
Giải phóng tiền mặt và cải thiện hiệu quả hoạt động của công ty

Dịch vụ Tư vấn Quản lý vốn lưu động

Trong khi quản lý vốn lưu động được mặc định là trách nhiệm của phòng tài chính, thực tế là có rất 

nhiều bên liên quan tham gia vào chuỗi quy trình vận hành doanh nghiệp, ảnh hưởng gián tiếp đến

hiệu suất quản lý vốn lưu động. Chuỗi quy trình vận hành này bao gồm các thủ tục phức tạp từ lúc 

xuất hóa đơn đến khi thanh toán, từ lúc lên kế hoạch đến khi thực hiện và từ khi nhận đơn hàng 

đến khi trả tiền, do đó cần tiếp cận những phương pháp thiết thực, thay đổi văn hóa doanh nghiệp

cũng như một chiến lược phù hợp nhằm hạn chế những gián đoạn trong hoạt động kinh doanh và

giải quyết những vấn đề tiêu cực đến tài chính lưu động. Những dự án cải thiện vốn lưu động thành 

công luôn luôn mang lại sự phát triển bền vững trên khía cạnh tiền mặt, chi phí vận hành và mức độ

hiệu quả dịch vụ.

Những yếu tố cần thiết để tối ưu hóa hiệu suất sử dụng vốn lưu động, 

tạo cơ sở cho những thay đổi tích cực và bền vững
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Mâu thuẫn phòng ban: Hạn chế các xung đột

về lợi ích giữa các bên liên quan, hướng đến

mục tiêu phát triển chung.

Chi phối bởi con người: Cần tiếp cận những

phương pháp thực tiễn để thay đổi hành vi nhân

sự.

Cơ cấu phức tạp: Tăng trưởng bền vững cần 

sự thay đổi toàn diện của cơ cấu vận hành.



Các cơ hội cải thiện vốn lưu động tiềm năng?

Với đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, vận hành, sản xuất, logistics cũng như kinh nghiệm tích 

lũy từ nhiều thị trường đã và đang phát triển, PwC nắm rõ những yếu tố có khả năng tác động mạnh lên 

hiệu quả sử dụng vốn lưu động. PwC cam kết luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng về những giải pháp giúp 

giải phóng tiền mặt, tăng cường hiệu quả vận hành và đem lại các giá trị gia tăng.

Những yếu tố quyết định sự thành công 

của việc Tối ưu hóa Vốn lưu động

• Coi Chuỗi cung ứng 

như một chức năng 

chiến lược để cắt giảm 

hàng tồn kho dự 

phòng không cần thiết 

• Nâng cao nhận thức

giữa các phòng ban 

trong doanh nghiệp về 

dự báo nhu cầu khách 

hàng trong tương lai

• Duy trì các thông số 

liên quan đến quy trình 

thu mua và bán hàng

của doanh nghiệp

Tiền và

ngân sách

• Giảm thiểu chi phí 

chuyển đổi, chi phí tài 

chính không cần thiết, 

và các biến động trong 

tỷ giá ngoại tệ không 

lường trước

• Theo dõi sát sao các 

chi tiêu bằng các công 

cụ phù hợp, chính xác

Phải trả

người bán

• Cải tiến quy trình làm 

việc dẫn đến thanh 

toán tiền hàng đúng 

hạn và cải thiện mối 

quan hệ với nhà cung 

cấp 

• Điều chỉnh linh hoạt 

các điều khoản thanh 

toán dựa trên các đặc 

thù ngành và điạ 

phương hoạt động

Phải thu

khách hàng

• Hiểu rõ ảnh hưởng 

hợp đồng thương mại 

đến vốn lưu động và 

thực hiện các phương 

pháp phân tích tối ưu 

nhất để cân đối giữa 

chi phí và tiền

• Xây dựng quy trình tự 

động nhẳm giảm thiểu 

chậm trễ/thiếu chính 

xác trong xuất hóa 

đơn

• Theo dõi tuổi nợ các 

khoản phải thu khách 

hàng cùng các cơ chế 

cảnh báo thích hợp 

với các khoản quá hạn

Hàng

tồn kho

• Các công cụ phân 

tích chuyên dụng 

giúp PwC nhanh 

chóng xử lý lượng dữ 

liệu khổng lồ, đo lường 

hiệu quả hoạt động và 

xác định những lợi 

ích tiềm năng cho 

khách hàng

• Hệ thống phương 

pháp đánh giá được 

phát triển nội bộ giúp 

PwC tìm hiểu sâu quy 

trình của khách hàng 

và so sánh với các

quy trình chuẩn, 

nhằm đưa ra phương 

án và hiệu quả tối ưu

• PwC tập trung vào 

việc xây dựng quy 

trình hiệu quả và

chuyển giao kiến 

thức cho những 

người phụ trách bên 

khách hàng, tạo điều 

kiện cho tăng trưởng 

bền vững

• Những giải pháp của 

PwC được phát triển 

dựa trên tình trạng 

hoạt động, rủi ro và 

trở ngại cụ thể của 

từng khách hàng, 

nhằm tối ưu hóa dòng 

tiền và thời gian triển 

khai cho khách hàng

Quản trị doanh nghiệp

• Quản lý vốn lưu động chưa được đưa vào tầm nhìn chiến lược của Ban quản trị, làm giảm tiềm năng và tốc độ 

phát triển vốn có của doanh nghiệp.

• Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPIs) chưa được đảm bảo như kế hoạch đặt ra, mục tiêu đề ra lại không

được cân nhắc giữa những yếu tố ràng buộc vốn có

• Những công cụ quản trị và hệ thống hỗ trợ quản trị chưa được cập nhật và tối ưu



Kinh nghiệm của chúng tôi mang lại giá trị

cho từng ngành riêng biệt
Chuyên gia của PwC có kinh nghiệm trong việc xác định các cơ hội cải tiến và phát triển giải 

pháp tối ưu hóa vốn lưu động cho nhiều ngành công nghiệp trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, 

PwC hướng tới việc tạo ra những giá trị bền vững và giúp khách hàng hiện thực hóa nguồn 

lợi tương đương với 10% đến 30% giá trị vốn lưu động của mình qua từng dự án với PwC

Kinh nghiệm hỗ trợ cụ thể theo từng ngành

Các vấn đề chính

• Quản lý hàng tồn kho thiếu hiệu quả

• Quản lý chi phí thiếu hiệu quả

• Thiếu hụt trong hoạt động quản lý khoản

phải thu

Các chỉ số cải thiện

• Chi phí sản xuất ~ giảm hơn 10%

• Chu kỳ hàng tồn kho (ngày) ~ giảm 15% 

so với kì trước

• Vốn lưu động ~ giảm vốn lưu động tương 

đương 5% doanh thu

Giải pháp từ PwC

• Tối ưu hóa chuỗi cung ứng

• Tối ưu hóa chu kỳ từ lúc lập hóa đơn đến 

khi nhận thanh toán tiền mặt

Khách hàng tiêu biểu

• Công ty sản xuất cáp hàng đầu

• Công ty sản xuất nhựa gia dụng

Các vấn đề chính

• Quản lý hàng tồn kho thiếu hiệu quả

• Quản lý khoản phải thu thiếu hiệu quả

• Thiếu hụt hoạt động quản lý khoản phải trả

Các chỉ số cải thiện

• Chu kỳ tiền mặt (ngày) ~ giảm 7 ngày

• Biên lợi nhuận sau thuế ~ tăng hơn 2%

Giải pháp từ PwC

• Tối ưu hóa toàn bộ quy trình quản lý vốn 

lưu động

• Triển khai chuỗi cung ứng tài chính

Khách hàng tiêu biểu

• Công ty sản xuất bao bì và hộp thuốc lá

• Công ty sản xuất sữa hàng đầu trong

ngành

Các vấn đề chính

• Tồn kho không thanh lý được

Các chỉ số cải thiện

• Chu kỳ hàng tồn kho (ngày) ~ cơ hội 

giảm 15% số ngày 

Giải pháp từ PwC

• Tối ưu hóa quy trình lập kế hoạch bán hàng 

để sản xuất, đóng gói, v.v. (Forecast-to-

Fulfill process)

Khách hàng tiêu biểu

• Công ty bán lẻ thời trang cao cấp

Các vấn đề chính

• Rò rỉ chi phí thông qua hoạt động thu mua

trực tiếp hoặc gián tiếp

Các chỉ số cải thiện

• Chi phí hoạt động ~ cơ hội giảm 1 triệu 

USD chi phí

Giải pháp từ PwC

• Tối ưu hóa chu kì từ lúc lập hóa đơn mua 

hàng đến khi thanh toán (Procure-to-Pay)

Khách hàng tiêu biểu

• Công ty vận tải đa phương tiện

Các vấn đề chính

• Kế hoạch chi phí vốn chưa tối ưu

• Quản lý khoản phải thu từ trợ cấp chưa 

hiệu quả

• Kiểm soát các khoản doanh thu chưa lên 

hóa đơn chưa hiệu quả

Các chỉ số cải thiện

• Tiền mặt ~ cơ hội giải phóng > 40 triệu USD

Giải pháp từ PwC

• Tối ưu hóa toàn bộ quy trình quản lý vốn

lưu động

Khách hàng tiêu biểu

• Công ty năng lượng thuộc sở hữu nhà nước

tại Malaysia

Các vấn đề chính

• Lượng tiền mặt lớn chưa được giải 

phóng trong doanh thu, chưa lên hóa 

đơn và khoản phải thu

Các chỉ số cải thiện

• Tiền mặt ~ giải phóng 15% giá trị khoản phải

thu khách hàng

Giải pháp từ PwC

• Tối ưu hóa quản lý khoản phải thu từ 

khách hàng

Khách hàng tiêu biểu

• Công ty xây dựng hàng đầu có trụ sở tại Ấn

Độ

Bán lẻ

Năng lượng

& Tiện ích
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Xây dựng

Hàng tiêu
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Đội ngũ chuyên gia của PwC giúp khách hàng nhận diện những yếu tố quyết định ảnh hưởng tới vốn 

lưu động trong Doanh nghiệp. Thông qua việc áp dụng chiến lược phù hợp với từng khách hàng, PwC 

giúp tăng cường thanh khoản từ vốn lưu động và tạo ra nguồn lợi nhuận bền vững. PwC đảm bảo khả 

năng hỗ trợ khách hàng trong từng giai đoạn của dự án:

Năng lực của chúng tôi

• Chuyên môn trong lĩnh vực 

quản lý Vốn lưu động toàn 

cầu

• Chuyên môn sâu về từng 

ngành kinh tế

• Phương pháp phân tích hiệu 

quả và chuyên biệt cho từng 

khách hàng

• Khả năng Quản trị thay đổi 

với nhiều quy mô khác nhau

• Tư duy hợp tác và thực tiễn

• Tập trung vào chuyển giao 

kiến thức.

Tại PwC Việt Nam, mục tiêu của chúng tôi là tạo dựng uy tín trong xã hội và giải quyết các vấn đề quan trọng. Chúng tôi là thành viên của mạng lưới các công ty 

PwC tại 158 quốc gia với hơn 250.000 nhân viên luôn cam kết cung cấp các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo, tư vấn quản lý tài chính, tư vấn thuế và pháp lý chất 

lượng cao. Hãy trao đổi với chúng tôi các vấn đề của bạn và tìm hiểu rõ hơn về chúng tôi bằng cách truy cập trang web www.pwc.com/vn

©2020 Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Bảo lưu mọi quyền. Trong tài liệu này, “PwC” là Công ty TNHH PwC (Việt Nam), và trong một số trường hợp có thể là mạng 
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• Áp dụng thay đổi thông qua 

hình thức đào tạo, huấn 

luyện, truyền đạt nhằm thúc 

đẩy quá trình cải thiện quản 

lý vốn lưu động

• Theo dõi tiến trình cải thiện 

và kịp thời đưa ra giải pháp 

cho Ban lãnh đạo công ty

• Tạo điều kiện thuận lợi cho 

quá trình chuyển giao hoạt 

động quản lý vốn lưu động 

cho Ban lãnh đạo hoặc người 

phụ trách tại doanh nghiệp

Duy trì độ bền vững

của thay đổi

Hỗ trợ của chúng tôi

• Hỗ trợ triển khai hoạt động 

cải thiện quản lý vốn lưu 

động

• Đảm bảo hiệu quả hoạt

động báo cáo thông qua 

việc cải thiện hệ thống

quản lý, phân tích chiến 

lược và vận hành

• Thành lập ban quản lý dự 

án (PMO) để thúc đẩy 

thay đổi từ bên trong tổ 

chức

Xác định chiến lược và 

kế hoạch hoạt động

• Xây dựng chiến lược cụ thể 

cho khách hàng hướng tới 

lợi ích bền vững và lâu dài

• Kết hợp với khách hàng để 

xây dựng lộ trình triển khai 

cho từng cơ hội được phát 

hiện, xây dựng những bài 

học điển hình nếu cần thiết

• Triển khai cơ hội phát triển

nhanh chóng và hiệu quả về 

chi phí, dòng tiền, kiểm soát

tuân thủ lợi ích đặt ra

• Thiết lập các thông số quan 

trọng ở cấp độ chiến lược 

và hoạt động để đo lường 

sự thành công của các dự 

án với PwC

• Thực hiện các khóa đào tạo 

kỹ năng về vận hành và cải 

thiện vốn lưu động phù hợp

• Đánh giá mức độ hiệu quả sử 

dụng vốn và so sánh với các 

chỉ số chuẩn của ngành

• Đánh giá chi tiết toàn bộ quy 

trình vận hành và độ trưởng 

thành của doanh nghiệp

• Phân tích dữ liệu giao dịch, 

xác định nguyên nhân/ tác 

động và định lượng lợi ích 

tiềm năng

• Phỏng vấn các bên liên quan, 

tổ chức các buổi hội thảo 

nhằm hiểu rõ quy trình, trở 

ngại trong việc thực hiện quy 

trình và tác động đối với hoạt 

động kinh doanh

• Thảo luận về kết quả, xác 

nhận các lợi ích tiềm năng và 

định hướng các bước tiếp 

theo

Rà soát và phân tích

chuyên sâu

Xây dựng và thực hiện

các giải pháp

Hãy liên lạc với chúng tôi
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