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Số: 305/2018/BC-HĐQT-CTY TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2018 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN  

 

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA 
CÔNG TY NĂM 2017: 

Năm 2017 là một năm thành công lớn của PNJ trong mọi lĩnh vực, các chỉ tiêu tài chính 
đều đạt vượt kế hoạch đề ra.Kết quả đạt được trong năm là tăng trưởng hiệu quả, xây dựng 
tiềm lực tài chính vững mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo giá trị đóng góp cho xã hội và 
môi trường. Bên cạnh thành tích đạt được về tài chính, đặc biệt trong năm 2017 PNJ còn được 
công nhận quốc tế về vị thế là Doanh nghiệp hàng đầu khu vực ASEAN. 

1. Đánh giá kết quả hoạt động: 

Tổng Doanh thu năm 2017 tăng 28% so cùng kỳ, trong đó trang sức bán lẻ vàng tăng 
36,5% so năm 2016. Các chỉ tiêu quan trọng liên quan đến lợi nhuận hoạt động kinh doanh cốt 
lõi đều đạt và vượt  kế hoạch, lợi nhuận sau thuế tăng 61% so cùng kỳ, vượt 21% kế hoạch đề 
ra đây là mức tăng trưởng ấn tượng cao nhất có được từ trước đến nay. 

Để có được sự thành công này bên cạnh sự cố gắng phấn đầu không ngừng của toàn thể 
cán bộ – nhân viên, phải kể đến các hoạt động tích cực sâu sát và nỗ lực của HĐQT nhằm thực 
hiện một chiến lược hoạt động toàn diện và hiệu quả, đi từ nền móng chất lượng nguồn nhân 
lực được đào tạo kết hợp cơ cấu tổ chức phù hợp, chiến lược phát triển mạng lưới phân tích kỹ 
lưỡng, chiến lược Marketing hiệu quả, hoạt động công nghệ thông tin được đầu tư từ con 
người cho đến công nghệ, quản trị tài chính, quản trị thành tích (KPIs), quản trị rủi ro, tất cả 
tổng lực làm nên kỳ tích trong năm 2017. 

2. Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đã đề ra: 
- Tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững tập trung vào 3 mảng chính: chất lượng 

nguồn nhân lực được đào tạo thường xuyên, đã ban hành và áp dụng khung năng lực lõi và 
năng lực chuyên môn ở tất cả vị trí nhằm đáp ứng nhiệm vụ theo yêu cầu của Công ty. Môi 
trường làm việc PNJ luôn đề cao tinh thần học tập và tạo nên những động lực phải đổi mới 
sáng tạo liên tục nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty. 

- Chất lượng hệ thống quy trình luôn được chú trọng xây dựng, kiểm soát, vận hành hệ thống 
theo quy 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 cầu đổi mới và thực thi chiến lược. 

- Tin học hóa hệ thống quản lý: Năm 2017, Công ty tập trung củng cố và phát triển hệ thống 
công nghệ thông tin, ổn định cơ cấu tổ chức, thu hút nhân sự giỏi về lĩnh vực công nghệ 
thông tin nhằm thực hiện định hướng lấy nền tảng công nghệ thông tin làm đòn bẫy cho sự 
phát triển để đưa PNJ thành Công ty định hướng hoạt động bằng dữ liệu, nghiên cứu để đầu 
tư triển khai hệ thống ERP mới thay thế hệ thống đang vận hành. 

- Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng: quản trị chuỗi cung ứng từ nguyên liệu – sáng tạo định 
hướng thiết kế – nhà máy sản xuất – hệ thống phân phối – đến tay khách hàng. Mô hình 
chuỗi cung ứng phát huy hiệu quả với tiêu chí đúng – đủ – kịp thời nhằm đem lại doanh thu 
cao nhất, thỏa mãn nhu cầu khách hàng và kiểm soát vòng quay hàng hóa. 

- Nâng cao sự hài lòng của khách hàng: nghiên cứu thị trường – điểm bán, năm 2017 với kế 
hoạch mở 40 cửa hàng, PNJ đã thực hiện được 54 cửa hàng nâng tổng số điểm bán là 269 
có mặt ở 48 tỉnh/thành trên cả nước. Tỷ lệ cửa hàng PNJ đạt chuẩn tăng 20% so cùng kỳ, 
đào tạo chăm sóc khách hàng cho lực lượng bán hàng luôn được tổ chức thường xuyên. Kết 
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quả là chỉ số tín nhiệm thương hiệu (NPS) của PNJ đo được trong năm 2017 đạt 8.71 điểm 
tăng đáng kể so với năm 2016 (8.56 điểm). 

- Nâng cao hiệu quả tài chính: kết quả cụ thể như sau: 

ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU TH 2016 KH 2017 Thực hiện 
2017 

%Y/Y 

Doanh thu thuần 8,564,590 10,202,424  10,976,836 128% 

Lợi nhuận gộp 1,411,293   1,663,715 1,911,963 135% 

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

Lợi nhuận sau thuế    450,488      600,803 724,856 161% 

Tỷ suất lợi nhuận gộp/Doanh thu      16.48 %       16.30% 17.42%  

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu        5.26%         5.90% 6.60%   

Cổ tức        18%        18%           20%  

Nguồn : BCTC hợp nhất đã được kiểm toán  

3. Về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên/Hội đồng quản trị 
năm 2017: 

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 38 phiên họp, ban hành 38 biên bản, 
nghị quyết, quyết định thực hiện các nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng 
quản trị năm 2017 như sau: 

‐ Sửa đổi nội dung về giá phát hành trong Phương án phát hành riêng lẻ 9,827,457 cổ phiếu. 

‐ Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ cho nhà đầu tư theo Nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 183/2017/NQ-
ĐHĐCĐ-CTY ngày 23/02/2017. 

‐ Chi trả/tạm ứng các kỳ cổ tức trong năm 2017. 

‐ Vay vốn ngân hàng. 

‐ Thông qua các Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh. 

‐ Thành lập các chi nhánh trực thuộc công ty. 

‐ Ký kết hợp đồng thương mại với người có liên quan thành viên Hội đồng quản trị, Ban 
điều hành. 

‐ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017. 

‐ Các công việc liên quan Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. 

‐ Thông qua cơ cấu tổ chức và sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức (có hiệu lực từ ngày 
10/11/2017) của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận. 

‐ Sửa đối, bổ sung Khoản 2, Điều 14 của Điều lệ theo ủy quyền của ĐHĐCĐ sau khi tăng 
vốn điều lệ. Vốn điều lệ sau điều chỉnh: 1,081,020,340,000 đồng. 

‐ Bầu và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022. 

‐ Bổ nhiệm Giám đốc Khối Tài chính Kế toán và bổ nhiệm Kế toán trưởng. 
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‐ Bổ nhiệm cán bộ kiêm nhiệm Giám đốc công ty con. Sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức (có 
hiệu lực kể từ ngày 10/11/2017). 

‐ Miễn nhiệm ông Nguyễn Bảo Giang Châu theo nguyện vọng cá nhân và bổ nhiệm bà 
Nguyễn Hoàng Anh với chức danh Giám đốc Khối Marketing. 

- Và các văn bản có nội dung thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị. 

4. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị: 

- Trong năm 2017, các cuộc họp Hội đồng quản trị đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục 
theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

- Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên 
Hội đồng quản trị tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; 
hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị dự họp để tham 
khảo, nghiên cứu theo Điều lệ. 

5. Về kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban điều 
hành: 

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng giám sát công tác quản lý, 
điều hành của Ban điều hành của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm 
vai trò trong Ban điều hành có trách nhiệm tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban 
điều hành. Từ đó, Hội đồng quản trị luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty và có sự 
phối hợp tốt với Ban điều hành để đưa ra các quyết sách đúng đắn, khắc phục khó khăn, nỗ 
lực đạt kế hoạch đã đề ra. 

- Nhìn chung, công tác giám sát đối với Ban điều hành được duy trì thường xuyên và chặt 
chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, 
đạt được kế hoạch do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. 

II. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị: 

- Hội đồng quản trị có tám thành viên, trong đó bà Cao Thị Ngọc Dung là Chủ tịch Hội đồng 
quản trị và ông Lê Trí Thông là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Các thành viên còn lại là 
Ủy viên Hội đồng quản trị, gồm: bà Nguyễn Thị Cúc, bà Phạm Vũ Thanh Giang, bà Phạm 
Thị Mỹ Hạnh, ông Lê Hữu Hạnh, ông Nguyễn Vũ Phan và ông Lê Quang Phúc.  

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

- Các thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần đoàn kết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao 
và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều 
lệ. 

- Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông hàng năm, thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo 
quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp. 

3. Thù lao, lương, thưởng, phụ cấp năm 2017 của Hội đồng quản trị: 

- Bà Cao Thị Ngọc Dung 179,100,000 đồng/tháng và thưởng # 3 tháng lương 

- Ông Lê Trí Thông 75,930,000 đồng/tháng và thưởng # 3 tháng lương 

- Bà Nguyễn Thị Cúc 64,500,000 đồng/tháng và thưởng # 3 tháng lương 

- Bà Phạm Vũ Thanh Giang 75,930,000 đồng/tháng và thưởng # 3 tháng lương 

- Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh 72,000,000 đồng/tháng và thưởng # 3 tháng lương 

- Ông Lê Hữu Hạnh 116,000,000 đồng/tháng và thưởng # 3 tháng lương 
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- Ông Nguyễn Vũ Phan 40,000,000 đồng/tháng và thưởng # 2 tháng thù lao 

- Ông Lê Quang Phúc 20,000,000 đồng/tháng và thưởng # 2 tháng thù lao  

4. Khác: 

- PNJ có hai thành viên Hội đồng quản trị được phân công là người đại diện phần vốn góp 
của PNJ tại công ty con. 

5. Báo cáo hoạt động và kế hoạch hoạt động của hai tiểu ban: 

5.1 Tiểu ban Chiến lược: 

• Báo cáo hoạt động 2017: 
- Rà soát cập nhật kế hoạch chiến lược 2017 – 2022 cho công ty. Theo dõi việc thực 

thi chiến lược và KPI năm 2017. Xây dựng các KPIs và kế hoạch hành động năm 
2018.  

- Định hướng xây dựng và theo dõi thực thi các chương trình hành động về hệ thống 
thông tin quản lý và chuyển đổi số hóa, rà soát và làm giàu tài nguyên nguồn nhân 
lực PNJ, chương trình xây dựng và phát triển văn hóa Doanh nghiệp, các chương 
trình tối ưu hóa hoạt động chuỗi cung ứng, bản đồ và quy hoạch phát triển mạng 
lưới phân phối… 

- Định hướng xây dựng và theo dõi thực thi các chương trình phát triển năng lực 
cộng ty: năng lực công nghệ, năng lực quản trị chiến lược, năng lực quản trị rủi ro, 
năng lực quan hệ đối ngoại doanh nghiệp. 

• Kế hoạch hoạt động 2018: 
- Tiếp tục rà soát cập nhật kế hoạch chiến lược định kỳ. Xây dựng chiến lược mảng 

sản xuất – chế tác và kinh doanh sỉ. Chiến lược phát triển các mảng kinh doanh 
mới. Chiến lược công nghệ và chuyển đổi số hóa. Chiến lược làm giàu nguồn nhân 
lực dài hạn cho PNJ… 

- Định hướng xây dựng và theo dõi thực thi các chương trình hành động chiến lược: 
dự án ERP, dự án CRM, dự án tối ưu hóa hoạt động quản lý chuỗi cung ứng, nâng 
cao chất lượng dịch vụ và trãi nghiệm khách hàng, các chương trình phát triển nhân 
tài PNJ, chương trình làm giàu giá trị thương hiệu,… 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển các năng lực chiến lược: năng lực công nghệ, 
năng lực Data Analytics, năng lực Digital Marketing, năng lực quản trị chiến lược, 
năng lực quản trị rủi ro, năng lực Quản trị kênh phân phối tích hợp (omni 
channel)... 

5.2 Tiểu ban Tài chính: 

• Báo cáo hoạt động 2017: 
- Thực hiện theo nhiệm vụ được phân công trong năm 2017: Kiểm tra doanh thu thực 

hiện tháng, quý, năm của từng ngành. Kiểm tra thực hiện tỷ suất lợi nhuận gộp từng 
ngành hang so vơi kế hoạch năm. Kiểm tra lợi nhuận trước thuế theo kênh bán hàng 
năm 2017. Soát xét thực hiện ngân sách marketing, thực hiện vốn và nguồn vốn 
theo kê hoạch đã hoạch định. 

- Hoạt động Kiểm soát nội bộ: nói chung kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả với 
chức năng kiểm tra kiểm soát, mặc dù mạng lưới chi nhánh/cửa hàng của Công ty 
rộng và nhiều, kiểm soát nội bộ đã thực hiện được 570 lượt đánh gia tại hệ thống 
cửa hàng bán lẻ và 15 đợt đanh cấp Công ty/Chi nhánh. 

• Kế hoạch hoạt động 2018: 
- Hoạch định và theo dõi thực thi kế hoạch tài chính. 
- Nghiên cứu và đề xuất các nguyên tắc, quan điểm và chính sách, quy định về kiểm 

soát nội bộ của Công ty và nghiên cứu áp dụng các thong lệ thực hành tốt về kiểm 
soát nội bộ. 
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- Theo dõi, kiểm soát và đánh giá việc thực hiện và đảm bảo các quy định về kiểm 
soát nội bộ của Công ty. 

- Nghiên cứu và đề xuất các nguyên tắc, quan điểm và chính sách, quy định về quản 
lý kế toán của Công ty. 

- Chỉ đạo và theo dõi Ban điều hành xây dựng cấu trúc, nội dung, hình thức của hệ 
thống kế toán của Công ty nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

- Xem xét, góp ý và đánh giá về các báo cáo kế toán do Ban điều hành thực hiện 
trước khi trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

  

 CHỦ TỊCH HĐQT 

 (Đã ký và đóng dấu) 

 CAO THỊ NGỌC DUNG 

 

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