh tế và chất lượng vượt trội”. 

b. Xây dựng triết lý phát triển bền vững: 

Năm 2017 PNJ tiếp tục triển khai quy trình gắn kết mục tiêu phát triển bền vững vào 
chiến lược phát triển của PNJ nhằm đảm bảo cho việc tăng trưởng hiệu quả, xây dựng tiềm lực 
tài chính vững mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra nhiều giá trị đóng góp cho xã hội 
và môi trường. 

Các bước chính trong quy trình bao gồm: Nâng cao nhận thức & gắn kết mục tiêu phát 
triển bền vững vào chiến lược phát triển dài hạn  gắn kết mục tiêu phát triển bền vững vào 
chiến lược kinh doanh cụ thể  cụ thể hóa hành động và thực thi  báo cáo, rà soát và đánh 
giá định kỳ. 
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3.1.2. Hoàn thiện bộ máy hoạt động và điều hành: 
PNJ tiếp tục trên con đường hoàn thiện bộ máy hoạt động và điều hành nhằm hướng 

đến mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn 2012 – 2022 tầm nhìn đến 2030, trong đó năm 2017 
PNJ thực hiện tái cơ cấu và hoàn thiện bộ máy phòng ban, cụ thể như Khối Chiến lược, Xí 
nghiệp nữ trang, Khối Cung ứng, Khối Bán lẻ, Khối CNTT, Khối Nguồn nhân lực. 

3.1.3. Định hướng hoạt động dựa trên dữ liệu: 

Năm 2017 được coi là năm đầu tiên PNJ xây dựng và triển khai định hướng “khai thác 
dữ liệu” để ứng dụng vào quá trình điều hành và thực thi sản xuất kinh doanh, trong đó nổi bật 
như:  

 Bước đầu tiếp cận với khái niệm Big data, ứng 
dụng của Big data vào quá trình phân tích và ra 
quyết định quản trị. 

 Tổ chức các khóa đào tạo về các phương pháp 
phân tích dữ liệu sử dụng SPSS, Stata, R. 

 Thành lập Data team giúp xác định và triển khai 
các bài toán về phân tích dữ liệu mang tính chất 
tổng thể cũng như chi tiết tại từng đơn vị phòng 
ban. 

 Xây dựng kế hoạch chiến lược cho hoạt động Digital Transformation trong giai đoạn 2018 
– 2022. 

3.1.4. Định hướng vào khách hàng: 
Định hướng kinh doanh với triết lý khách hàng là trọng tâm luôn là một trong những ưu 

tiên thực hiện khi tập trung phát triển năng lực bán lẻ 
của PNJ trong lĩnh vực trang sức. Bên cạnh đó các 
hoạt động chăm sóc khách hàng cũng được triển khai 
mạnh mẽ, và kết quả là chỉ số NPS năm 2017 đạt 
8.71 điểm tăng đáng kể so với năm 2016 (8.56 điểm). 

Trong năm 2018 PNJ tiếp tục hoàn thiện phần 
mềm NPS, bước đầu xây dựng và tích hợp hệ thống 
CRM vào quản lý và chăm sóc khách hàng, và chú 
trọng triển khai các hoạt động marketing 4.0 hướng 
tới nâng cao trải nghiệm của khách hàng tại cửa hàng 

3.2. Quản trị thành tích: 

3.2.1. Xây dựng và quản trị KPIs tới từng cá nhân: 

Áp dụng thẻ điểm cân bằng BSC và KPIs: Năm 2017 là năm thứ năm PNJ triển khai 
quản trị KPIs, trong đó nổi bật là việc quản trị KPIs tới từng cá nhận giúp quản lý công việc 
hiệu quả hơn.  

Bộ từ điển năng lực lõi: Năm 2017 cũng là năm thứ hai Công ty đưa vào áp dụng đánh 
giá kết quả công việc cá nhân thông qua năng lực lõi, đây cũng là một trong những điểm khác 
biệt và nổi bật của PNJ so với các đơn vị khác trên thị trường. Với kết quả hoàn thành KPIs 
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năm 2017 của công ty và các cá nhân tăng lên cũng một phần thể hiện được chất lượng nguồn 
nhận lực PNJ đang ngày một được nâng cao. 

3.2.2. Chuyên nghiệp hóa công tác xây dựng và đánh giá KPIs: 

PNJ tiếp tục triển khai quản trị theo mục tiêu trong năm 2017 công tác soát xét KPIs 
được thực hiện đều đặn hàng tháng 
và được báo cáo định kỳ trong các 
buổi họp giao ban của ban điều 
hành. 

Bước đầu ứng dụng công 
nghệ vào việc quản lý KPIs thông 
qua các dashboard theo dõi KPI, 
chỉ đạo, quản lý dự án giúp thông 
tin được cập nhật một cách kịp thời 
nhất, tự động thông báo và nhắc 
nhở đối với các hạng mục công việc chưa hoàn thành. 

3.2.3. Xây dựng chính sách phúc lợi hấp dẫn và cạnh tranh: 

PNJ nằm trong Top 50 nơi có môi trường làm việc tốt nhất là một minh chứng cho 
những gì PNJ đã làm được để thu hút và giữ chân nhân tài.  

Năm 2017 PNJ tiếp tục soát xét 12 chính sách trọng tâm của PNJ trong đó nổi bật là 
chính sách lương, thưởng, đào tạo. Để thu hút và giữ chân tránh “chảy máu” nhân tài, PNJ cần 
tiếp tục cải tiến các chính sách, nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường khi nguồn nhân lực có 
chuyên môn cao của ngành trang sức Việt Nam đang khan hiếm và có thêm nhiều công ty đang 
gia nhập ngành hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh nữ trang. 
4. Quản trị rủi ro: 

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh, PNJ cũng rất chú trọng trong 
việc xây dựng mô hình quản trị rủi ro tiên tiến nhằm đảm bảo tính an toàn và liên tục trong mọi 
hoạt động hàng ngày của mình 

Trong công tác quản trị rủi ro, PNJ đã áp dụng mô hình quản trị rủi ro (ERM) theo 
chuỗi hoạt động và gia tăng giá trị của mình   

   

Chuỗi hoạt động của PNJ bắt đầu từ sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi  phát triển 
chiến lược  phương thức kinh doanh  thực thi và kết quả  gia tăng giá trị. Và 5 nhân tố 
chính bao bọc và bảo vệ PNJ khỏi những rủi ro ngoài ý muốn cũng như giúp giảm thiểu những 
tổn thất gây ra: 
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 Quản trị và văn hóa doanh nghiệp đây là nền tảng và khởi nguồn của tất cả các hoạt động 
kinh doanh tại PNJ. 

 Xây dựng chiến lược và thiết lập các mục tiêu cụ thể giúp doanh nghiệp có được định 
hướng rõ ràng. 

 Các thành quả đạt được là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị và giám sát rủi ro. 

 Rà soát và chỉnh sửa chiến lược và mục tiêu cho phù hợp với từng thời điểm của thị trường 
luôn biến động. 

 Thông tin cho bên trong và bên ngoài, bên cạnh các báo cáo cần thiết nhằm đảm bảo tính 
thống nhất và xuyên suốt trong tổ chức và tất cả các hoạt động của PNJ. 

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị và ban điều hành cũng từng bước xác định và xây dựng 
khẩu vị rủi ro chính cũng như các cơ chế kiểm soát, giám sát cái rủi ro này. 
5. Quản trị Chuỗi cung ứng: 

 

 
Sản phẩm trang sức PNJ được sản xuất từ các nguyên liệu vàng, bạc, kim cương, đá 

quý, đá Cz… được tuyển chọn kỹ lưỡng trước khi nhập mua từ hơn 100 nhà cung cấp uy tín 
trong và ngoài nước như Ý, Nhật, Hongkong, Thái Lan…. 

Không chỉ vậy, quá trình sáng tạo ý tưởng và xây dựng thiết kế sản phẩm PNJ được 
thực hiện qua nhiều công đoạn khác nhau (phác thảo, vẽ 2D, 3D, tạo phôi…) dưới bàn tay tài 
hoa của các chuyên viên thiết kế, nhằm tạo ra những sản phẩm tinh tế và sang trọng. 

Bên cạnh đó, Xí nghiệp nữ trang PNJ với quy mô hơn 12,500m2 cùng với năng lực sản 
xuất hơn 3,5 triệu sản phẩm/ năm cho phép PNJ cung ứng đa dạng sản phẩm trang sức vàng, 
trang sức bạc không chỉ cho thị trường trong nước mà còn đáp ứng cho thị trường quốc tế 
(Đức, Mỹ, Úc…). 

PNJ luôn nỗ lực không ngừng nhằm đảm bảo và cải tiến chất lượng nhằm tạo ra những 
sản phẩm vượt trội, mỗi cá nhân trong quá trình hoạt động đều quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, 
cùng nhau thực hiện sứ mệnh “mang lại niềm kiêu hãnh cho khách hàng bằng các sản phẩm 
trang sức tinh tế, chất lượng vượt trội”. 
6. Thương hiệu – tên tuổi làm nên thành công: 

Với tên tuổi được chăm chút xây dựng và phát triển trong 30 năm qua, PNJ hiện là một 
thương hiệu hàng đầu trong ngành kim hoàn tại Việt Nam nói riêng và trong khu vực Đông 
Nam Á nói chung. Điều này được chứng minh từ những danh hiệu, các giải thưởng lớn trong 
và ngoài nước như: 21 năm liền đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao do Hội doanh 
nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao công bố; hay Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 
năm 2017 do Công ty Định giá Thương hiệu Brand Finance (Anh) công bố trong khuôn khổ 
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hội thảo Quản lý và tăng cường chỉ số sức mạnh thương hiệu vào ngày 28/12 năm 2017 tại Hà 
Nội với giá trị là xếp hạng 23/50, giá trị 98 triệu USD, hoặc xa hơn nữa là Công ty Cổ phần 
Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố Top 10 Doanh nghiệp 
niêm yết uy tín năm 2017 và đặc biệt là vào ngày 14/9, tại Hongkong, Công ty Cổ phần Vàng 
bạc đá quý Phú Nhuận – PNJ được vinh danh Top 3 giải thưởng Retailer of the Year (450 
Outlets and below) (Nhà Bán lẻ của năm) và là Outstanding Enterprise of the Year – ASEAN 
(Doanh nghiệp Xuất sắc khu vực ASEAN), do tạp chí uy tín chuyên ngành trang sức thế giới – 
JNA (Jewellery News Asia) công bố. 

Nếu nói rằng các giải thưởng trên là những yếu tố làm tăng uy tín và hình ảnh thương 
hiệu của PNJ trên thị trường trong và ngoài nước thì những giá trị cốt lõi để tạo nên điều đó 
chính là những chỉ số thực tế trên thị trường mà PNJ nhắm đến. Theo kết quả nghiên cứu từ 
PNJ do Công ty Nghiên cứu thị trường Nielsen Việt Nam tổ chức thực hiện thì mức độ nhận 
biết của khách hàng đối với nhãn hiệu PNJ vượt xa các đơn vị cạnh tranh trong ngành. Thành 
quả này không thể đến một cách tự nhiên mà đó là một quá trình nỗ lực không mệt mỏi của 
toàn thể những “Chiến binh PNJ” trong suốt một hành trình của gần 30 năm qua. 
7. Mạng lưới cửa hàng – phát triển để thành công: 

Kênh phân phối là yếu tố quan trọng sống còn của hệ thống bán lẻ. Hiểu được điều này 
nên trong gần 30 năm qua PNJ luôn đặt tầm quan trọng vào công tác phát triển và mở rộng 
mạng lưới bán lẻ của mình. 

Quá trình phát triển kênh phân phối này 
trên cơ sở đã được hoạch định theo chiến lược 
phát triển 10 năm của Công ty (2012 – 2022) và 
được thẩm định một cách kỹ lưỡng hàng năm. 
Tính đến thời điểm ngày 31/12/2017, hệ thống các 
điểm bán PNJ đạt mốc 269 cửa hàng và đã phủ 
được 48/63 tỉnh thành. Bên cạnh việc xây dựng và 
phát triển các cửa hàng của riêng mình, PNJ đã 
nhận thấy sự phát triển của các kênh mua sắm 
hiện đại nên tiếp tục đầu tư và tăng tỷ trọng tham 
gia điểm bán vào kênh MT đối với các TTTM lớn 

và hoạt động hiệu quả như Lotte; Vincom, Aeon Mall... Chính vì vậy, trong 54 điểm bán mới 
đi vào hoạt động trong năm 2017 có đến 26 là điểm bán trên kênh MT (chiếm 48.1%). 

Bên cạnh công tác phát triển điểm bán hữu hình, PNJ vẫn tiếp tục đầu tư tập trung cho 
hoạt động kinh doanh trực tuyến mà kết quả đã được trình bày ở phần trên của báo cáo. Nói 
tóm lại, Công tác phát triển mạng lưới bán lẻ tuy gặp nhiều thách thức như khả năng tìm kiếm 
các mặt bằng đủ tiêu chuẩn của PNJ ngày càng khan hiếm do tốc độ phát triển của ngành bán 
lẻ cao, nguồn cung giới hạn trong khi lượng cầu ngày càng tăng; Chi phí thuê mặt bằng tăng 
theo thời gian do đó việc đàm phán hợp đồng cũng đòi hỏi ngày một chuyên nghiệp hơn. Tuy 
nhiên, bằng tất cả những nỗ lực của mình, PNJ vẫn quyết tâm sẽ thực hiện tốt những mục tiêu 
mà mình đã đề ra để đảm bảo cho sự phát triển của Công ty một cách bền vững. 
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8. Năng lực Quản trị sản xuất: 

Năm 2017, HĐQT và Ban điều hành PNJ quyết định tái cấu trúc XNNT để nâng cao 
năng lực sản xuất và hoạt động kinh doanh của đơn vị này. Quyết định đúng đắn đó đã mang 
lại thành quả ngay năm 2017 khi XNNT đã đóng góp rất nhiều vào kết quả nổi bật của các hoạt 
động kinh doanh toàn Công ty. Quá trình tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả hoạt động XNNT 
được đánh dấu bằng những sự kiện cụ thể trong năm 2017 như sau: 

 Các chương trình hội thảo lifeworkshop được tổ chức thường xuyên hơn (15 chương trình) 
để nâng cao tinh thần, “ý chí chiến đấu” của lực lượng sản xuất, điều này đã tạo nên bước 
đột phá về hiệu quả lao động của XNNT khi chỉ số này đã tăng 10% so với năm 2016. 

 Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản trị sản xuất và kỹ thuật sản xuất đã được PNJ 
mời về để hướng dẫn, chuyển giao công nghệ để nâng cao trình độ và tay nghề của đội ngũ 
lao động PNJ tại XNNT. Hoạt động này đã diễn ra trong suốt năm 2017 và tiếp tục sẽ được 
duy trì trong những năm kế tiếp để đảm bảo mục tiêu nâng cao trình độ sản xuất của PNJ 
tương đương với trình độ sản xuất trong lĩnh vực kim hoàn hàng đầu thế giới. 

 Bên cạnh đó, công tác đầu tư về máy móc thiết bị và công nghệ được chú trọng nhiều hơn. 
Công ty thường xuyên tham dự các hội chợ quốc tế qua đó đã nghiên cứu và đầu tư một số 
máy móc thiết bị cùng công nghệ sản xuất hiện đại bậc nhất trên thị trường.  

 Đến thời điểm hiện tại XNNT của PNJ đã làm chủ được các trang thiết bị và các công nghệ 
được chuyển giao. Điều này góp phần vào việc PNJ có thể chủ động sản xuất thành công 
nhiều chủng loại sản phẩm với chất lượng và độ mỹ thuật tương đương các sản phẩm trang 
sức cao cấp của thế giới. Vì thế, XNNT đã cung cấp được hầu hết các nhu cầu sản phẩm 
trang sức đa dạng từ khách hàng, thay thế cho các dòng sản phẩm phải nhập khẩu trước kia. 

Với những nỗ lực trên, năm 2017, năng lực quản trị sản xuất của PNJ đã từng bước 
được nâng cao, các chi phí sản xuất được kiểm soát một cách chặt chẽ, PNJ không ngừng tập 
trung cải tiến công tác quản lý nhằm nâng cao tính tuân thủ và chất lượng trong sản xuất, từ đó, 
giúp hoạt động sản xuất của PNJ khẳng định được vị thế dẫn đầu trong ngành kim hoàn Việt 
Nam về quy mô sản xuất, chất lượng và đặc biệt là trình độ sản xuất.  
9. Công tác  xã hội – CRSR: 

Trong năm 2017 công ty đã thực hiện được các chương trình xã hội nổi bật như:  

 PNJ không những hiểu và trân trọng giá trị ở từng sản phẩm mang đến Khách hàng, mà còn 
chú trọng đóng góp đối với sự phát triển bền vững của xã hội. Được phát động vào nửa 
cuối năm 2015, “Mái ấm PNJ” là chương trình xây tặng nhà ở cho người nghèo khó khăn 
trên cả nước, mỗi mái ấm trị giá 45 triệu đồng. Từ khi phát động chương trình đến nay, đã 
có tất cả 135 Mái ấm PNJ được xây dựng và trao tặng, mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc 
to lớn cho nhiều gia đình nghèo “vô gia cư” hay có hoàn cảnh rất khó khăn về nhà ở trên 
khắp cả nước với số tiền gần 10.5 tỷ đồng. 

 Để ươm mầm cho “Mái ấm PNJ”, với thông điệp “Gom góp triệu triệu viên gạch hồng để 
xây lên những ngôi nhà ấm áp”, Quỹ Từ thiện PNJ đã nhận được sự ủng hộ rất chân thành 
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của cộng đồng để xây dựng hàng trăm ngôi nhà đầm ấm cho những mảnh đời, gia đình còn 
khó khăn, không nơi nương tựa trên khắp đất nước Việt Nam. 

 

Sau hơn 2 năm phát động quyên góp Viên gạch gồng, Quỹ từ thiện PNJ đã nhận được 
sự ủng hộ nhiệt tình của các đối tác, khách hàng, các mạnh thường quân, đặc biệt là của cán bộ 
công nhân viên PNJ cho hoạt động đầy ý nghĩa này.  

Bên cạnh việc không ngừng phát triển sản xuất kinh doanh và tiếp tục thực hiện đóng 
góp cho chính sách an sinh xã hội, PNJ cũng rất chú trọng vào các công tác bảo vệ môi trường. 
Từ đầu năm 2017, PNJ đã phối hợp thực hiện 4 chương trình Cảm ơn vì bạn không xả rác trên 
toàn quốc với sự tham gia của gần 600 cán bộ, nhân viên, Đoàn viên thanh niên PNJ tại các 
khu vực: Cần Giờ, Long Hải, Lý Sơn, Đại học Cần Thơ. 

Bên cạnh những hành động thiết thực trên, hoạt động CSR trong 2017 đã được đa dạng 
hóa với nhiều hoạt động mang ý nghĩa gắn trách nhiệm xã hội trong hoạt động kinh doanh của 
công ty. 

 Phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam xây dựng trường học tại Phú Thọ với trị giá hơn 
500 triệu đồng. 

 Đã triển khai và xây dựng kế hoạch hành động chi tiết cho dự án Nâng cao nhận thức về tự 
kỷ ở trẻ em Việt Nam 2017 – 2022, với tổng kinh phí tài trợ là 10 tỷ đồng. 

 Dành tặng 631 phần quà đến trẻ em nghèo tại Kon Tum và Quảng Ngãi. Dành tặng 100 
suất cho học sinh nghèo Quận Phú Nhuận cùng với 40 suất và tài trợ 5 dự án của 4 trường 
đại học: Đại học Bách Khoa TP.HCM, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Cần Thơ, Đại học 
Nông Lâm TP.HCM. 

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình 
Dương (APEC) 2017 và Việt Nam trong vai trò là nước chủ nhà, PNJ vinh dự là doanh nghiệp 
kim hoàn duy nhất đồng hành xuyên suốt chương trình và giới thiệu bản sắc Việt đến bạn bè 

thế giới thông qua việc thiết kế và chế tác bộ huy hiệu và quà tặng lưu niệm gửi đến các vị lãnh 
đạo, phu nhân các Nguyên thủ quốc gia và quan chức cấp cao APEC. 
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Bên cạnh đó, hòa cùng với chiến thắng 
vang đội của tuyển thủ U23 Việt Nam tại 
Chung kết U23 Châu Á, PNJ đã thiết kế và trao 
tặng 31 tấm huy chương "Niềm tin vàng" cho 
Đội tuyển và Ban huấn luyện. 
 

D. KẾT LUẬN: 

Trước bối cảnh thị trường trong và ngoài 
nước gặp nhiều khó khăn trong năm 2017, 
những thành quả mà PNJ đạt được xứng đáng 
được gọi là những kỳ tích của những chiến binh 
PNJ, nó thể hiện ý chiến chiến đấu không mệt 
mỏi của một tập thể và sự đúng đắn của đội ngũ lãnh đạo của PNJ. Tuy nhiên, mỗi chiến binh 
PNJ đều hiểu và luôn tự nhắc nhở mình không được tự mãn với những điều mình đã đạt được 
mà cần phải hướng tới những điều tốt hơn, cao hơn theo đúng với tầm nhìn, sứ mệnh của Công 
ty đề ra: 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; đồng thời khẳng định PNJ sẽ tiếp tục phát 
triển bền vững trong những năm tiếp theo trong hành trình kiến tạo giá trị vàng của mình. 
 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 
 (Đã ký và đóng dấu) 
 CAO THỊ NGỌC DUNG 

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