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Khả năng nhận biết tình trạng của lượng tiền mặt sẵn có, cùng việc 
ước tính nhu cầu tiền mặt, kết hợp với các phương án huy động vốn 
phù hợp giúp doanh nghiệp có thể đạt được 3 kết quả chính như sau: 

Kết quả đạt được

Với việc bùng phát của biến 
thể Delta trên thế giới, chúng 
ta đang ở giữa những thách 
thức khó khăn nhất trong việc 
đối phó với đại dịch Covid. 

Đối với các doanh nghiệp, 
đây là thời điểm quan trọng 
hơn lúc nào hết để tập trung 
vào việc quản lý tiền mặt và 
duy trì hoạt động của doanh 
nghiệp.
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Hiểu rõ hơn về các yếu tố chi phối 
dòng tiền và kiểm soát tốt hơn các 
công cụ đòn bẩy tiền mặt

Tiết kiệm các khoản chi tiêu không 
cần thiết để giảm thiểu các khoản 
rò rỉ tiền mặt

Cải thiện chất lượng dự báo dòng 
tiền và đạt được kết quả như dự báo

Đánh giá và cấu trúc các giải pháp 
tài trợ vốn thay thế ví dụ như tài trợ 
bằng tài sản luân chuyển

Thay đổi tư duy từ “Doanh thu và 
chi phí” theo hướng “văn hóa dòng 
tiền”

Nhận biết rõ hơn về hiện 
trạng tiền mặt và quản lý 
tiền mặt

Cắt giảm những khoản chi 
phí không cần thiết nhằm 
giảm thiểu dòng tiền chi 
ra

Triển khai thực hiện các 
giải pháp tài trợ vốn thay 
thế 
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Các dấu hiệu khủng hoảng tiền mặt mà doanh nghiệp cần nhận biết

Nội bộ doanh nghiệp Đối với các đơn vị bên ngoài 
như khách hàng, nhà cung cấp 

● Doanh nghiệp thiếu tiền 
mặt 

● Chưa có cái nhìn rõ ràng 
về vốn lưu động

● Dự báo đồng tiền thiếu 
chính xác cũng như không 
làm chủ được dòng tiền

● Ổn định/duy trì hoạt động 
sản xuất kinh doanh diễn 
ra hàng ngày

● Cắt giảm chi phí và trì 
hoãn chi tiêu chiến lược 
thường xuyên

● Thay đổi về vị thế tài chính đối với 
khách hàng và nhà cung cấp

● Rủi ro về nợ đang gia tăng, rủi ro 
về vi phạm hợp đồng 

● Các tổ chức tài chính trở nên thận 
trọng hơn trong việc cho vay mới

● Thị trường hiện tại đang có dấu 
hiệu căng thẳng

● Doanh nghiệp cùng lĩnh vực bị hạ 
xếp hạng tín dụng một cách thường 
xuyên

● Chậm trễ trong việc thanh toán hóa 
đơn và quyết toán thuế

● Mức tồn kho quá cao ngoài tầm 
kiểm soát

Khủng hoảng không xảy ra ngay lập tức mà hình thành dần trong một khoảng thời gian. Điều quan trọng là phải hành 
động trước khi quá muộn.

Dòng tiền

Phá sản/ Kinh doanh bền vững 
Min Max

Dấu hiệu của các vấn đề tìm thấy 

Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán “khỏe 
mạnh”, tăng trưởng kinh doanh 
theo kế hoạch 

Kết quả định hướng của các sáng kiến được thực hiện

Thúc đẩy hiệu quả 
hoạt động kinh doanh 
tạo ra giá trị cho các 
bên liên quan

Dấu hiệu nhận biết sớm 
khủng hoảng

Kinh doanh bền vững Quản lý khủng 
hoảng

Khủng 
hoảng chiến 
lược

Khủng hoảng 
lợi nhuận

Khủng hoảng 
thanh khoản
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Tổng quan về chức năng ngân quỹ trong một tổ chức

Chức năng 
Ngân Quỹ 

Quản lý tiền 

▪ Dự báo tiền mặt*
▪ Quản lý tiền mặt*
▪ Quản lý thanh khoản*
▪ Vay nội bộ 

Quản ly các khoản nợ
/ Quản lý nguồn vốn 

▪ Xác định cấu trúc vốn*
▪ Thực hiện các chiến lược 

tài chính 
▪ Quản lý mối quan hệ với 

Bên cho vay 
▪ Quản lý mối quan hệ với 

nhà đầu tư
▪ Xếp hạng tín dụng

Quản lý rủi ro

▪ Thiết lập chính sách và 
quy trình quản lý 
rủi ro

▪ Quản lý rủi ro tài chính
▪ Quản lý rủi ro vận hành
▪ Quản lý rủi ro đối tác

Quản lý vốn lưu động  

▪ Quản lý chỉ số vốn lưu 
động

▪ Quản lý hoạt động kinh 
doanh

▪ Thiết lập chính sách tín 
dụng công nợ cho khách 
hàng

Chức năng ngân quỹ đang nắm vai trò gác cổng cho các giao dịch 
tiền mặt?

          Báo cáo và tư vấn

▪ Chuẩn bị các báo cáo 
phù hợp để ban lãnh đạo 
đưa ra các quyết định

▪ Tư vấn các cải tiến về 
chiến lược

Mối quan hệ bên ngoài
▪ Ngân hàng
▪ Các bên cho vay
▪ Cơ quan xếp hạng
▪ Nhà đầu tư

Mối quan hệ nội bộ
▪ Bộ phận tài chính
▪ Lãnh đạo doanh nghiệp
▪ Các chức năng khác (IT)

Chức năng của bộ phận ngân quỹ

(*) Các chức năng quan trọng để đảm bảo tính bền vững của doanh nghiệp
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Các hoạt động Quản lý tiền mặt trong thời kỳ kinh doanh khó khăn

Nhanh chóng thành lập Bộ phận Duy trì & Quản lý tiền mặt là rất quan 
trọng để chuẩn bị, phản hồi và phát triển mạnh mẽ hơn

Lập Dự báo dòng tiền động ngắn hạn điều chỉnh 
liên tục với khoảng thời gian dự báo 13 tuần 
(“STCF”) và quy trình đang diễn ra.

Phân tích các kịch bản khác nhau và các biện pháp 
giảm thiểu tác động bao gồm cả tác động đến số dư 
tiền mặt và các giao ước của các khoản vay.
Xác định bất kỳ thiếu hụt tài trợ vốn ròng từ STCF

Xem xét các quy trình và việc kiểm soát tiền mặt & 
báo cáo hiện tại (ví dụ: giới hạn ủy quyền, quy trình 
phê duyệt thanh toán, chiến lược hạn chế rủi ro).

Thành lập/nâng cao vai trò của bộ phận/chức năng 
Ngân quỹ để đưa ra các chỉ tiêu đo lường cụ thể 
trong việc duy trì cũng như quản lý dòng tiền 
trong các mục tiêu ngắn hạn

Phân tích chi tiết các khoản chi tiêu để xác định 
khoản nào có thể được lược bỏ

Rà soát và phân tích các tài sản ngắn hạn (khoản 
phải thu, tồn kho …) đề xác định có thể chuyển đổi 
những hạng mục nào thành tiền mặt

Đảm bảo tiến độ về việc lập, theo dõi và thu tiền của 
các hóa đơn. Đưa ra những hạn chế kinh doanh với 
những khách hàng thanh toán chậm

Rà soát các phương án huy động vốn, chuỗi cung 
ứng / tài sản để đảm bảo về nhu cầu sử dụng vốn
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Hỗ trợ: Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh cho một tập đoàn đa ngành lớn của 
Việt Nam để thiết lập bộ khung ngân sách cho tập đoàn và cho phục vụ các dự án
Kết quả: giảm 50% vốn lưu động và cải thiện 4% tỷ suất lợi nhuận ròng 
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Ví dụ minh họa về các hỗ trợ của chúng tôi giúp doanh nghiệp quản lý 
tiền mặt hiệu quả

Bạn có mô hình lập ngân sách và báo cáo dự 
báo dòng tiền để giúp doanh nghiệp của bạn có 
cái nhìn tốt hơn về tình hình tiền mặt của bạn 
trong tương lai không?

Dự báo dòng tiền và 
kiểm soát mua hàng

Bạn đã giải phóng tiền mặt của doanh nghiệp từ 
việc tối ưu hóa hàng tồn kho, giảm khoản phải 
thu trong khi cải thiện điều khoản của các 
khoản phải trả?

Hỗ trợ thu tiền mặt

Mô hình dự báo 
tiền mặt

Quản lý rủi ro

Kiểm soát thanh toán 
và hỗ trợ giám sát

Hỗ trợ: Rà soát các hoạt động kinh doanh (Vốn lưu động, bán hàng và chuỗi cung 
ứng …) cho một nhà sản xuất nước chấm lớn và có dòng tiền âm
Kết quả: Đã xác định> 25 cơ hội cải thiện lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh, 
với giá trị liên đến ~ 10% doanh thu hàng năm

Chiến lược ngân quỹ của doanh nghiệp của 
bạn đã có các quy trình, chính sách và SOP 
cần thiết để giúp giảm thiểu rủi ro và tăng 
cường khả năng quản lý tiền mặt?

Bạn đã xác định được nhu cầu về vốn và sử 
dụng các tài sản không có định để làm đòn bẩy 
để huy động vốn chưa? 

Trong chiến lược của doanh nghiệp đã có 
những chính sách hay dự án để kiểm soát chi 
phí và giảm thiểu hoặc loại bỏ các khoản chi 
tiêu không thiết yếu  

Hỗ trợ: Cải thiện chính sách bộ phận ngân quỹ cho một doanh nghiệp sản xuất bia 
lớn nhất Việt Nam. 
Kết quả: Một bức tranh rõ hơn về vị thế tiền mặt và giảm rủi ro tập trung đối với các 
đối tác ngân hàng 

Hỗ trợ: Một nhà sản xuất và phân phối dụng cụ đang gặp vấn đề với thời gian lưu kho 
dài và chậm trễ trong việc thu hồi tiền
Kết quả: Áp dụng cơ cấu tài trợ mới cho 20% hóa đơn với giá trị lớn nhất và đảm bảo 
tính thanh khoản bền vững cho doanh nghiệp

Hỗ trợ: Thiết kế và triển khai mô hình phân bổ chi phí dựa trên hoạt động cho một nhà 
sản xuất bao bì nhựa lớn
Kết quả: Thiết lập công cụ báo cáo chi phí sản phẩm cho tất cả các SKU để hỗ trợ 
khách giảm thiểu những chi phí không cần thiết 

Các câu hỏi Các dự án mà chúng tôi đã hỗ trợ khách hàng
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