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Cải thiện hiệu quả vận hành
khi thật sự cần thiết



Chúng tôi hỗ trợ đánh giá, 
cải thiện và xây dựng dự
báo dòng tiền ngắn hạn để
kiểm soát thanh khoản và
các hạng mục thu chi. 
Chúng tôi hỗ trợ ổn định
dòng tiền trong những giai
đoạn khó khăn, biến động.

Chúng tôi mang
lại kết quả thực
tế, nhanh chóng

Bộ phận Tư vấn tình huống đặc biệt tại KPMG 
cung cấp các giải pháp cải thiện hiệu suất thiết 
yếu.
Hỗ trợ khách hàng cải thiện lợi nhuận, dòng 
tiền và cân đối kế toán trong những thời điểm 
hoạt động kém hiệu quả, khó khăn và kiệt quệ, 
cũng như trong các thương vụ M&A.

Sứ mệnh

Chúng tôi hỗ trợ đánh giá 
tình hình tài chính, tư vấn 
tái cơ cấu các khoản nợ, 
làm cầu nối giữa Ban Điều
Hành và các bên liên quan 
nhằm tạo điều kiện đưa ra 
các quyết định tái cấu trúc
cơ cấu vốn một cách hiệu
quả và thiết thực nhất. 

Chúng tôi hỗ trợ đối tượng
khách hàng là ngân hàng 
và nhà đầu tư xem xét,
đánh giá lại các danh mục 
cho vay và tối ưu hóa danh
mục. Ứng dụng phân tích 
dữ liệu, chúng tôi hữu hình
hóa bữa tranh tăng trưởng 
của danh mục ở cấp độ chi 
tiết nhất nhằm hiểu rõ động
lực và đưa ra các phương
án đầu tư tối ưu. 

Chúng tôi đồng hành cùng
các bên cho vay và các bên 
liên quan trong việc đánh 
giá tình hình tài chính, lịch 
sử giao dịch, dự báo thanh 
khoản và triển vọng của các 
bên đi vay nhằm giúp khách
hàng có những phương án
bảo vệ lợi ích của mình và
các bên liên quan, đặc biệt
trong giai đoạn biến động
tài chính. 

Chúng tôi phân tích hiệu
quả theo đơn vị kinh tế
thông qua phân tích dữ 
liệu, ứng dụng phương 
pháp ELEVATE độc quyền 
nhằm tìm ra cơ hội cải 
thiện doanh thu, EBITDA 
và dòng tiền sau các
thương vụ. Chúng tôi hỗ 
trợ khách hàng từ đánh giá 
ban đầu đến hiện thực hóa 
sau giao dịch.

Tối Ưu Hóa 
Chi Phí

Chúng tôi hỗ trợ khách 
hàng cải thiện khả năng 
sinh lời qua các phân tích 
chi tiết về cơ sở chi phí, lập 
dự toán từ đầu và xác định 
các cơ hội tối ưu hóa khoản 
chi trong điều kiện đảm bảo 
hiệu quả vận hành theo 
đúng chiến lược và tầm 
nhìn đã đặt ra.

Chúng tôi xác định các cơ 
hội giải phóng dòng tiền cho
hoạt động kinh doanh, mua 
bán, sáp nhập, và chi trả cổ
tức bằng cách kiểm soát
chặt chẽ các khoản phải 
thu, phải trả và hàng tồn 
kho. Chúng tôi đồng hành
cùng khách hàng để tối ưu
hóa dòng vốn lưu động.

Chúng tôi đồng hành cùng
doanh nghiệp xây dựng các 
kế hoạch chiến lược và vận
hành mang tính quyết định 
nhằm xoay chuyển tình 
hình kinh doanh, bao gồm 
các chiến lược chi phí, 
dòng tiền, cơ cấu nguồn 
vốn và chiến lược ở từng
mảng kinh doanh.

Tối Ưu Hóa Dòng Tiền
& Vốn Lưu Động

Tư Vấn Chiến Lược 
Chuyển Đổi

Dự Báo & Ổn Định
Dòng Tiền

Tạo Giá Trị Cho Các 
Thương Vụ

Tái Cấu Trúc
Tài Chính

Tối Ưu Hóa Danh Mục
Cho Vay

Dịch vụ của chúng tôi

Đánh Giá Doanh
Nghiệp Độc Lập
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Chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng cải thiện hiệu quả hoạt động nhanh chóng trong 
mọi tình huống; đồng thời góp phần tạo nên những tác động kinh tế tích cực tới xã hội
và môi trường kinh doanh tại Việt Nam và Cam-pu-chia.

Chúng tôi giải đáp trăn trở của Khách hàng

Những tình huống chúng tôi có thể hỗ trợ

Tăng trưởng
— Suy giảm lợi nhuận trong khi doanh thu duy trì tăng trưởng mạnh
— Có nhiều phân khúc kinh doanh hoạt động kém hiệu quả
— Mong muốn cải thiện dòng tiền sau giai đoạn đẩy mạnh tăng trưởng

Suy giảm hiệu quả hoạt động
— Biên lợi nhuận kém so với các công ty cùng ngành
— Tăng chi phí vận hành cùng với cơ sở quản lý ngân sách lỏng lẻo
— Quy trình, chính sách không nhất quán sau giai đoạn tăng trưởng hoặc mua, 

bán, sát nhập

Khó khăn
— Hiệu quả tài chính giảm sút và dòng tiền bị thậm hụt
— Nguồn vốn giảm dần trong khi các khoản nợ tăng dần
— Nhu cầu thị trường giảm do các biến động vi mô hoặc vĩ mô

Căng thẳng tài chính
— Tiệm cận rủi ro thanh khoản
— Vi phạm hợp đồng cùng với áp lực từ các bên liên quan
— Cấu trúc mô hình kinh doanh suy yếu với nguy cơ vỡ nợ

Thương vụ
— Gây dựng lộ trình tăng giá trị sau mua, bán, sát nhập
— Tối ưu hóa hiệu suất trước thương vụ bán lại hoặc cấp vốn
— Cải thiện doanh thu, lợi nhuận, và dòng tiền sau giao dịch
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Mọi thông tin trong tài liệu này đều là thông tin chung và không nhằm 
mục đích cung cấp tư vấn cho trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức 
hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính 
xác và cập nhật nhất một cách có thể, chúng tôi không thể đảm bảo 
rằng những thông tin này còn chính xác lúc người đọc nhận được 
hoặc sẽ duy trì tính chính xác này trong tương lai. Bất cứ ai cũng 
không nên quyết định hành động dựa trên những thông tin trong tài 
liệu này nếu không có sự tư vấn phù hợp từ các chuyên gia sau khi 
xem xét từng tình huống cụ thể.
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Tên và biểu tượng KPMG là nhãn hiệu thương mại được cấp phép 
sử dụng cho các công ty thành viên độc lập của tổ chức các công ty 
KPMG toàn cầu.

Tim Kramer
Giám đốc, 
Trưởng bộ phận Tư vấn
Tình huống đặc biệt

M: +84 (0) 917 905 154
E: tkramer@kpmg.com.vn

Đặng Việt Anh
Phó Giám đốc, 
Bộ phận Tư vấn 
Tình huống đặc biệt

M: +84 (0) 945 996 885
E: anhdang1@kpmg.com.vn

Liên hệ với chúng tôi

Nguyễn Minh Tâm
Giám đốc,
Complex Transactions Group

M: +84 (0) 915 841 212
E: tmnguyen@kpmg.com.vn

James Roberts
Thành viên Điều hành, 
Dịch vụ Tư vấn Thương vụ

M: +855 (0) 813 333 24
E: jamesroberts1@kpmg.com.kh

Warrick Cleine
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc
KPMG Việt Nam & Cam-pu-chia
M: +84 (0) 903 941 332
E: warrickcleine@kpmg.com.vn

Pavan Kapoor
Thành viên Điều hành, 
Dịch vụ Tư vấn Thương vụ

M: +84 (0) 917 337 155
E: pavankapoor1@kpmg.com.vn

mailto:pavankapoor1@kpmg.com.vn
https://home.kpmg/vn/en/home.html
https://home.kpmg/kh/en/home.html

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4

