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S& 38/2020/TPB.HDQT Ha Nói, ngày 28 tháng 05 nám 2020 

CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN TI CUA 
UY BAN CHU'NG KHOAN NBA NTJ'OC vA SGDCK TP.HCM 

KInh giri: - Uy ban Chirng khoan Nhà nithc 

- Si Giao djch Chirng khoán TP. HCM 

Ten th chirc: Ngn hang Thirnng mai  C phn Tiên Phong 

Ma chrng khoán: TPB 

- Bia chi tru sâ chInh: Tôa nha TPBank, S 57, Ph6 L Thixô'ng Kit, Phu?ng Trn Himg Do, 

Qun Hoàn Kim, Ha Nôi 

Diênthoai: 024. 37688998 

Fax: 024. 37688979 

Nguñ thirc hin cong b thông tin: Ong Lê Quang Tin 

Chirc vii: Phó Chü tjch Hi dng Quán trj 

Loü thông tin cong b: U djnh k' LI bt thixmg U124h Lltheo yeu cu 

Ni dung thông tin cong b& Nghj quyt va Biên bàn h9p Di hi dng c dOng thung niên 

näm 2020. 

Thông tin nay ctà duçic cong b6 trên trang thông tin din tü cüa Ngân hang vào ngày 28/05/2020 

ti dung dan: https://tpb.vnlnha-dau-tu/thong-bao-co-dong  

Tôi cam kt the thông tin cong b trên day là dung sir that và hoàn toàn chju trách nhim truó'c 

pháp lut v nOi  dung các thông tin dà cOng b./. 

Nci nhân: 
- Nhu KInh gfri; 
- Luu VP. I-IDQT. 



TPBa CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p  - Ti do - Htnh phüc 

 

S: Ji /2020/NQ-TPB.DHDCD Ha Nói, ngày 27 tháng 05 nàm 2020 

NGH! QUYET 
BiI HO! BONG CO BONG TH!XONG NIEN NAM 2020 

BiJ HO! BONG CO BONG NGAN HANG TMCP TIEN PHONG 

Can czc Luat  Các t chz'rc tin dyng näm 2010; Luat  tha di, b sung mt so' diu cia Lut 

COc t chzc tin c4tng näm 2017 và các van ban hithng d&'i thi hành; 

Can ct'c Diê'u l cza Ngán hang TMCP Tiên Phong ("Dku 1"); 

COn th Biên ban hQp Dcii hôi dng c dóng so' (74 /2020/BB-TPB.DHDCD vO tài liii 

hQp Dii h5i dóng có dOng ngay 27 tháng 05 nOm 2020. 

QUYET NGH!: 

Biu 1:  Thông qua các ni dung sau day: 

1. Báo cáo cüa Hi dng Quân trj, bao gm: 
a) Báo cáo hoat dng näm 2019 và k hoach näm 2020 cüa Hi dông Quân trj. 
b) Báo cáo sir ding ngân sách näm 2019 và k hoch ngân sách narn 2020 cUa I-Ii 

dng Quán tn. 

2. Báo cáo kt qua hoat dong va chi tiêu kinh doanh nAm 2019 và kê hoach kinh doanh 
nãrn 2020 cüa Ban Diu hành. 

3. Báo cáo cüa Ban kim soát, bao gôrn: 
a) Báo cáo hoat dông näm 2019 và nhim vii tr9ng tarn närn 2020 cüa Ban Kiêrn soát. 
b) Báo cáo sir dung ngân sách nãm 2019 và k hoch ngân sách nirn 2020 c0a Ban 

Kirn soát. 

c) Báo cáo Tài chInh dã duoc kim toán nãm 2019. 
4. Phucrng an phân phi loi nhu.n và trIch 1p các qu theo quy djnh näm 2019. 
5. Phmmg an tang vn diu 1 näm 2020. 
Biu 2: Giao và Uy quyn cho Hôi dng Quàn trj t chirc thrc hin Nghj quyt, quyt 

dinh, phê chun cac vn d phát sinh trong vic thirc hin Nghi. quyêt nay. 

Biu 3:  Nghj quyt nay có hiu 1irc k tr ngày k. Hi dng Quán tr, Ban Kiêm soát, 
Ban Diu hành va cac don vj. cá nhan có lien quan chju trách nhirn thi hành Nghj quyêt 
nay.!. 

No'i nhân: 

- Nhu Diê'u 3 (de t/'h); 
- NHNN, BKS, Co 1ông (dé' b/c); 
- UBCKATN, HOSE (de CBTT); 

- Lint VP.HDQT. 

TM. BI HQI BONG CO BONG 
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TPBank CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Bôc Ip - Tn do - Htnh phtIc 

  

     

S: 0.1  /2020/BB-TPB.DHDCD 

BIEN BAN HOP 
DI HQI BONG CO BONG THUNG NIEN NAM 2020 

Horn nay, ngày 27 tháng 05 näm 2020, Di hi dng cô dông thumg niên nãm 2020 

cUa Ngan hang Thucyng mai C phn Tiên Phong ("TPBank") dà diic tin hành hop vó'i nhüng 

ni dung sau day: 

GIOI THIU yE TPBANK 
Ten ngân hang: NGAN HANG THU'€NG MI CO PHAN TIEN PHONG 
Dia chi: Tôa nba TPBank, S 57, Ph L Thuäng Kit, Phung Tr.n Hung Do, 

Qu.n Hoàn Kim, Thânh ph Ha Ni 
Giy phép Thành S 123/GP-NHNN do Ngân hang Nhà nixàc Vit Narn cap lan dâu ngày 

1pvàhotdng: 05/05/2008 
Ma s doanh sé 0102744865 do S& K hoch và Du tu Thãnh ph Ha Ni c.p ln 

nghip: du ngãy 12/05/2008, dang k thay di lAn thu 25 ngày 04/04/20 19 

II. THI GIAN 
Dai hi dng c dOng bt d.0 hop  tr 8h30 sang ngày 27 tháng 05 nãm 2020 

III. BA DIEM 
Dai hi dng cô dông duc t chirc hop  ti Phông Diamond, Tang 8, Tôa nhà TPBank, So 

57, Ph L ThuO'ng Kiêt, Phuyng TrAn Hung Do, Qun Hoàn Kirn, Thành ph Ha Ni 
IV. THANH PHAN THAM D1J' 

1. Cdông: 

- Tng s c dông duc mi tham dir: 100% 

- Tng s c dông tham d,r: 31 c dông 
- Di din cho: 762.472.752 c phAn ph thông, tuang duang vói 93,37% tng s c 

phAn có quyn biu quyt cUa TPBank 
2. Khách mdi: Dai  din Ngân hang Nhà nuc Vit Nam 

- Ong TrAn Quc Hung — Phó Giám dc — Ngân hang Nhà rnxc Chi nhánh TP. Ha Ni 
- Ong Nguyn Vit Hung — Trir&ng phông Quan 1 giárn sat TCTD — Ngan hang Nhà 

nuâc Chi nhánh TP. Ha Ni 
V. DIEN BIEN 

1. Thu tuc khai mac 
1.1. Di hi dèng c dông lam 1 chao c va tuyên b 1 do th chic Dai  hi. 

1.2. Ba Nguyn Thi Bâo - Trithng Ban Kim soát thay mt Ban Kim oát báo cáo kt qua 
thAm tra tu cách dai biu tharn dix Dai hôi và kt 1un: Di hi dng Co dong di.rçc to chüc hop 
hap lê va có dü diu kiên tin hành hop  theo dung quy djnh cüa pháp 1uit va Diêu 1 cüa 

TPBank. 



1.3. Dai hôi dng c dông nht trI thông qua kt qua thm tra tu cách di biu tham dçr hçp 

Di hi dng c dông. 
(Báo cáo Thdm tra tic cách c dóng tham dr hQp Dcii h(51 dng c dông dicçc dInh kern theo 

BiCn ban nay) 

1.4. Ban T chüc dã d cü và d nghj Dai  hi dng c dông thông qua thành ph.n Doãn 

Chi tjch, Ban Thu k cüa cuc hçp, cii th nhu sau: 
a) Doñn Chü tich: 

- Ong D Minh Phü - Chü tjch Hi dng Quãn tn ("HDQT"): Chü tça 

- Ong Lê Quang Tin - Phó Chü tjch HDQT 

- Ong D Anh Tü - Phó Chü tjch HDQT 
- Ba Nguyn Thj Bão - Tru&ng Ban Kim soát 
- Ong Nguyn Hung - Tng Giám dc 

b) Ban Thu' k: 
- Ong Nguyn Htru Thanh - TruOng Ban Thu k 

- Ba Nguyn Thj Thanh Tam - Thânh viên 
c) Di hi dng c6 dong nhAt trI thông qua Danh sách Doàn Chü tjch và Ban Thu k 

theo d ci:r cüa Ban T chirc bang hInh thirc gi phiu biu quyt vài t 1 tan thành 100% 

kin cüa c dông tham dr h9p Di hi dng c dông. 

2. D nghj thông qua chirong trInh và ni dung h9p Di hi dng cô dông 
2.1. Ban T chirc d nghi Dai hi dng c dông xem xét Va biêu quyêt thông qua Chuang 

trinh hp và các ni dung c.n biu quyt thông qua ti tài Iiu h9p Dti hi dng c dông nhu 

dã güi cho các c dông, cii th: 

Nôi dung 1: Thông qua các Báo cáo cüa HDQT, bao gm: 
1. Báo cáo hot dng näm 2019 và k hoch nãm 2020 cUa HDQT 
2. Báo cáo sir diing ngân sách näm 2019 và k hoch ngân sách nãm 2020 cUa 

I-JDQT 

Nôi dung 2: Thông qua Báo cáo kt qua hot dng, chi tiêu kinh doanh näm 2019 và k hoich 

kinh doanh 11am 2020 cUa Ban Diu hành 

Nôi dung 3: Thông qua các Báo cáo cüa Ban Kim soát, bao gôm: 

1. Báo cáo hoat dng nãm 2019 và nhim vii tr9ng tam näm 2020 cüa Ban 

Kiêm soát 
2. Báo cáo sir ding ngân sách näm 2019 va k hotch ngân sách näm 2020 

cüa Ban Kim soát 

3. Báo cáo Tài chInh dã duçic kim toán näm 2019 

Nôi dung 4: Thông qua Phuong an phan phi 1çi nhun và trIch 1p các qu theo quy djnh 

nãm 2019 

Nôi dung 5: Thông qua Phuong an tang vn diu 1 näm 2020 

2.2. Ngoài cac ni dung nêu trên, không có cô clông hoc nhóm cô dông nào có kiên nghj 
dun them cac ni dung, chi.rang trInh khác vào ni dung, chuong trInh hQp cüa Di hi dng c 
dông. Dai  hi ding c dông nht trI 100% kin thông qua nOi  dung, chuong trinh h9p cüa Di 
hi dng c dông. 
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3. Trinh bay chu'o'ng trInh và ni dung h9p Dti hi dông cô dông 
3.1. Trinh bay các Báo cáo cüa HDQT bao gôm: 
a) Báo cáo hoii 43ng ;iám 2019 và kEho,ch nàm 2020 cña HBQT 
Thay mt HDQT, ông D Mirth Phü - Chü tjch HDQT trInh bay Báo cáo hot dng nãrn 

2019 và k hoach nãm 2020 cüa HDQT. 

Clii tiê't Báo cáo thcçrc dmnh kern theo Tài lieu hQp. 

b) Bdo cáo s(r ding ngân sách nám 2019 và kl hoqch ngân sdch nám 2020 cüa HDQT 
Ong Lê Quang Tin - Phó Chü tich HDQT, trInh bay Báo cáo sir ding ngân sách nãm 2019 

va k hoch ngân sách näm 2020 cüa HDQT. 
Clii tiê't Báo cáo thcçic dInh kern theo Tài liii hop. 

3.2. Trinh bay Bdo cáo ket qua hoqt d3ng và chitiêu kinh doanh nàm 2019 và khoçich 
kinh doanh nám 2020 cáa Ban Diii hành 

Thay mat Ban Diu hânh, Ong Nguyn Hung - Tng Giám dc trInh bay Báo cáo kt qua hoat 
dng và chi tiêu kinh doanh näm 2019 và k hoch kinh doanh nAm 2020 cüa Ban Diêu hânh. 

Chi tiét Báo cáo dtco'c dInh kern theo Tài liu hQp. 

3.3. TrInh bay các Báo cáo cüa Ban Kiém soát 
Thay mat Ban Kim soát, Ba Nguyn Thi Báo - Truông Ban Kiêrn soát trInh bay: 
a) Báo cáo hott dong nãm 2019 và nhim vi tr9ng thm näm 2020 cña Ban Kiêm soát; 

b) Báo cáo Kt qua thm tra Báo cáo tài chInh dã duçrc kim toán nãm 2019; 
c) Báo cáo sir diing ngân sách näm 2019 và k hoach ngân sách näm 2020 cUa Ban Kim soát. 
Chi tiê't các Báo cáo c'lucic dInh kern theo Tài lieu hQp. 

3.4. TrInh bay Phuvng an phân pluii 1çrinhuIn và trIcli lIp CdC qu9 theo quy djnli náni 2019 

Ong Lé Quang Tin — Phó Chü tich HDQT trInh bay v Phuong an phân phôi igi nhun và 

trIch lap các qu theo quy djnh nãm 2019. 
Clii tiê't Phcctng an durc dInh kern theo Tài liçu hQp. 

3.5. Trinh bay Phuong an tang viJn ttiu l nám 2020 
Thay mat HDQT, ông D Anh Tü — Phó Chü tich HDQT trInh bay Phuong an tang von 

diu lê näm 2020 
Chi tiê't Phu'ang an dvrcxc dInh kern theo Tài lieu hQp. 

4. Nghigiãilao 
Dai hi dng c dông tin hành nghi giãi lao. 

5. Tháo luân 
Doàn Chü tich diu hành viêc thão 1u.n. 

6. Phát biu cüa Ngân hang Nhà ntró'c 
Ong Trn Quc Hrng — Phó Giám dc Ngân hang Nhà nuóc chi nhánh Ha Ni: 
- Dánh giá cao nhüng thàith turn ma TPBank dã dat duçic, dc bit ghi nhn nhUng cô gang 

n hrc cüa Ban lãnh dao va CBNV TPBank d dt duçrc nhung kt qua do. 

- D nghj HDQT, BDH, BKS tp trung vào: 

+ Barn sat muc lieu diu hành chInh sách tin t d có giái pháp phü hçp trong chiên luçrc 

hoat dông cña minh, darn báo an toàn và hiêu qua. Song hành vi tang truông tin diving thI nâng 

cao cht Iucrng hoat dông cüa minh (chi s ng xu, giám thiu rüi ro...). Toán h thng tuân thu 

các quy djnh cüa pháp 1ut. 
+ TIch cçrc thuc hiên các giãi pháp h trg nn kinh t, cho khách hang b ãnh hung bO 

covid. 

274?  
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+ T1c hin thành cong phucmg an ca cu 1i gn vOi ng xu. 
+ Nâng cao näng luc tài chInh (vn diu 1, tit kim chi phi...), phát trin mng luOi, quy 

mô hot dng. 
+ TPBank có nên tang cong ngh so > phát huy và áp dng nhiêu han nfta cong ngh so. 

+ Tang cung vai trô, trách nhim cüa Kim toán ni b, Ban kim soát. 

+ Phát huy cong tác truyn thông. 
Ong D Minh Phii - Chii ta dáp tr, cam kt TPBank s thrc hin dung và dy dü các chi 

do cüa Ngân hang Nhà nuc. 

7. Biêu quyt 
Dai hi dng c dOng tin hành biu quy& các ni dung cia trinh bay tai  Mic 3 nêu trên. 

8. Cong b6 kt qua kim phiu và biu quyêt 
Ong Thai Duy Nghia — Thành viên Ban Kim soát cong b kt qua kim phiu, ciii the nhu sau: 

- S phiu phát ra: 47 phiu, tixo'ng üng vó'i 762.553.023 cô ph.n, chiêm 100% tong so cô 

phn có quyn biu quyt ti cuc hp Di hi dng cô dông; 

- S phiu thu v: 40 phiu, tuang ü'ng vth 762.545.885 c phn, chim 99,999% tOng so c 

phn có quyn biu quyt ti cuc h9p Di hi dông cô dOng; 

- SO' phi ê'u khOng hçrp lç.  0phiê'u, tzco1ig ilcng vO'i 0 cphcn, chiê'm 0,001% tang sO' cO'phn 

cO cjuyn bié'u quyê't tii cuc hop Dcii hi2i  dóng c dOng; 

- SO' phiê'u hop ìê: 40ph1ê'u tuv'ng thig vái 762.545.885 cóphán, chiêm 99,999% tong so cô 

phc'n có quyn biêu quye't tli cuc hop Dcii h5i thng c dong. 

Kt itiã biêu iuyt di vOi các nôi dung hop Dai hôi ding cô dOng tai dim 2.1 Muc 2  
Phn V Biên ban nay nhtr sau: 

STT Ni dung Bong " 
Khong 
dông 

Không 
co 
kien 

Không 
hcip 1 

Thông qua các báo cáo cüa HDQT 

bao grn: 

a) Báo cáo hott dng nãm 2019 và k 

hoach näm 2020 cüa HDQT 

b) Báo cáo sr diing ngan sách näm 

99,999% 0 0 0 

2019 Va !c hoch ngân sách näm 2020 
cüa HDQT 

2 Thông qua Báo cáo kt qua hot dng, 
chi tiêu kinh dOanh närn 2019 và k 
hoach kinh doanh näm 2020 cüa Ban 

0 0 

Diu hành 

3 Thông qua các báo cáo cüa Ban kiêm 
soât bao gOm: 
a) Báo cáo hot cIng nAm 2019 và 99,990% Q,009% 
nhirn vii trQng tam näm 2020 cüa 

0 0 
Ban Kim soát 
b) Báo cáo si.'r diing ngân sách näm 99,998% 0,001% 
2019 vàk hoch ngân sáchnäm 2020 
cüa Ban Kim soát 
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J TOA 
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NGAN HANG 

THUNG MI COP A 

TIEN PHON 

0 

* 

STT Ni dung Bng 
Không 
dông 

Không 
Co y 
hi en 

Không 
h9p 1 

c) Báo cáo Tài chInh dä duac kim 
toán nãm 2019 

99,999% 

4 Thông qua Phuung an phân phi lqi 
nhu.n va trIch 1p các qu theo quy 
dinh nàm 2019 

99,999% 0 0 0 

5 Thông qua Phuong an tang von iêu 
1ênäm2020 

99,998% 0 0,001% 0 

9. Thông qua Biên ban hop Di hi dng c dông và Nghj quyêt Di hi (lông cô (lông 
- Ong Nguyn Httu Thanh - Tru&ng Ban Thu k d9e toân van Dir tháo Biên bàn h9p Va 

Nghi quyt Dai hôi dng c (lông (l Di hi dng cô (lông thông qua. 
- Dai hôi dng c (lông nht trI 100% kin thông qua toàn van Biên bàn h9p và Nghj quyt 

Dai hi dng c (lông. 

10. B mac 
10.1 Ong D Minh Phü - ChU t9a tuyên b b mc cuc h9p Dai  hi (lông cô (lông. 

10.2 Cuc hçp Di hôi (lng c (lông kt thüc vào hi 12h cüng ngày. 

* 

Biên bàn hop Dai hôi (lng c (lông dugc lap thânh hai (02) bàn gôc, duçc Chi3i t9a Va 

Trrning ban ThLr k k ten, và duoc luu giü tai  Tr s chInh cüa TPBank. 

TRUONG BAN THIJ KY 

4, 
Nguyn Hfru Thanh Minh PhtI 



TPBank CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 

Dôc Jp  - Tu' do - Hanh phüc 

S: .i 5 /2020/BC-TPB.HDQT Ha JYÔ/, ngay./.)thang5 nán2 2020 

BAO CÁO HOAT BONG NAM 2019 

vA ICE HOACH NAM 2020 CUA HQI BONG QUAN TR 

KInh 'i: BA! HO! BONG CO BONG TPBANK 

I. T!NH HINH KINH TE VI MO NAM 2019 

1. TInh hInh kinh t th gió'i näm 2019 

Nãni 2019, kinh t th giOi tip t'c di nt vói nhiu bt n và có nhiu yEu t không 

thun igi, các nn kinh t d&u có du hiu tang tn.rông chm lai  và bt du thu kS'  suy giàni 

trong bi cãnh canh  tranh chin lugc và cãng tIing thirong rnai gicla các nn kinh t Ion gia 

tang, cang thing thiro'ng mai  M5' - Trung, Han Quc và Nht Bàn tip tiic din bin phrc tap, 

ri ro trên thj truông quc tê tang len. 

Thj trl.rông tài chInh th giOi cO nhiu bin dng, nhiu qu6c gia nó.i lông chmnh sãch, tin 

t d h tra tang tnsông kinh t. Trong närn vera qua, FED 3 ln ct giãrn lâi suit co' bàn, 

nhãrn h tr9' tang trirô'ng; dng Nhân dan ti xung thp nh.t so vó'i USD trong 11 narn vra 

qua, ch@rn rná'c hon 7 nhân dan t di I USD. 

Xu hu'o'ng rt vn ra khôi Trung QUC gia tang trong bi cãnh chin tranh thuo'ng mai 

M' - Trung din bin phirc tap.  Trung QUC dang nâ ltrc ngãn chn vic rt v6n cüa cãc 

doanh nghip IwO'c ngoãi, thông qua các uu dai. An D và nhiu nu'O'C Dông Narn A cüiig 

dang tang cu'ông thu ht dông vn djch chuyên khôi Trung QUC thông qua các chInh sách i.ru 

dai cy th cho doanh nghip. 

Giá yang th gió'i tang 15% trong nãni 2019 và kS'  v9ng tiêp tyc tang trong näm 2020. 

2. Tlnh hInh kinh t trong nir&c 

Mc di kinh th va thuo'ng rnai  toàn câu suy giãm, Vit Nam vn hoàn thành toàn ditn CáC 

rnc tiêu phát trin KTXH nam 2019 và là narn thr 2 lien tip dt và vu'qt toàn b 12 chi tiêu 

chci yu; Tang truông kinh th vu'gt myc tiêu d ra trong khi vn duy trI n djnh kinh th vi mô 

vUng chic han, lam phát dU'Q'C kim soát tot Va CC Càfl di IOn cüa nn kinh t &rgc cUng cO, 

mô' rng: GDP thit trên 7%, cao hon k hoach (6,6-6,8%), thuôc nhóm CáC rn.rO'c Co mic tang 



trtróng cao nht trong khu virc và trên th giói, nâng quy mô GOP len khoáng 266 ti do ta M, 

bInh quân dat  gn 2.800 do la/ngithi (dan s han 96 triu nguôi), là diu chua tirng có trong 

lich s nuoc ta. Tang truó!lg tin dung närn 2019 khoãng 13%, trong khi nhiu nam trt.róc tIn 

dicing thuOng tang 18-20%. Kinh t vi rnO tip tic n djnh; 1im phdt cluTic ki,n soát 0 nthc 

dithi 3%, thâp hon so vói ké hoach Quc hi d ra (duói 4%). Các can di lón cUa nn kinh t 

co bàn duc dam bão; k' luat, kS' cu0ng tài chmnh- ngân sácli nhà nt.róc &rçc tang cuOng. Bôi 

clii ngOlz sac/i ô mar 3,4% GDP, thp hon rnüc k hoach (3,6%). T' l n cOng so voi GDP 

giãm manh,  xung mirc 56% và ngày càng thAp xa hon mcrc trAn do QUC hi quy dnh 

(65%). Thj truông tin t n djnh, can can thanh toán quc t dUVC cal thin; dir trü ngoi hi 

tiêp tyc tang cao, dat  gAn 80 ti dO Ia M. Tong kim ngch xut nhp khu IAn dAu tiên vuçl 

môc 500 ti do Ia M' (dat khoáng 517 ti do Ia), trong do xuAt siêu gAn 10 ti dO Ia, xuAt khAu 

tang khoãng 8% so vói nãm 2018, trong klii xut khAu cCia nhiu riuóc syt giàm inanh,  them 

chI cO nuót tang tri.rông am. Co cu kinh t tip tc chuyn d4ch  tIch ci,rc; các ngành 1mb virc 

phát trin n djnh, dat  dugc kt qua n tuqng; xp hang  nang 1irc canh  tranh quôc gia tang 10 

bâc. 

Trong nãm 2019, NHNN dã diêu hành dông b, 1mb hoat và then trpng chinh sách tin t 

ph6i hgp cht chë vói chInh sách tài khoá và cáC chInb sách vi mO khác, nht quán myc tiéu 

xuyên suôt là duy tn on dlnh  kinh M vi mo, kiêin soát lim phdt dwó'i 4%, dam bão các can dM 

lóTi cia nn kinb t thiic dAy san xut kinh doanh. 

II. HOAT BQNG CUA HQI BONG QUAN TRI NAM 2019 

Trong näm 2019, HDQT TPBank dã quàn trj Ngãn hang hiu qua, nm bt cac co hôi và 

khO khAn, thách thi'rc kinh doanh trén co s& barn sat tInh hInh din bin nn kinh tE trong ni.róc 

và th giói, djnh ht.rOiig diu hành cia NHNN, chinh sach pháp lust  dA chi do xay dyng chiên 

kroc, k hoach kinh doanh và các giái pháp cy thA, kjp thi, dung dAn, Iinh hoat và rnm déo. 

Kt qua kinh doanh nãm 2019 dã dt dLrcYc các myc tiêu DHDCD phê duyt t& dAu nãrn. Ci 

th: 

I I.TI% (IT tA nl. .'.',t n. n nit a'.n 1. nfl t n - fri. n a 1:1. nit f.n + ru tin n. it it.. n P. n. ., a. ft.. pit ... -...--, - "'-i, ...1, ttS"t "", •t' t.ts, ''-"' 

tip tai  BVKD d kjp thO'i nin bt và th l các vn d trong hoat dng kinh doanh cüa 

Ngãn hang: 

Trong narn 2019, HDQT dA t chcrc các phiên hçp tp trung và phiên xin kin qua 

email d thào lun các ni dung tr9ng tam trong k hocb kinh doanh näm 2019, thng nhAt 

thông qua các vAn dA trcng yu cAn xin ' kin các thành 'ién HDQT theo quy djnh ni bô tai 

Diu lé cUa TPI3ank, Quy ch to chóc và boat dng cüa HDQT ccing nhu dA darn báo tuân thu 

các quy djnh cCia NHNN, ccia pháp 1ut. 
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Các thành vién HDQT cUng quan tam, sâu sat den hot dng cüa các don vj kinh doanh. 

Trong nãm 2019, các thành viên HDQT da trrc ti&p dn thãm, lam vic vói các chi nhánh. 

Thông qua dO nAm bt duac tInh hlnh trin khai các chü trLrong, chInh sách, k hoch kinh 

doanh cCa HDQT xu6ng Cap d chi nhánh, ding thai lang nghe nhung khó khän, vuóng mc 

can ton t?i  d khuyEn nghi các bin pháp kp thôi tháo go, nm bt nh&ng thirc trng kinh 

doanh va nhu cu h'p l' cia chi nhánh d phic vy cho vic xây dirng và tritn khai chin 

luuc, k hoach boat dông kinh doanh các nãrn tói phO hop vói thirc tiên, mang 1i hiu qua 

cao. 

2. HDQT thirc hin chüc nãng quãn trl hot dng cüa TPBank thông qua các Uy 
S S • S . . 

ban tryc thuc nham hoan thanh co hiçu qua cac nhiçm vi do Dal  hi dong Co dong 

(DHDCD) giao hó: 

2.1. Uy ban Diu hành 'EXCO,) 

- Thtrc hin vat trô là co quan ditrông trirc tham m.ru, gicip vic cho HDQT, Oy ban 

EXCO trong nãm 2019 dã barn st k hoach hot dng cua HDQT trong nãrn dé chi do trin 

khai. dinh hi.ràng cho Tng Giáni dc (TGE), Ban Diu hành (BDH) dua ra các quyét djnh 

diThg dAn, CáC ChcI truong chInh sách kjp thi, qua do dy rnnh hoat dmg kinh doanh, kim 

scat nâng cao chAt hrçmg tài san dc biét là chAt lucng tin dyng, tháo gO' khó khãn, bào dam an 

toàn hoat dng. 

- Ngày 7/11/2019, Chü tjch HDQT dã ban hành Quy ché t chtrc và hoot dng cüa Uy 

ban EXCO mOi, s 28-2019/QC-TPB.HDQT, thay thE Quy chE cü. Theo do, Quy chE mói dã 

quy dnh rO chcrc nAng tharn rnuu, gip vic cho HDQT cüa Uy ban EXCO, dng thai quy 

dinh Uy ban EXCO duoc quyn triEn khai, chi dao  thirc hin cy thE khi HDQT thông qua, phé 

duyt v chCi truo'ng, nguyen tAc ca bàn dEl vol Các van d thuc thArn quyEn cUa HDQT. 

2.2. (]y ban Giárn sat Tài sán/Nqphài ira ('SALCO,): 

- Tlwc hin chuc nàng tham rnuu, giáp vic cho HDQT trong vic thc hin gidrn sat 

quãn Ij cp cao trong cdc hoit dng câa Hç3i Dizg ALCO, Tifu ban ALCO, trong nãm 

20 19, SALCO dã thain gia các cuc hQp cüa Hi dông ALCO và Tiêu ban ALCO cüng nhu 

cO kiEn giárn sat vOi các vAn dE trinh hen Hi dng ALCO. Theo do dâ thirc hin hiu qua 

cong tác giám sat ca cAu bang can dEi tãi san, phü hgp v0i chInh sácb quãn l' rüi ro; giárn sat 

vic thirc hin boat dng kinh doanh darn bão tuân th han  mirc rüi ro thanh khoân, han  mCrc 

rUi ro lAi suAt trén sE Ngân hang; giám sat vic xay dirng và quyEt dnh khung lai suAt buy 

dng và cho vay, khuiig giá cho các san phArn khác, kE hoach huy dng yEn, kE hoach scr 

dung yEn, nguyen tAc FTP va cac ni dung khác lien quan dEn cOng tàc quãn h Tài sân/Nq 

phâi trà cCa Ngân hang. 
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2.3. (JTy ban Gfám sat TIn ding và Ddu lit: 

- Trong nAm 2019, Uy ban Giárn sat TIn ding và Du ti.r dA giám sat vic trmnh HDQT 

thông qua viêc phát hành trái phiu nhAm b sung ngun v6n trung và dài han cho Ngan hang; 

giám sat vic ra quy& djnh cp các khoàn cp tin dvng Co giá trj b&ng hoc nhO hon 20% v6n 

diu l cho các cl6i tLrqng là nguâi cO lien quan cCia HDQT theo quy djnh cüa pháp lut. 

- Ngoài ra, Uy ban con giám sat vic phé duyt và ban hành các vAn bàn lien quan dEn 

hoat dông tin ding, các vAn bàn lien quan dEn tài san bão dam và dAu ttr mua, ban giy t có 

giá thuc ch(rc nAng, nhim vi ci'ia HDQT nhix Quy chE nhn, thm dlnfi  và quán l tài san 

dam bâo là chirng khoán, Quy chE cp, scr ding và quán l hn mrc giao djch d6i vâi các t 

chCrc tin ding... 

2.4. U)) ban Quán 1)) râi To (QLRR): 

- Trong nãm 2019, UB QLRR dA tham mini và trmnh HDQT phê duyt ChInh sách quàn 

l rCii ro (trong dO cO Khung Quán ri ro, KhAu vj rài ro, Danh sách cac rüi ro trQng yEu va 

ChiEn hrqc quán 1 rüi ro di vâi các rüi ro trQng yEu...), lam ca sâ cho vic quyEt djnh cac 

khoân du tu, các giao djch cO lien quan, các phung an xir l rüi ro ci:i  thE cüa Ngân hang. 

Ngoài ra, UB QLRR dA tham muu cho HDQT phe duyt các Quy chE, quy djnh lien quan dEn 

quãn trj rüi ro thj trumg, rüi ro tin diging, rüi ro 4n hành, va hang bat  các Báo cáo djnh kS' 

khác. UB QLRR dA thi:rc hin cong tác giüp vic HDQT trong vic giám sat TGD trong vic 

thirc thi Chfnh sách rCii ro và các quyEt djnh v quân l rüi ro cO lien quan cüa TGD. 

- UB QLRR cüng dA và dang tham gia vâi vai trO tham mru trong vic xay di:rng  va 

triEn khai vic áp dung tiêu chu.n Basel Ii tai TPBank, trong dO ni bt cO victhrc hin các 

Dtr an nhAm dua TPBank dat  các tiêu chun Basel 11 bao g&n áp diing sam Thông ti.r s6 

41/2016/'TT-NHNN và tuân thU Thông tu s 13/2018/TI-NI-INN. 

2.5. Uy ban Nhdn sr 'TJBNS): 

- Thông qua UBNS, các vn d lien quan dEn bu, b nhim, min nhim các chüc danh 

Janh.4ao,.quan JcUa NgânhãngdA&rqc tharn mmicho HDQT dE xem xetquyEt djnh phü 

hcp, kjp th&i, dam bào chit hrcrng di ngü can b cp cao cüa Ngan hang theo quy djnh cUa 

Lut Các TCTD vâ Diu l TPBank. Trong nAm 2019, UBNS dA tham muu va trInh HDQT 

b nhim ni b 02 Giám d& khM; tuyEn dung mâi, b nhim va tái b nhiem  83 can b 

quãn l thuc th&n quyM b nhim cUa UBNS. Ding thii, UBNS dA tham mini HE)QT 

quyEt lit xcr l k5' lut các can b sai pharn, không phü h9p, yEu kern: dA xcr l k' lust  73 

tnrng hp vi phm kS'  lut trong dO có 05 tri.rng hp thuc HO và 68 tnrng hqp thuc 

DVKD. 

3. Chi dao  chiEn krqc: 
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F 

D thi.rc hin vai trô quàn trj cAp cao trong hot dng ngAn hang, trén cu so ké hoch 

hot dng trong nàm 2019 dâ thrc d ra ti kS'  hçp tn.róc và các quyêt ngh cCia DHDCD 

thLràng nien tháng 4/20 19, HDQT dA chü dng va quyEt 1it triEn khai các hoat dng chin 

hrçic cüa Ngân hang, ci th nhu sau: 

- Chi do trin khai tIc hiên Chilji luyic phdt triln TPBank giai doin 2019-2022 và 

tm nhln thiz nüni 2030, trong do yêu cAu cu th chi tiEt, th ché hóa, pháp Inh hóa dôi vOi 

các chi tiêu chin lwyc, tr do cO co ch dánh giá dnh ki theo Qu, so sánh vic hoàn thành 

chi tiêu so vOi rniic tiêu chin Itrqc. 

- Chi d?o  trin khai dng b và quyEt liit các giãi pháp tal Phuvng an 1/li c0 c/lu 

Ngân hang giai dou: 2016-2020 d trInh NHNN phé duyt. Dn nay, co ban các giài pháp 

du thrc hiii tt nhu nâng cao näng 1irc tài chInh thông qua vic kirn soát chAt krqng tin 

drng; co cAu Iai danh rnic dAu tir; chuyn di rnô hInh kinh doanh dé giâm 1 thuc vào hoat 

dng tin dung, tang t' trQng thu nhp tr djch vi phi tin ding; tang ci.r&ng hin di hóa cong 

ngh thông tin; nâng cao näng h,rc quân trl diu hành; hoàn thin nãng cAp h thng quân trj 

rüi ro, h thong kiEm soát ni b theo quy dlnh  cüa NHNN... 

- Trong näm 2019 và thang 3/2020, th,rc hin mua lai 34.000.000 Co phiu lam cô 

philu quj nhm giàm sA lirqng c phiu dang kru hanh, h trq giá tr giao dch cüa c phiAu 

TPBank vã gia tang giá trj cho c dông. Vic mua li cô phiu qu' nrn trong khung giá dUpC 

HDQT phê duyit va tuân tlii) dáng quy djnh cüa (Jy ban Chmg khoán Nhà nuOc va cac quy 

djnh có lien quail cCia pháp lut. 

- TriAn khai thLrc hiên k hoach dã trInh DHDCD v tIm kiérn, dánh giá và lra ch9n 

cong ty tài clzInh d tin hành co cAu li, chuyEn thanh Cong ty con ca TPBank hot dng 

trong linh virc tài chInh tiéu ding, huOng tOi mc tiéu trO thành mt trong 5 ngân hang ban lé 

hang dAu trong s cãc ngân hang thtrong mai  c phn tai  Vit Nam. Dn nay, TPBank dang 

hoàn thin các h so, thi tic vó.i NHNN va dam phán vOl di tác dê Co cAu li 1 Cong ty Tai 

chInh dang chju sr kim soát dc bit cCia NHNN, qua do co cAu li thành Cong ty con cüa 

TPBank. KA hoch nay hin dang chm so vói tin d kS'  'çng do có mt s thay di v quy 

djnh cüa NT-INN và các co quai lien quari khác. 

- Triên khai k ho?ch lang van ditu nàm 2019 tr 8.566 t5' dng len 10.000 t' dng 

thông qua phtrong an chào ban c6 phn riéng lé nhm tang nang lijc tài chInh, dáp üng nhu 

cAu v m& rng quy mô hoat dng kinh doanh, tang truOng ngun vn trung dai han, phát huy 

t61 da các ngun 1irc ccia Ngãn hang. Dn nay k hoch nay chua hoan thành do vic kêu gi 

nhà dAu Ur trong ni.rOc gap mt s khó khãn do tác dng cia thj trtr&ng c phiAu nam 2019, vi 

thA dir kien Phuong an s duçrc diu chinh phU hçrp han và se triCn khai trong nam 2020. 
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- Trin khai k hoch plzdt hank 2.500 tj dng trdi philu nhm bJ sung ngun v4n 

Irung và dài hçzn nht djnh, thông qua dO tang quy mô ngu6n v6n n djnh cho ngãn hang. 

Thai gian trin khai tr thang 10/20 19 dn tháng 9/2020. 

- Chi 4o tp trung pM! triiz ngân hangs6, ngân hang cOng ngh hang du ti Vit 

Nam. Theo do, trong nãrn 2019, TPBank dã tp trung h trq phát trin kinh doanh thông qua 

các di an san phm mâi, tip tic nâng cp ha tng dáp 1mg vic tAng truâng nhanh, hin di 

hóa cong ngh, nâng cao chit 1u9ng djch vii và tAng cll&ng cong tác an toàn thông tin. 

- TIch cisc tham gia h trq cho NHNN d xü lfl các Qu9 tin dyng nhân dan y1u kern 

tai các dja bàn: Hirng Yen, HOa BInh, Thra Thien Hu và BInh Thun theo chi dao ca 

NHNN. 

- Trong nAm 2019, chi dao  rà soát vâ ban hành 30 Quy ch& trong do cO cdc Quy chl 

nt3i b quaii trç'ng nhis: Quy chê quãn trj Ngân hang, Quy ch t6 chlrc và hoat dong cüa 

HDQT, Quy ch t chlrc và hoat dng cüa Uy ban quàn tr cAp cao (Uy ban EXCO), Quy ch 

co CAU t6 chlrc và hoat dng clia mt s6 Khi trrc thuc BDH, Chmnh sách quãn l rüi ro... 

DAc biêt, HDQT dA tin hành rà soát, slra d6i b sung Quy ch ban hành vAn bàn ni bô nhm 

dam bào tuân thU Thông ti.r s 13/TT/20 18 clia NHNN v h th6ng vAn bàn, dng th&i dam 

bâo thu.n 19i cho vic diu hñnh hoat dng kinh doanh clia Ngân hang. 

- Dáp (mg dy dli các tiéu chuAn khAt khe v quãn tn rUi ro nhAm dam bâo an toàn hoat 

dtng theo Thông tu s6 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 cüa N}{NN quy djnh v chi tieu 

an toàn vn di vri NgAn hang. Theo do, dA d trinh và duçic Th6ng dc NHNN chAp thun 

cho phép là mt trong s it các Ngâri hang trong toàn h th6ng dLrcic dp dyng chu6n qu6c il 

Base! II trwôc thôi hgn. 

- Nhm dAy manh  vã xay dijng h sinh thai tài chInh da dng, vng manh,  ngày 

28/10/2019, Hãi ding Quãn trj TPBank dA ban hành Nghj quy& v vic gop v6n, rnua 

3.960.000 cJ phn cáa cong ty c6phân chithg Klzodn Tiên P/tong (TPS) vöi tj3 lgóp v6n 

là 9,9% v6n diu l cáa TPS trLràc.dçlt gOp van. DAn nay vic gOp.vn vào. Cong ty TPS dA 

dtrçic sr chAj, thun cUa UBCK Nba nithc và da hoàn thành trong thang 1/2020. 

4. Cong tác c dông và quan h iiha du tir: 

- LuOn tuân thU các quy djnh hin hành v cong b6 thông tin, dAm bão cong bó thông tin 

dy dU, chInh xác, trung thirc và kjp thài tâi các ca quan quàn 1 nhà nuàc; dam bão tAt cA các 

ben lien quan du có quyn duqc tiAp cn thông tin mt each cong khai, minh bach  thông qua 

trang web cUa Ngán hang, Sâ Giao djch Ch(mng khoán TP. HCM và Uy ban Ch(mng khoán Nba 

nu.ac. 
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- DAy rn?nh  truyn thông v c phi&i cing nhu hoat  dng kinh doanh ccia TPBank trên 

các phrong tin truyEn thông nhtr báo giAy, báo rnng bài bàn, chuyên nghip, dern 1i  huàng 

nhIn da chiu cho tlil tnrông. Dng thôi, tIch circ truy&n thông ni b ye cô phiéu TPBank 

trên Bàn tin 3T hang tuãn. 

- ChU dng t cht'rc gp gO chuyên gia phãn tIch t& các cong ty chcrng khoán hang dAu 

trên thi trirOng dinh kS'  hang qu' nhrn cung cAp các thông tin tIch ctjc ye hot dng kinh 

doanh cia TPBank vã k hoach phát trin tini nAng trong tuong lal. Day là nt trong nhng 

kênh tu lieu qu' báu cho cac báo cáo phân tIch v TPBank phát hành trên th truOng. 

- Luôn gi0 lien 1c va phãn hi tIch cijc vol danh sách chuyên gia phân tIch Va nhà dAu 

tLr hin có, ccing nhu nhanh chóng truyn tài thc ric cia mci nhã dAu tu tói các cAp lnh dao 

ngay khi phát sinh vAn d. 

Ngày 09/08/2019, ti Thành ph H ChI Minh, TPBank dtrcic trao giãi Doanh nghip 

có hot dông quan he nhà dAu tu' tt nhAt 2019 (IR Awards 2019) do I-Iip hi các nhà 

Quân tn tài chInh Viêt Narn (VAFE) phi hop vOl Vietstock M chic. DEn nay, TPBank là rnt 

trong 2 ngãn hang niém yEt trén san chirng khoán lct top 3 doanh nghip niêm yet có ho?t 

dng quan h nhà dAu tu t& nhAt 2019 do nhà dAu tu binh chçn. 

( III. KET QUA DAT DI5C TRONG NAM 2019: 

Thông qua vie quãn trj giám sat sat sao, kp thai và hiu qua cUa HDQT, trong nãrn 

2019, Ngãn hang ghi nhn thrc nhU'ng kEt qua ni bt sau: 

1. Vhotdng: 

- Ngày 23/04/20 19, duOi sr dng thun cao cüa các c dông TPBank, DHDC'D t/zu'ông 

n/en 2019 dâ duDe t chrc thành cong. Ti phiên hp nay, DHDCD dâ thng nhAt thông qua 

cac Bo cáo dánh giá tinh hInh hot dng nãm 2018, thông qua phuong an phân phôi lqi 

nhun vã trich 1p  cac quy näm 2018, dng th&i tin tuOng giao cho HDQT va EXCO triEn 

khai time hiên cu thE các kE ho?ch hoat dng kinh doanh cüa Ngân hang trong näm 2019. 

- NArn 2019, TPBank là ngân hang lien phong á'ng dyng cdc cong ngh và ra mt 

nhiu san p/zn1 dn du: là ngân hang dAu tiên chuyEn di 100% the chip ni dja t?i  Vit 

Nam; ngân hang du tiên irng diing thành cong chuyEn ti&n quc tE qua blockchain, ra rnt 

phiên bàn ebankX, ra mt the kim loi dAu tiên tai  Vit Nam... TPBank cüng phát triEn mnh 

các diEm Livebank— mô hinh "ngân hang không ngci" vói 202 diem (tInh den 3 1/12/2019). Vj 

thE ngân hang cong ngh hang dAu Vit Nam d thrc khng djnh qua mt bat  các giâi 

thuông: "Ngân hang xuAt sc trong chuyEn di si" (VDCA trao tang), "Ngân hang sE tiêu 

biEu" (VNBA —IDG trao tng). 
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- TPBank dã có 1 nãm 2019 p/zdt triln mgnh v mgng lwá4 d6i Mc câng nhu cosö 

Aliac/z hang. Ci th& trong nãm vüa qua, nhiu hap dng hap tác vâi các di tác chiEn lLrçlc dã 

duc k kt nhtr:  hcp dng hcip tác phân phM bão him dc quyn vâi Sun Life, hçxp dng 

hap tac lien thông thanh toán vâi UnionPay, hap ding cho vay tin diing xanh 20 triu USD 

càng The Global Climate Partnership Fund; Han 110 dim giao djch mâi bao gm chi nhánh, 

PGD và LiveBarik dixçxc khai trtrang; Tong s Itrçrng khách hang dat  mrc 3 triu ngLri. 

-Hoàn thành s6m ki hogch inua íçì bàn b3 nçxu 19i VAMC': TPBank dA thirc hin 

quyt 1it các bin phâp xcr l nci xu. Cu th& Ngân hang dã hoàn thành sam vic mua lai  toân 

bO 133 mA trái phiu VAMC, tiiang throng vâi 756,5 t' dng mnh giá trái phiu, d6ng thai 

da trich 1p dy dü dir phông và sCr dung dir phông xCr l i-ui ro d6i vOi các khoân nçi nay. 

- Vài các n 1irc trong cong tác quàn tr diu hành, TPBank dA nhn &rçic 18  giái tlz:ôizg 

quAc il và hang chyc giái fhithng trong nwóc. Trong do ni bt là giãi thuang kép Doanh 

nhân xut sc Va T6 ch(rc tài chinh xut s&c trong khu virc Châu A — Thai Binh Duong do 

Asia Enterprise trao tng cho Chü tjch D Minh Phü và TPBank. TPBank cong tip tiic nm 

trong Top 500 ngân hang manh  nhAt chAu A, top 10 ngân hang uy tin nhAt Vit Nam do tap 

chi uy tIn Asian Banker binh chon. 

2. Các chi tiêu tài cliInh: 

Vâi mic tiêu thách thüc dt ra tai  DHDCD nAm 2019, trong nãrn 2019. T 'Bank dâ diroc 

kt qua kinh doanh rt khà quan: 

Bãn 1 - Môt s clii tiêu tãi chinli chul vu 

Dcm vi tInh: tj ddng 

STT Chi tiêu 
Nãm 

2018 

Nãm 

2019 

Ké hoach 

2019 

+/-so vOi 

cuoi nãm 

2018 

T'!êhoàn 

tIiiiih ké 

hoach 2019 

1 Tng tãi san 136.179 164.596 156.000 28.416 105,5% 

2 Vn diu lé 8.566 8.566 1O.OQO - 85,66%. 

3 ThUdiij T!2I41.1W 142. 29.194 15°,' 

3.1 Tin gCri kháchhàng 84.853 106.865 102.790 22.012 103,96% 

3.2 
Tiên gui & vay cula 

TCTD khác 
33.491 40.214 39.519 6.722 101,76% 

3.3 V6n tài trçi uly thác 247 706 - 459 

4 
Dunqchovayvà trái 

phiu TCKT 
84.329 101.520 101.195 17.191 100,32% 

4.1 Chovaykhachhàng 78.459 96.694 95.030 18.235 101,75% 
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STT Chi tiêu 
Nàm 

2018 

Nàm 

2019 

K hoach 

2019 

+1- so vói 

cuôi nãm 

2018 

T lê hoàn 

thành k 

hoach 2019 

4.2 DAu tu trái phiu TCKT 5.871 4.826 6.165 (1.045) 78,28% 

5 
Tlênorxu chovay 

theo CIC (*) 
1,09% 1,28% <1,5% 0,11% 

6 Loi nhuãn tnróc thud 2.258 3.868 3.200 1.610 120,88% 

7 CAR >9% >10% >9% 

8 ROE 20,87% 26,11% 20,87% 5,24% 

Ghz chz (*) Thông tin CIC tçzi 30/11/2019 

Tng tài san cia TPBank dEn 31/12/2019 dat  164,6 nghin t' dng tang gn 21% so 

vol thôi diEm cuEi närn 2018. TEng huy dng dat  gAn 147,8 nghIn tS'  dEng, trong do co cAu 

ngun vn và scr dyng vn cüng có sr thay dEl yE chAt khi huy dng thj trlr&ng 1 dat 107,3 

nghIn t dEng. tang hon 26% so vài cuEl nàm 2018 (tucing dtrong 22.475 tS'  dong). 

Hoat dng tin dyng ccia ngân hang tiEp tyc tAng truâng tot dong th&i vn dam bào imrc 

tang trLrOng tin dyng thrçic NHNN cAp phép, vOi tEng du fl9 dat 101,5 nghmn t' dEng. ChAt 

Iuçrng tin dyng ca TPBank &rqc kiEm scat chat, vài mc nq xAu a mCrc 1,28% thAp hoi so 

vol quy dnh ccia NHNN. 

La! nhuân lruóc llzue, sau khi trIch 1p dy dá dtphông, 14i1 inôc 3.868 ly' dng, lông 

1.610 ty' ddng, ttrcing dircrng lông 71% so vOl nárn 2018, ddng thai hoàn thành VUVI  k 

hoach izãm 2019 v01 tfl íê hoàn lhàith là 121%. 

IV. MQT SO TON TI, HN CHE: 

Ben canh  nhng kEt qua dt duqc, boat dng cüa Ngân hang con m,t sE tEn tai,  han chE: 

- Mang krói cac diEm giao djch và sE h.rong khách hang active cOn han  chê. 

- T' trçng thu t& phi trong co câu doanh thu toàn hang cOn han  chE. 

- Vic tuân th a mt sE don vj kinh doanh chua trit dE, vn cOn sai phm dtrçc BKS 

va bô phn KiEm toán ni b phát hin. Ca biét vn con tinh trang han chE hiEu biEt yE pháp 

lut và chi.ra sâu yE chuyén mOn nghip vy. 

- Chua dat  duqc myc tiêu thiEt 1p tp khách hang (chü yEu là khách hang CB) chçn 

TPBank Ia ngãn hang chinh nhAm khai thác trit dE cac san phAm djch vy do chua có chinh 

sách phU hgp mang tInh dài hn tao diêu kiin cho các dn vi kinh doanh thu hut khách hang 

tiêrn nAng. 



- Nçi xu tuy &rqc kim soát 0 m(rc thp so vói rnCrc chung toàn ngãnh. nhung cO xu 

htrông gia tAng. Tinh dn th&i dirn 31/12/2019, t5' l nq xu 0 m(rc 1.28%. 

- Sis ph61 hgp và tucxng tác giii'a các don vj kinh doanh vâi các don vj hi sâ con có 

vixâng mc O mt s6 khau trong quy tuiiili, nghip vii chuyn mon và 4n hành cn phái rà 

soát xcr l d vera dam báo kim soát rcii ro nhtrng tao  diu kin thun Igi cho hoat dng kinh 

doanh duqc thông su6t, dáp 1mg kjp thai nhu c&u hqp l cüa khách hang, tAng tmnh canh  tranh 

v chit 1uçng phmc vi,m cüa TPBank. 

V. DINH HUOTG HOAT DQNG NAM 2020 

1. Tmnh hinh kinh t vi mô nhfrng thãng duIu nAm 2020 Va dij [)áO näni 2020: 

Theo theo Báo cáo Trin vng kinh t th giài 2020 cüa IMP cong b thang 4/2020, 

trin vpng kinh t th giâi nAm 2020 dir báo giàm manh  (-3%) và có nguy co rai vào cuc suy 

thoái ti t nht ké tr sau cuOc Dai khüng hoáng nAm 1929-1933; các nuàc giãrn m(rc nghiêm 

trQng nhu M5' (-5,9%), khu vçrc Châu Au (-7,5%), Dlrc (-7%), Pháp (-7,2%), Nht (-5,2%)...; 

Trung Qu6c dr báo duy trI mlrc tang trtràng &rong 1,2% (trong khi tang truâng nãnm 2019 cüa 

Trung Qu6c là 6,1%). WB dr báo tang truâng kinh t các ntrâc dang phát triEn sê giãm 

khoáng 2,1% trong nAm 2020 và có th giâni sâu hon nu din bin djch bnh Covid-19 xAu 

di. Dn nay, cOn nhiu quc gia mc dü có dánh giá là di qua dinh djch nhtrng vn trong tinh 

trang nng n và rt khó dr doán dmxqc th&i dirn có th Cong b6 hM djch (dc bit là M9 va 

mt s6 nuâc Châu Au), nhung do lo ngai  v suy thoái kinh tE nên bmthc du thmrc hin ni lông 

phong tOa và tái khâi dng các boat dng san xut kinh doanh, ding thi Co nhUng diu chinh 

d v&a kim soát djch bnh vira phic hi kinh t. Mt s6 nmràc lan (Nht, M5) CO k 

hoach/cong b6 h trcl doanh nghip giãrn thiu smr phm,i thutc vào chu& cung 1mg dma mt 

quc gia (nhti Trung Qu6c). 

Thj trtrng tài chinh - tin t dung chju tác dng manh  cüa cli sc suy thoái kinh th bôi 

hu quâcüa di djch Covid- 19 và biEn dng cüa giá du giàm sâu (rai xung mmrc am trong 

phiên giao djch ngày 20/4/2020). Chinh phü các nuâc du dng bat  nOi lông chinh sach tài 

•ithOa và chinh-sáchtin t;nhtrgiãmn iAi-suAtdiu hA,, áp-dyngcágóitài chInh tin td'h - 

trq phmc hi san xut kinh doanh và 6n djnh kinb t - xA hi. 

Cho dEn nay, bài hçc rut ra t& Covid — 19 dircrc các chuyên gia kinithãn djnh là mô 

hInh kinh tE và thmxang mai  s thay dôi, chui cung 1mg va chui tao  giá tn sê tIèhuâng da 

dang han, d thay thE duc cho nhau; giàm phm thuc han vào Trung Qu6c; nhu cu dam 

an ninh nhu lirong thic, nAng liiqng, tu chli v cung 1mg các san phm, thiEt bj hay 4t lieu 

cn thiEt së dn dEn thay di v co cAu kinh tE và thm.rong mai  qu6c gia. DLra san xuât tr& lai 

trong nuàc, diEu chinh linh vtrc tài chInh, du ttr cho k thuât, cOng ngh trong nuóc. ..là 

nhUng uu tiên chInh sách dma các quc gia phát triEn. fai  djch Covid — 19 dã cho thAy các 
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quc gia së c gang can bang t& hon gi&a vic tn diing li th cOa toàn cAu hóa va mt mirc 

do ts luc cn thiEt. 

TInh hInh kin Ii t vi mô Viêt Nam: 

GDP Qu' 1 narn 2020 dt 3.82% so vói cIng k5' näm ngoi, các nganh linh virc  kinh 

t du giàm, riêng hoat dng djch vi chju ãnh huong nng n nht tir di djch Covid -19. Các 

t chirc quc t di,r báo tang truOng kinh th Vit Narn nãrn 2020 trong min 1,5-4,9%: IMF 

(18/3) dt.r báo GDP cUa Viêt Nam 2,7%, World Bank thi báo GDP cia Vit Narn tang 1,5% - 

4,9%, ADB dr báo närn 2020 GDP Viêt Nam tang 4,8%, Fitch du báo tang truOng GDP nãrn 

2020 cüa Viêt Nam 3,3%. Tuy nhiên, Chinh phü xác djnh hin nay dã kiEm soát dlr9c dlch 

bnh, nhim vii  trQng tarn t& nay d&n cui närn là khOi dng li kinh t, dy rnanh san xuAt, 

kinh doanh, giài quyt viéc lam, phAn du GDP nàm 2020 dt mire tang trlr&ng trên 5%. 

• CPI bInh quãn 4 tháng dAu näni so vói cLIng k' tang 4,9%, nhi.rng tInh riêng CPI tháng 

4 giàrn 1,54% so vol tháiig trirOc và theo ctánh giá cUa ChInh ph thi CPI ca närn 2020 sê ô 

müc di.rdi 4% theo myc tiêu Qu6c hi phê duyt. 

• ThI tnrOiig ti&n t, tin dyng, ngoai hi c0 bàn n djnh, nbung d và dang di rnt vOi 

rt nhiu khó khän, thách thirc do ãnh hi.rOng trrc tip và gián tiEp tr di djch Covid-19. 

NT-INN diu chinh giãm các mrc lãi suAt diu hành d diu tiêt lãi suât thj trix&ng và h trg 

các TCTD giàrn lãi suAt cho vay; trin khai các giãi pháp cAp bach nhArn tang cu&ng phOng, 

chng và khc phyc khó khãn do tác dng cüa dlch  bnh Covid-19, ban hành các van bàn quy 

dinh. chi dao các TCTD tht.rc hién viêc min, giãm läi, co CâU Iai  thi  han  trã nq, cho vay 

mOi. ..d h trçY doanh nghip và ngl.rOi dan khc phyc thit hai  do dch bnh gay ra, sOm n 

dnh san xuAt kinh doanh và däi sang. Các TCTD giãm doanh thu và áp dyng nhiu bin pháp 

d h trq khách hang, nhu áp dyng CáC gói tin dyng lâi suAt thAp, rà soát các khoân tin dyng 

hin hQu d giàm lãi suAt, c cAu li ng, ct giárn chi phi nhm tang khá nãng tài chInh h trg 

khách hang, b tn nhân su hap I' d tit kirn chi phi nhung vn phài darn bão duy trI hoat 

dng binh tht.rông. 4 tháng dAu nãrn, tAng trisông tin dyng, buy dng và boat dong djch vy càa 

toàn h thng TCTD a rnrc thAp. 

2. Djnh hiring hot dng cüa HDQT nam 2020: 

2.1. Di vói cong Iác quOn trj diu hành và djnh hzthng chieAn  lwic: 

- Clii a'ço quyt !it cdc giái phdp cip bach inang lmnh &ng phó kjp thà'i, linh hoçzt 

trong thin gian phông, chng dich Covid-19 và cdc giãiphdp to chi'rc hot d3ng kinh doanh 

theo KH 2020 khi dich ben/i t17 ciwoc ki,n sodt: 

(I) Thành Ip Ban chi dao  phOng ch6ng dch bnh d tham muu cho HDQT và TOD chi 

dao tniên khai nghiêrn tic, quyt 1it, có hiu qua các nhim vy, giài pháp phOng, chng djch; 
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(ii) Chü dng nghién c(ru, theo dôi sat tInh hnh din bin cia djch bnh và các chi d?o  cüa 

CP, NHNN, dánh giá m(rc d tác dng cCia djch bnh dn hoat  dng cüa TPBank d xây drng 

các kjch bàn chi ti& (bao gm các KHKD d phông theo din bin ciia djch bnh) (mg phó 

phü hcip vài tInh hInh thc t nhm dam bão hoat dng KD lien tiic, không d gián don trong 

toàn h th6ng và trong mi tInh hu6ng; (iii) Kin nghj vài ChInh phü, NHNN vâ các B, 

nganh v các giãi pháp ciii th trong Cong tác phông, chng djch bnh và các bin pháp tháo 

g khó khan cho các DN, ngtrmi dan, các TCTD bj ãnh htrâng bôi dlch  bnh; (iv) Trin khai 

quyt 1it các giái pháp d thi,rc hin KHKD näm 2020 Va các giâi pháp d tháo g khó khän 

cho khách hang theo ni dung Chi thj s6 02/CT-NHNN ngày 31/3/2020 cCa Thng d6c 

NT-INN; (v) TPBank và can b Ngân hang tham gia hot dng chung tay ch6ng djch vâi toàn 

xA hi (dóng gop tài chmnh, khu trang và thi& bj y t d üng h ngành y t và các don vj 

chng djch). 

- Khi djch bnh Covid 19 tai Vit Nam tm th&i dtrçmc kMng ch& HDQT dA nhanh 

chóng xác djnh nhim vv trQng tam cüa TPBank trong diu kiin binh thtr&ng mâi: tlip tyc 

plzbng ch6ng djch, dam bâo an bàn, kilm sodi djch bnh, nhwng 4p trung ngay và khiiz 

truong vào vic thrc hin phdt iri,z hort ditg kink doanh, triln khai cdcphwng an kink 

dounh phà hçip trong tInh kin/i mói. D tbrc hin nhim vi,i nay, HDQT dA có nhng dnh 

huâng, chi dao  sat sao dn TGD và BDH, dtra ra°nhüng quyEt sách phü hqp dja trén tInh hInh 

thrc tE cCia TPBank va din bin djch bnh tren pham vi toàfl xä hi. 

Ben cinh nhiiizg nhim vy inang tIn/i z'rngphd k/p thôi và link izoii trong thôl k5' did, 

bnh, HEIQT kiên dj,z ii CáC cit/n/i cad,, du'&ng iái mang tin/i Ian dài rà t,n chiên IlrQc dilL'! 

Ngân hang: 

- Thtr&ng xuyén, djnh k5' rà soát hi1n l:rc kink doanh giai doan 2020-2022 và tm 

nhln 2030 d xern xét vic chinh scra, b sung c ni dung theo yêu cu cüa NHNN và tInh 

hmnh thc tin phát sinh; xây din czc giãi pháp thc hin Chin li.rçmc da duçmc HDQT, 

DHDCD thông qua, trong do yêu cu TGD, BDH quan tarn dAc bit hon nira dn nhung cài 

ccb nhankchóng và có_ biuqua trongvic 4n diing.các thành 'ia uc.çch mang 

cOnj righip 4.0 dem dEn di vi nn kinh tE nOi chung và ngành ngAn hang, TPBk-iái 

riêng, trong dO c.n cO hành dng cp thE hon nUa dE djnh hInh rô net vj thE dn du cia 

TPBank trong linh virc chuyEn d6i sE. 

- TAng cuông và nâng cao han nia Cong tác quân trj ngân hông theo các quy djnh cüa 

pháp lust  Vit Nam và thông l qu& tE, trong dO dc bit quan tarn vai trô giam sat c&p cao 

ct'ia HDQT tren co sm tham rnuu, giüp vic cüa các Oy ban/Hi dng trong vic xay dirng va 

hoàn thin h thEng vAn ban ni b, hoàn thin chinh sách quãn trj rüi ro, giám sat vic duy tn 

và bão dam an toàn trong hoat dng ngân hang, kiêm soát nq xAu; TiEp wc nâng cao vAn bOa 
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quãn I rcii ro va vAn hóa tuân tht trong toàn hang; Giám sat BDH tAng ci.r&ng kiêrn soát vic 

tuân th quy ch/ quy trinh dc bit a cp chi nhánh d darn bão hoat dng cCia TPBank an 

toàn, hiu qua và bn vithg. 

- TAng cir&ng he th6ng gidin sat rüi ro, quâii fri rái ro theo Base! II, tuân thu Thông tu 

41/2016, Thông Ui 13/2018 cCia NHNN Va các quy djnh cCia NHNN ye an toàn ho?t dng d6i 

cac TCTD nhrn bâo darn cac chi s an toàn theo dung qui dinh cüa NHNN và thông 1 quôc 

tL 

- TiEp tyc clii dao  hoàn thành vic tang vuin diu ttr 8.566 t' dng len 10.000 t' dng 

nhm tAng nAng krc tài chInh, dáp üng nhu cu v ma rng quy mô ho?t dng kinh doanh, 

tang trt.rông ngun vn trung dài hn va phát huy t6i da các ngun 1irc cCa TPBank. 

- Hoàn thiên, phát trin h sin/i thai cüa Ngân hang nhrn ma rng quy mô hot dng, 

trong do chi dao  sat sao d hoãn thành vic mua 1?i  cong ty tài chInh nhm thirc hin thành 

cong chiên ILr9c phát trin 1iot dng Ngan hang sang 1mb vrc tài chInh tiéu dting, huOng tOi 

myc tiêu trâ thành môt trong 5 ngân hang ban lé hang du trong s các ngân hang thxang rni 

c phn t?i  Vit Nam. 

I' - Chi do vic thrc hin trit d và dng b các giãi pháp trong Phwong an c0 cáu 4zi 

gun llcn vol xw If' nçtxãu cüa TPBank giai doin 2016-2020 dA ducic Ni-INN chap thun. Ben 

cnh do tiEn hành rà soát và xãy drng id hozch xá if' n xu 2020- 2021 theo yêu cAu cua 

k	 NHNN ti Cong vAn s 1319/1TGSNH4 ngày 2 1/4/2020; tIitrc hiii trich 1p dAy d dr phông 

và sCr dyng dtr phOng xCr 1y' rüi ro di vài các khoàn nq nay. 

- GiArn sat và quân l t& cong tác qudn if' ngân sách theo huâng tiEt kirn t6i da, tang 

cLräng hiéu qua dA dáp üng yéu cAu rnoi trong tInh hInh vra dam bão hoat dông  kinh doanh 

ti t.ru vra dam bào cAt giâm chi phI hqp I. 

- TiEp tuc rà soát vá chinh scra chin/i sad: nhân st cho phü hqp vOi quy mô hot dng 

cfia TPBank. D?i  djch Covid 19 dern dn cho TPBank co hi t& d tuyn dyng, chn 19c 

diigc nhrng nhân sir t6t, qua do nâng cao chAt h.rqng nhãn sir cua Ngân hang. Ben cnh do, 

luôn quan tam, tang cis&ng cong tác dào to chuAi hóa chrc danh, quy hoch và phár trin di 

ngü can bô quàn l', nâng cao nang Iirc chuyên mOn Va nang 1irc lAih do 1thA1 bo dm chAt 

h.rqng ngun nhãn lirc cho sir phát triEn lâu dài bn vQng cüa TPBank. 

- M0 r3ng và nâng cap co so v?It  chit thng tAm vói qui mô va v thE cua Ngân hang 

nhung dE cao tiAt kim tEi da các clii phi nh!s clii phi vn hanh, cong vy, din nt.róc..., nhüng 

chi phi khOng thirc sij cAn thiEt trong tInh hinh mói. 
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- Không ngrng kin tao bàn sc van /tóa TPBank, cUng c6 5 giá trj c& löi cüa con 

ngI.rYi TPBank, xây dmg môi trtrô'ng lam vic than thin, chuyên nghip, doàn kt Va gn bó 

vài t chc. 

2.2. IEJi vó1 hogt dng kiizIz doank: 

- Râ soát, dánh giá KHKD nAm 2020 dâ &rcxc xây drng tir du nàm d có diu chinh 

phu licp, xay drng các kjch bàn kinh doanh chi tit tr nay dEn cuM nAm 2020: 

(i) TriEn khai các cong vic dE h trq khách hang bj ãnh htrâng bói djch bnh Covid-19 

theo ni dung CM thj s6 02/CT-NHNN cüa Th6ng d6c NHNN. 

(ii) TiEp tic mO rng tin ding có hiu qua d6i vói các lTnh vrc SXKD, phic vy tiêu 

dng cüa nguii dan, li.ru tru tién cp tin diing di vii các khách hang hin hu duçrc TPBank 

dánh giá Co tin nhim trong quan h tin dyng và cp tin dung dE duy trI, khôi phiic các ngành, 

linh vrc b ành hi.rOng bôi djch bnh nhm to c hi cho khách hang có ngun thu mâi trà n 

cac khoân tin dyng co cu li thi han  trâ nq, khai thác trit dE các khách hang tim nang trên 

cc s0 thit 1p danh sách khách hang myc tiéu và kEt qua xEp hang tin dyng. 

(iii) Xãy drng giãi pháp cung cp các san phm, djch vy ngân hang theo timg kjch bàn 

kinh doanh, trong do da dng hóa các chixng trInh, san phm tin dyng phü hqp vOi nhu CU 

ciia khách hang, tang ctr&ng cung CP san phm djch vy ngân hang din tcr và áp dyng cong 

ngh dE giàrn giao djch trrc tiEp, tao  diu kin thu hit khách hang tiEp cn các san phm djch 

vy cüa TPB va gop ph&n dy manh  thanh toán không dung tin rnt. 

(iv) Tang cLrông kiErn soát chit krcing tin dyng, xây drng kE hoach và thrc hin nghiêrn 

tác cac giài pháp xr l2 nq xu cM dam bào myc tiêu kiEm soát flç xu theo quy dlnh  cCia 

NHNN; 

- TiEp tyc chi dao,  giám sat vic trin ui các giâi pháp phông chng djch, các 

bin pháp üng phó nEu can b bi 1i" thim, cách h' cM darn bào mci hot dng kinh doanh 

cüa ngân hãn dtrçrc an toàn, thông su6t, không bj giãn doan.. 

Ben cgh do, HIYQT tiEpIc k/en djnh nhzThg i/fri/i Jzung kin/i isiiñthiig i/nh 

chiln lu'9'c vói mtc lieu phát trim toà:z d4!n, a; bàn và bmn vfrng: 

- TiEp tyc kiên dlnh  vói djnh lnróng trô thành Ngân hang hang i/au vm phd! Irilli 

-ng dyng cong ngh, chi dao  tp trung triên khai xây dirng các san phm müi nhpn trén nn 

tang cong ngh hin dai,  có tInh dt phá trong h sinh thai tài chinh cüa TPBank, nh&m mang 

Iai trài nghim t6t nht cho khách hang. Ben canh  dO, tp trung üng dyng Big Data nhm cMy 

manh thanh toán không dung tin rnt, khuyEn khIch khách hang giao djch trtrc tuyEn, tang 

tnthng manh các djch vy thu phi 
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- Dinh huóng phát trin toàn dién, trong do lIp  truizg niüi HIIQJZ p/id! tuiên ngdn hang 

lid tr'i doaiz/i ngIzip i'uia và il/id, dng thôi c/id !rpizg p/id! triên cdc san p/lam djch vi dôi 

vol ngân hang ban íé. Tip tc dày m?nh  phãn klu'ic khách hang IOn trén co sO kiêm soát cht 

rUi ro, tránh vic phát sinh n9 qua hn Va nq xâu. Tiêp tyc mO rng quan h vói các dnh ché 

tài chmnh trong va ngoâi nuoc, tang ci.thng hcxp tác kinh doanh vOi các dôi tác Va to chrc quc 

t. 

- Djnh lurOng xây dirng và trin khai thyc hiên CO hiêu qua chInh sách I/itt hat klzOcli 

hang B d thiët lap tp khách hang lya chon TPBank là ngân hang giao dlch  chInh, trén co 

sO dO khai thác tt nht các nhu CU v tin dung, tin gi'ri, thanh toán vâ các san phãm djch vy 

ngân hang cOa phân khOc khách hang nay. 

- Day minh klutz doan/z dii djdz vy. tang t' trpng thu nhp ngoài Iäi trong tong thu nhp; 

Chi trong phát trin san phm ngãn hang giao dich, LC, bào lanh, san phâm tài trQ thuong 

rni và các san phâni ngoi hOi. thanh toán quOc tê, báo hiêrn, djch vy ngãn hang nh.ni gia 

tang thu nhp phi tin dyng (phI djch vy). 

- Day mnh hoçul d5ng inarketiiig dê h trçY phát trin kinh doanh vã xây dyng thuong 

hiéu TPBank trO thãnh ngân hang hin d?i,  yêu thich hang dâu trong tarn tn khách hang. 

- Tip tyc md r5ng mçing Iudi chi nhánh và PGD cüng nhu h thng Live Bank VTM 

dáp üng nhu cãu phát tniên kinh doanh và phyc vy khách hang. 

- Chi d?o  TGD quan tam rd sod! cdc qui' !rIn/i, iighip vi và xCr l các vuóng mac trong 

qua trinh tuong tác gifla các don v kinh doanh và cac khi hi s dê vira dam bào kiém soát 

rii ro nhimg vn tao diu kin thuãn Igi cho ho?t dng kinh doanh &r9c thông sut, dáp Crng 

kip thôi nhu cu hgp ! cüa khách hang, tang tInh cnh tranh v chAt luong phyc vu cia 

TPBank. 

- Tang cLrOng hon nUa cong ((IC kiênz soilt uân I/id vd klein soil! rdi ro thông qua 'ai trO 

giám sat cap cao cia HDQT; thuOng xuvén râ soát. chinh sra chInh sách quàn l rOi no nhm 

dáp (mg nhu cAu thmc tin; ban hành các quy dlnli  v quy trInh van hành, kiOm soát ni b 

nhiii giãm thiêu rài ro kinh doanh, rOi ro vn hành. 

CAC CHI TIEU KE HOACH KINH DOANH jM  2020 

DV]': T))dng, % 

STT CIII tiêu Näm 2019 K hoch 2020 T1ng tru&ng 

1 Tngtàisãn 164.439 180.000 109% 
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TM. HQI BONG QUAN Tm 

NGAN HAN 
THUNGMICQ HAN 

liEN P110 

STT CM tiêu Näm 2019 K hoch 2020 Tang trir&ng 

2 VndiuL 8.566 10.199 119% 

3 Tng huy dng 147.785 158.835 107% 

3.1 Tin gCri khách hang 106.865 122.681 115% 

3.2 Tin gui & vay cüa TCTD khác 40.2 14 35.154 87% 

3.3 V6n tài trq Oy thác 706 1.000 142% 

4 DtrnqchovayvàtruiphiuTCKT 101.520 117.181 115% 

4.1 Chovaykháchhàng 96.694 105.181 109% 

4.2 Du tixtrái phiEu TCKT 4.826 12.000 249% 

5 T 1 nq xu cho vay 1,28% <2,5% 

6 Lçi nhun trtr&c thud 3.868 4.068 105% 

7 CAR 10,69% 

8 ROE 26,11% 22,31% 

Ghi chá: 

(1, KI hooch dw nq cho vay và ddu tw TPDN là 117.181 t ddng, cdn phài dztqc NHNN cMp 

thun 

(2) Lqi nJiumn trzthc thus 4.068 /3) clAng là 10 nizu<n Ngân hang riéng lé, chwa hcrp nMt. 

(3) Kê hozch xáy dtng có du tInh dn ánh hzthng cza djch viêni phi ca'p Covid -19. 

Kmnh titwa Quj 

Iron dày là Báo cáo hot dng nãm 2019 Va djnh huâng hoai ig nãm 2020 cüa 

HDQT. HDQT, nOng c6t là EXCO và các thành viOn HDQT chuyOn trách sO tiEp ttic phát huy 

cao d vai trO và trách nhim d quãn tn ngár ang theo hi.ràng chuyOn nghip va hiu qua 

nh&m thtrc hin thành Cong CC n'1quyt cüa DHDCD, dam báo sir phát trin bn vUng cüa 

TPBank, theo dung djnh huàngchi& hrqc &TC HQT dè ra và d.rçc DHDCD thông qua. 

Trân trQng báo cáo! 

Noinhân: 

- Nhzt Kinh gz-i; 

- BKS (dJ b/cáo); 

- Lwu: VP.HDQT 
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VTPBank CONG HOA xA HO! CHU NGHiA WET NAM 
Dc lap - Ttr do - Hanh phüc 

Ha Nç5i, ngày thángJnani  2020 
S: C'/202O/BC-TPB .HDQT 

BAO CÁO S1 DL.JNG NGAN SACH NAM 2019 

VA KE HOCH NGAN SACH NAM 2020 CUA HDQT 

Kin It Rfri:  BA! HO! BONG CO BONG NGAN HANG TMCP TIEN PHONG 

Lien quan dn tInh hinh sir diing ngân sách nAm 2019 và K hoch sir dung ngân sách 
nAm 2020 cUa HDQT, Chit tich HDQT xin dirçrc báo cáo nhtr sau: 

1. V kt qua sir ding Ngân sách nãm 2019: 
- . .- 0 Tong chi phi hoot dong näin 2019 cua HDQT: 18.640 triçu dong, dt 78,4/o Ke hoch 

duçrc Dai  hi dtng c6 dông thông qua. Trong dO: 

- Chi th lao: 14.3 84 triu ding, dt 109% K hooch; 

- Chi khác: 3.93 6 triu dng, dt 82% K hooch; 

- Chi ttr van: 320 triu dng, dt 6% K hoch. 

V ca bàn, HDQT tuân thu k' Iut ngân sách do DHDCD phé duyt và sir dung chi 

phi hiu qua, tit kim theo chInh sách cCa toàn hang. 

Mt s hoot dng ti.r van lien quan dn ti.r vAn tài chfnh chin luc, mua ban sat nhp, 
dAu ti.r vão cong ty con, hott dng tu vAn quàn trj rUi ro theo chuAn rnrc quc tA Basel II, tu 
vAn h th6ng cong nghe thông tin.. .dLrçlc sir dung ngu6n lijc ni b hoc chi phi phát sinh 
trong nm 2019 nhung vic thanh toán s thiic hin vào nAm 2020 nén chi phi tu vAn chua 

duçrc sir ding h&. 

2. Ye Ke hoch Ngan sách näm 2020: 

2.1. Ngan sách hot dng cüa HDQT: 

Ngân sách näm 2020 cüa HDQT dr trü là 21.107 triu dng (Hal nzwoi rnt t mt 
tram linh bciy triu ddng). chi tit nhu sau: 

Don vj.• Triu c1ng 

SIT Ni dung 
Thtrc hin näm 

2019 
Dii trü ngãn 

sách nám 2020 

So sánh 

So % 

I Chithülao 14.384 14.384 - - 

2 Chiti.rvAn 320 2.000 1.680 625% 

Chi phi hot dng 
3.936 4.723 787 120% 

Tng 18.640 21.107 2.467 113% 

Trang I 



TM. HOI BONG QUA TR! 
T4CH ) 

Nhti vy, trong näm 2020, tng ngân sách cUa HDQT có sr diu chinh nhu sau: 

Mirc chi thu Lao cOng vv cUa các thãnh viên HDQT không tang so voi Nghj quyt 
DHCD thxèng niên nãni 2019. 

Chi tu vn tang khoáng 1,68 t$' d tp trung vão các hoot dng sau day: 

V' Hot dng tu vn rnua ban sap nhp (M&A), dAu tu VãO Cong ty con, cOng ty 

lien kt. 

V' Hoat dng tu vn xay dirng h th6ng quán trl cong ty. 

/ Mt s hot dng tu vri quán trj rCii ro theo chun mirc quc t Basel 11, tu 
vAn tài chInh chin hrç'c... duçic trin khai trong närn 2019 s dirge thanh toán 
trong nàrn 2020 

2.2. Ngân sách thu nhp b sung cüa Uy ban diu hãnh 

Thông qua Ngan sách thu nhp b sung cho Uy Ban diu hãnh, cii th: 

Tiêu chI % Hoàn thành/ K hoch lçi nhun Thu nhp b sung net 

1 Tir trên 90% dn duài 100% Bang 0,5% Lqi nhun sau thu 

2 Tir 100% trO len Bang 1% Lçi nhun sau thud 

Trân trQng báo cáo! 

!%JO'i iii, fIn: 
- Nhir Kmnh gCri; 

- BKS (dê b/cáo); 
- Luu: VP.HDQT 

Trang 2 



VTPBank CONG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM 
Dc Ip  - Tir do - Hnh phüc 

S& 61 /2O2O/BC-TPB.BfH 

 

Ha Nói, ngàyA5zhángnam  2020 

BAO CÁO KET QUA HOILT DQNG & CHI TIEU KINH DOANH NAM 2019 

VA KE HOICH KINH DOANH NAM 2020 

NGAN HANG TMCP lIEN PHONG 

KInh gui: Di hi dng c dông 

Ban Diu hãnh (BDH) xin kInh trinh Di hi dng c dông Bdo cdo th qua Ito cit ng, cdc 

clii lieu kin!: doanh nan: 2019 và ki hogch ku:!: doanh :ám 2020 cüa Ngân hang TMCP 

Tiên Phong vâi các nOi  dung ci th sau: 

I. Ting quan nn kinh t và hot dng ngành ngãn hang näm 2019 

II. Kt qua hot dng và chi tiêu kinh doanh näm 2019 

1. Dim sang k& qua hot dng cüa Ngan hang 

2. Các chi s tài chinh chü yu nAm 2019 

3. Kt qua các hoat  dng c th 

III.K hoch và Cjnh hirô'ng kinh doanh näm 2020 

IV. Kt Iun 



I. Tng quaii nn kinh t và hot 1ng ngành ngân hang närn 2019 

Tinh hInh kinh t th giài tang tnrâng chm li, thuung rni toàn cAu st giãm. Các nn kinh 
t ion gp nhiu khO khAn. Kinh t khu virc EU, Nht Bàn, Trung Quc tang trtrâng khong 
nhu mong dçii. Các tháng cuci nArn kinh t toàn cAu con tim n nhiu yEu t6 bt lqi. Cuc 
chin thi.rcmg mai M5' - Trung din bin khó luOng, các t6 chCrc quc té lien tiic dixa ra d báo 
thiu lc quan v tAng twOng kinh th th giói. 

Trong bi cãnh kinh t toàn cAu suy giãm, kinh t Vit Nam ducic xem nhu là mt di&n sang 
tang trtrâng trong kIm virc. Tinh hinh kinh t trong ntràc tAng trtrâng tIch circ dt 7,02% cao 
han mic tiéu (6,8%), môi trLrng du Ur kinh doanh tip tVc  dirçrc cãi thin, nang lc cnh 
tranh qu6c gia duçrc nâng len. T giá n djnh, lm phát thp ki&n soát a mi'rc 2,79% thp han 

mc tiêu, CPI bInh quân r mtrc thp nhAt trong 3 nam gAn dày. 

Hot dông ngành Ngân hang tip tiic khAng djnh vai trO dAu tAu cüa nn kinh th vói nh0ng kt 
qua tIch circ trong nAm 2019. TIn dig toàn nganh tang truông 13,65%, t' l nç xu kim 
soát a mrc 1,8%, thng phuong tin thanh toán tang 14,8% so vOl nArn 2018, mt bang IAi sut 
giãm nh. 

H. Kt qua hot dng và CiIi tiêu kinh doanh nãm 2019 

1. Kt qua hot dng ni bt cüa Ngân hang: 

NAm 2019, Ngân hang ghi nhn 10 dAu n ni bt sau: 

Ku qud kin/i doanli an twYng ndrn 2019: K& thUc nAm 2019, TPBank dt 3.868 t' 
dng Igi nhun truâc thu& tang 1.610 t'ç'  dng ttrang thrang 71,3% so vài nAm truóc và hoàn 
thành han 21 % k hoach muc tiêu. HIu ht cAc chi s kinh doanh du hoàn thành muc tiêu. 

Tiên phoizg dn dIu trên thj lruUng v san phm và cong ng/z: TPBank tip tiic 
khâng djnh vai trO dn du thj trLrmg v san phm va cong ngh qua vic hoàn tAt chuyn d61 
100% the chip nii dja, là ngãn hang dAu tiên tai  Vit Nam phát hành the TPBank Visa 
Signature bAng kim loal.  TPBank cling tiën phong áng dung thành cOng chuyn tin quc t 
qua blockchain. Ngân hang dA chInh thcrc ra mAt eBank X— dtrçxc nâng cAp manh  me vài 
nhUng trãi nghim vi.rqt tri. 

> Kj kit hp'p tdc vO'! nhiu J61 tdc c/:iin !wçfc qu6c tl IOn: Hp tác vai Sun Life dc 
quyn phân phi bào him trong 15 nAm; hcip dng dài han  khoãn vay tin ding xanh trj gia 20 
triu USD trong vOng 3 nAm tlr Qu' hçp tác khI Mu toàn cAu - The Global Climate 
Partnership Fund (GCPF); k' kt vOi UnionPay ma rng lien thông thanh toán bAng the và 

mA QR Code ti th tnr&ng Vit Nam... 

> Khai lrwong hoiz 120 dilnz giao djch n:O'i: TPBank dA ma rng quy mO vó.i vic khai 
tnrang hon 120 dim giao djch mài trên toàn qu6c bao gm các chi nhánh, phOng giao djch 

Va LiveBank. 

> Tang s6 1uYng k/ide!: hang dt mfrc 3 trieu kl:dch hang. 

> Dqt chun quác ii Base! II trwO'c thai hçin: TPBank ciA dat  chuAn qu6c t Basel H 

tnrOc thi han,  trà thành ngân hang thir 5 ti Vit Nam sOm chlnh thurc dat  chuAn nay. 



> TiEp tttc izim trong top 500 ngân hang in çzizh ithlt châu A', lop 10 ngân /zàlig uy tIn 

,zht V4€l Nam 1/tee ddnh gid dc lIp  câa Vietnam Report: Theo The Asian Banker, TPBank 

thuc Top 500 ngân hang Châu A hot dng hiu qua, an toàn và lành mnh, vói các chi s6 
xp hng tang 74 bc, ding ô v trI thr 7 trong 19 ngân hang rnnh nht Vit Narn. 

> Enterprise Asia lrao tizg giãi t/zung Iiép c/to c/zn tjclz D Mmli P/ia và 

TPBank:Enterprise Asia dã trao tng giãi thtràng kép Doanh nhân xut sc và T6 chrc tãi 

chInh xutt sc trong khu vrc Châu A - Thai Binh Duang APEA 2019 cho ChU tjch D Minh 

Ph6 va TPBank. 

' NI:n 18 giái 1hwông (ft cdc iii chftc qu6c Ia uy tin: Visa, Global Banking Finance 

Review... Dày là sir cong nhn cho các thành tru kiiih doanh ni bat, là ca hi kt ni và ma 
rng thj truO'ng ra khp khu vrc Châu A cho TPBank. 

Dit nhiau giâi thiröng Irong nwó'c: TPBank là mt trong hai ngân hang niêm yt lçt 

top 3 doanh nghip niêm y&t Co hot dtng quan h nhà du tu (IR) t& nht 2019 do nhà dAu 

ti.r bInh chpn. TPBank cüng gianh c1uqc các giãi thirOng danh giá khác nhis Ngân hang Xut 

sc trong Chuyn di s& Ngan hang s tiêu biu... 

2. Các chi s tài chInh chü yu 2019: 

Näm 2019, TPBank hoàn thành toàn din các miic tiêu k hoch kinh doanh do DHCD giao, 

dam bão quyn 19i cho c dông và ngtrài lao dng, thirc hin dy di'i nghia vii tài chInh voi 
Nhà nirâc. Môt s chi tiêu tài chinh cu th nhu san: 

Doii vj tinh: ddng 

STT Chi tiêu 
Näm 
2018 

NAm 
2019 

K 
hoach 
2019 

+1- so vói 
cuoi nàm 

2018 

T lé hoàn 
thành k 

hoach 2019 

1 Tng tài san 136.179 164.439 156.000 28.260 105,4% 
2 Vn diêu l 8.566 8.566 10.000 - 85,66% 
3 Tng huy t1ng 118.592 147.785 142.309 29.194 103,85% 

103,96% 3.1 Tingthkhachhàng 84.853 106.865 102.790 22.012 

32 
TingCri&vaycüa 
TCTD khác 

33.491 40.214 39.519 6.722 101,76% 

3.3 Vn tài trci üy thác 247 706 - 459 

' 
Dir no cho vay và trái 
phiuTCKT 

84.329 101.520 101.195 17.191 100,32% 

4.1 Cho vay khách hang 78.459 96.694 95.030 18.235 101,75% 

4.2 Du tt.rtrái phiu TCKT 5.871 4.826 6.165 (1.045) 78,28% 

5 T l nçrxâu cho vay 1,09% 1,28% <1,5% 0,19% 

6 Lçn nhun tru&c thuE 2.258 3.868 3.200 1.610 120,88% 

7 CAR-TT41 >9% 10,69% >9% 

8 ROE 20,87% 26,11% 20,87% 5,24% 

Tng tài san dn 3 1/12/2019 dat  164,4 nghin t)' ding tang gAn 21% so vói th&i dim 

cuói nàm 2018. 



0 

) 

Tng hay dng dt gn 147,8 nghIn t ding, trong dO co cAu ngun vn và st'r ding 
v6n cQng CO sir thay di v chAt khi huy dng thj tri.r1ng I dt 107,3 nghIn t dng, tang hon 
26% so vói cu& närn 2018 (tirong ducrng 22.475 t' ding). 
- Hoat dng tin diing cüa Ngân hang tip tic tang truàng t& ding thai vn dam bào 
mtrc tang tnrOiIg tin diing dtrçic NI-INN cAp phép, vâi tang dir ncr dt 10 1,5 nghin t c1ng. 
ChAt hiçmg tin dung cüa TPBank duçrc kim soát chat, vài mCrc ncr xAu a mrc 1,28% thAp hon 
so vâi quy djnh cia NI-INN. 
- Tng thu nhp hoat  dng thun dat  8.469 t ding trong do thu nhp lAi thuAn dat 
5.633 t$' dng, chim 66,5%; thu nhp thuAn ngoài lãi 4t 2.836 t' dng, chi&n 33,5%. 
- Lçri nhun trtr&c thud dat  mrc 3.868 t dng dat  121% so vOi kA hoach Dai  hi c 
dong phê duyt và tang 71% so vâi kt qua näm 2018. Trong näm 2019 Ngân hang âà trIch 
1p 1.298 t c1ng dir phang rüi ro trong do dir phang Cho vay khách hang 904 t d6ng và 394 
t ding dij phong cho các trái phiu VAMC. Ngân hang dA xOa toàn b 756,5 t dng dir nq 
trái phiu VAMC. 

3. Kt qua các hoat  dng cu th 
3.1 Hozl d3ng huy d5ng van 

Huy dng thj truàng 1 tai  31/12/2019  dat  107.329 t' d6ng, tang 26,5% so vâi nAm 2018. 
Trong do tin gcri không k' han  cüa khách hang dat  15.271 t$' dng, chiêm 14,2% huy dQng 
thj trirang 1. Huy dng bang ngoai t dat  10.557 t' ding, tang 1.254 t' dng (13,5%) so vài 
cu6i nàrn trtrâc, chim 9,8% trén huy dng thj tru&ng 1. Dc bit, trong näm 2019, TPBank 
day tn mt djnh h.rOiig huy dng hiu qua va djnh vi TPBank là rnt ngân hang hoat dng an 
toàn vOl mt'rc lâi suAt huy dng các k' hn 6,  tArn trung cUa thj trt.rang. 

Huy dng tang tnràng theo dóng dlnh  hrOng, phü hçrp vâi nhu cAu v6n cüa Ngân hang. Các 
san phAm huy dng da tp trung da dng hóa danh mc san phArn tit kirn nhAm dáp (mg các 

nhu cAu cUa khách hang, dáp (mng duçic yéu cAu v thanh khoãn và tit kirn duçrc chi phi v6n. 

3.2 Hoçzt d3ng sü dyng van 

3.2.1 Hoat dóng tin dung 

ChInh sách tIn dicing di.rqc TPBank xây dimng barn sat hoat dng tin diing theo djnh hixàng 
chin krqc cüa Ngân hang Nhà niràc cüng nhi.r cüa ni tai  TPBank dã phát huy tác dvng trong 
vic cal thin quy trinh cAp tin diing và thAm djnh tãi san tai  TPBank trong thai gian qua. 

Dir ncr  tin ding thj trtr&ng I dn cui nrn 2019 toàn hang dat  101.520 t' dng, trong do dir 
ncr cho vay khách hang dat  96.694 t dng, trái phiu doanh nghip dat  4.826 t) ding. 

Di vâi phân khüc khách hang cá nhàn, ngoài vic tiEp tic phát trin vimng manh  các linh virc 
cho vay chü dao,  cac Kh6i kinh doanh d nthn bt duçrc nhQng co hi trên thj tnrô'ng d tang 
tnrang dtr ncr  ngay tim dAu nArn 2019 tao  durng dix ncr hlnh thang nh&m gia tang lçri nhun Va 
thj phAn cho Ngân hang. Cho vay khách hang cá nhAn tang 32% so vol cu6i nAm 2018. 

Margin cho vay bInh quan tang 0,6%, tang trixàng thu thuAn tim lAi vay. 

Di vO'i phân khüc khách hang Doanh nghiép dix ncr tang truong tot a mic 14% so vài nãm 
2018. Ciing vài do là các hoat ding thu phi cüa các Kh6i kinh doanh du tang tnrâng manh 



trong do thu ttr phi bào him, bâo lânh va thanh toán qu6c t dang là các ngun thu phi IOn 
cüa Ngan hang. 

3.2.2 Hogt dç5ng ddu /it, kinh doanh ngogi / và yang 

VOi mvc  tiêu quãn i t6t danh m'c du tu theo hi.rong darn bão khã näng sinh lài, khà nãng 

thanh khoãn va tuân thu dung quy djnh cUa NHNN, kEt thOc närn, tng du tu ccia TPBank 

vào TPCP và trái phiu các TCTD khác dat  21.043 t' dng, nhAm darn báo khà näng thanh 

khoàn cüa Ngân hang, cüng nh.r da dng hóa ccr cu danh mic dAu tir. 

NAm 2019, TPBank tip tiic dirçic B Tài chInh cong nhn là I trong 09 Nhà tao l.p Thj 

truOng cong cii nç' TPCP là Ngân hang TMCP. 

TPBank thicic dánh giá là thành viên tIch crc hçip tác vâi Ngân hang Nhà n.râc d thirc thi 

hiu qua và kjp thai dlnh  hiróng diu hành cua NI-INN qua hoat dng Thj trirng ma. 

Theo các báo cáo cUa NHNN, TPBank hin dang drng vng trong Top 20 NH TMCP cO thj 

phn Doanh s Mua ban ngoi t lan nht trong cá nAm 2019. 

3.2.3 HoQI d5ng d/nh ché' tài chInh (Fl) 

Ma rng nhiu han  rnirc và quan h vOi cac Djnh ch tAi chinh (DCTC) trong niràc vã nuoc 

ngoài, gOp phn dem lai  igi nhun dáng k va dam bâo thanh khoàn cho Ngân hang, ban  m(rc 

(MM, FX, TF) t& các DCTC trong ntxac va nirOc ngoài cho TPBank nãrn 2019, tang 40% so 

vói närn 2018. Näm 2019 có 7 DCTC nuOc ngoài cp rnOi han  rnirc cho TPBank va TPBank 
cüng là 1 trong s It Ngân hang c6 phn dirge Agribank cAp han  mc MM Clean mOi. 

4 Tich cre tim kim ngun tài trg TF gop phn vào thu phi djch vi, tAng thu nh.p ngoài lAi cho 

TPBank. 
H

Ngân hang dirge Moody's giu xp hng B 1/Stable trong nAm 2019. 

ETi
3.3 Hoit d3ng quán Ij' rüi ro 

NArn 2019, TPBank th;rc hin t& viêc xây dirng khung, mô hInh 'à vn hành theo dOi, quãn 

l', dè xuAt các bin pháp d dam bào b chi s6 tài chInh cua TPBank phà hgp vâi thông l 

quic t& nâng cao dánh giá cua cac co quan quàn l, di tác trong ngoài nuâc va các t chCrc 
xp hang. 

Ngân hang t chi'rc thc hin nghiêm the các quy djnh mOi cüa NHNN v h thng kim soát 

ni b theo quy djnh tal  Thông tir 13/201811T-NHNN ngày 18/5/2018. 

TPBank dA dirgc NI-INN phê duyt áp diing Thông tir 41/2016/il-NI-INN ngày 30/12/2016 

quy djnh t I an toàn vcn di vài ngân hang, chi nhánh ngân hang nude ngoài trudc thai han, 

áp dung k tr ngày 01/05/2019. 

Ngan hang hoàn thành mt s dr an trong khuôn kh trin khai Basel II ti TPBank trong 

nAm 2019 nhtr: Hoàn thin Quy trInh va ChInh sách Quãn trj Rüi ro (QTRR) thj trir&ng, Quy 

djnh tInh rãi ro Iãi suAt trên s ngân hang, Quy djnh tInh rüi ro thanh khoãn (Giai doan 1), H 

thong tInh von tir dng theo Thông tir 41/2016/Tf-NHNN (Giai doan  1), tang cuOng khung 

QTRR gian ln (Xây dmg khuôn khO QTRR gian In trong ni b, dir kin trin khai dir an 
Xây dijng cong cii trong näm tdi). 

TPBank luôn tuân thu cht ch các quy djnh v darn bão an toàn vOn cUa NHNN. 



• ,. ). h • o Ty Ic nguon von ngAn hn su dyng cho vay trung dai hn Ia 24,03 /o; thap hon nhieu 
so vâi m(rc quy djnh cUa NJ-INN 
T' l cho vay trén huy dng v6n (LDR) là 65,66%; dam bão quy djnh cüa NHNN 
kim soát dtrâi m(ic 80% 
T I an toan vn ti thiu (CAR) là 10,69%; dam bào mirc quy dnh ti thiu cCia 
NI-INN theo Thông ttr 41 >8% 

3.4 Hoqt a3ng cáa cdc KIz6i, do?z vj h trp 

3.4.1 Cong tác nhán st và dào tqo. 

Tang s6 can b nhân viên (CBNV) cüa toàn h tMng tâi 3 1/12/2019 là 5.386 ngui, tAng 401 
nguôi (gAn 8%) so vói cui nAm 2018, chi yEu là tang do mr mâi cac chi nhánh ti mt s6 
dja bàn tr9ng dim. 

TPBank dy manh  clánh giá và t?o  ca hi thang tiEn cho CBNV, trong nAm 2019, tang t l 
b nhim can b quan I (CBQL) cp co so len rncrc 72% ttr ngun ni b, tang 13% so vói 
näm 2018. 

Trin khai các b chi.rcrng trInh dào to cho CBQL ti dcin vj kinh doanh (DVKD) và Hi so' 
chInh. Dy manh  vic xay dirng và t cht'rc dão to E-learning. Trong nAm 2019 dA thirc hin 
564 khóa dào to (DT) (trong do 542 khóa DT trrc tip và 22 khOa Di e-Learning) vài 
37.724 h.rçrt hçc 'iên (gm 12.664 hrçt DT trVc tip và 25.060 krcit Die-Learning). 

3.4.2 LTnh vtc cong nghê thông tin (CWT]): 

VOi myc tiêu tr thành Ngan hang S6 (Digital Bank) hang du Vit Nam, TPBank tip tyc 
dÀy mnh thirc hin trin khai nhiu d,r an san phÀm mOi, nâng cAp h tAng dáp rng vic tang 

trtràng nhanh cCia Ngãn hang. NAm 2019, Ngân hang trin khai thành cong mt s6 dr an ni 
bt nhu: dr an eBankX trên nn tang s BackBase; dij an Xcurrent (scr dyng cong ngh 
Blockchain) - là ngân hang dAu tiên sCr dyng cong ngh nay trong chuyn tin a Vit Nam; dr 
an phOng chng rCra tin (AML) man thu yéu cAu phOng ch6ng rCra tin cüa NI-INN và dáp 
tng tiêu chuAn cüa quc t; Golive Smart search trên BigData - Crng dyng tij dtng bOa robot 
vào mt s cong vic vn hành giip giãm sij tharn gia ccia con ngixô'i, tang nAng suAt lao dQng 
va giàrn chi phi; phát hành the djnh danh lAy ngay tai  VTM, dày là mt trong nhu'ng san phAm 
dc bit cüa TPBank 

3.4.3 Phát triln sOn phdrn, Ithách hang 

NAm 2019, ngân hang tiÀp tyc triAn khai nhiAu chtrong trInh, san phAm djch vy da dng, phyc 
vii cho các phan khuc khách hang khác nhau: 

> Khách hOng cO nhdn: 

DAu n.r vào phân khuc khách hang cá nhân va ngân hang s6 tip tyc là Iinh vi,rc &rc tp trung 

quan tarn cua nhiu ngân hang, si,r canh  tranh trén thj tnrng tiÀp tic gia tAng, sr khác bit v 

san phArn không nhiu và bj dÀy dn v canh  tranh giá, djch vy. Ngan hang dÀy mnh cong 
tác trin khai kinh doanh san phAm nhm nâng cao thu nhp thuAn v phi thay cho vic tp 
trung vào vic tang truâng tin dyng, vic hçrp tác phân phi dc quyn bào him nhân th9 
Sunlife là mt buâc di khAng djnh djnh hràng phãt trin kinh doanh sAn phám thu phi cUa 

Ngãn hang trong dài han.  Các san phAm truyn th6ng khác lien tyc du9'c dánh giá d cài tin 
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nhrn dap crng nhu cu thay dM cUa khách hang và tang crng hiu qua. Các san phm s tip 
tuc duc hoàn thin thông qua vic nâng cp nn tang k thut, tao  tin d cho hoat  dng kinh 
doanh trong các näni tói. Các san phrn dch vi trén LiveBank tip t11c di.rçc ma rng, din 
hInh là tInh nang mo the ghi nç quc t phát hành ngay. Mng hrO'i LiveBank tip tllc dt.rgc 
ma rng, dn nay da có gAn 200 dirn trên toàn qu6c. 

Quy mô tp khách hang the tin ding và the ghi nq quc t tip tyc phát trin manh, dat  gn 75 
nghIn the tin dyng và 160 nghIn thô ghi ng quc t mo mói trong näm 2019. Doanh s sü 
dyng the tin dyng trong näm thng 55 % so vói närn 2018, dtia TPBank 19t vào top 3 ngân hang 
có t6c d tang truâng doanh s giao djch qua the qu6c t cao nht Vit Nam. 

> Khách hang doanh nghifr 

Barn sat nhu cu cüa khách hang, Ngan hang dâ ban hãnh hang bat  các san phm c bàn, c& 
lOi, mang tInh canh  tranh cao nhu: Cho 'ay tin chAp khách hang doanh nghip; Cho vay 
nhanh dam bão bang bAt dng san và ô to; Cho vay mua ô tO khách hang doanh nghip; Cho 
vay ngAn han  cho  dai  i ô to; Quy dlnh  bão lãnh cho doanh nghip ngành xây lap, nganh 
thtroTig mai,  nganh du'pc và thit bj y ta...; Quy djnh v LC nhp khAu; chi& khAu b chüng 
tr, thanh toán bAng LC, nhä thu... 

Di vói rnâng ngân hang din t dành cho doanh nghip (eBank), TPBank khong ngirng cãi 
tin san phAm eBank phü hp vOi khách hang theo tirng phân khc khác nhau tr quy mô nhO 
va vra tói quy mô IOn. DAy manh  viec kt ni gifla các h th6ng eBank cCia Ngan hang vOi h 
th&ig k toán doanh nghip gip cho doanh nghip thirc hien giao djch nhanh chong va tien 
lçii. Nhung tInh nang trên eBank cQng ngay cang da dng dôi mOi giUp cho doanh nghip 
hoan toàn chU dng trong viec quãn i' tai chInh nh.r chuyn tin quc t& gri h sa giao djch 
trrc tip qua eBank ma không phai tói ngân hang. 

Các chuong trinh thUc dAy ban cüng nhu chin djch marketing phát triên khách hang, chAm 
soc khách hang cong dä duc triên khai manh  me. 

3.4.4 Phát trk11 rngng hthi: 

Tinh dn 3 1/12/2019, tang s may ATM+ dà hoat  dng trén toàn quc là 202 may, mang luói 
chi nhánh cüa TPBank dã phU khAp cã 3 min vài 75 dim giao djch. Các dja dim boat dng 
cUa Ngân hang dt tai  các khu virc tp trung, dOng dan cu vài nhn dien nM bt va boat  dng 
kinh doanh cO hieu qua. 

III. K hoach kinh doanh nAm 2020 

Dai djch Covid 19 näm 2020 có tác dng nng n khAp th giói, kha näng dn dn suy thoái, 
khCing hoang kinh th toãn cAu. Do dO dã tao  ra ãnh hrang bàn dM vâi nn kinh th Viet  Nam. 
M.c dü ChInh phC dà cO nhung bien pháp kim soát dch bCnh  kjp thai và hieu qua, nhung 
nhiu ngành djch vy, du ljch, hang không, xuAt nhp khAu vn bj ãnh hLràng tiêu ctrc, nng né, 
nhiu doanh nghip phãi tarn  ngl.rng san xuAt do thiu nguyen phy lieu, nhiu doanh nghip 

Viet Nam gp khó khän, dOng cra. Theo do TPBank cüng dung truâc nhiu thách thrc to ion. 

Trin khai chU tnrong cüa ThCi TuOng Chfnh Pht và chi dao  cUa NHNN v viec h trq khách 

hang bi ãnh huàng bài dlch  nCoV, TPBank dâ trin khai các chiwng trInh uu dãi bâi suAt dành 
cho khácb hang giài ngân rnOi vâi mc läi suAt isu dai giam 1.5-2.5% so vOi m(rc bai suAt hin 

hanh, ca cAu Iai  no, giAn no g6c vã Iãi cho khách hang, min toàn bO phi giao dlch,  chuyn 
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tin ti quay và trên các kênh online, VTMIATM di vâi tAt cà khách hang doanh nghip 

SME và khách hang cá nhân. Dày cUng là hành dng thit thirc cüa TPBank, chAp nhn giàm 

Igi nhun dA chia sê cüng khách hang vrçit qua giai doan khó khän hin nay. 

Ben cnh do, TPBank tip tuc thrc hin chin luc dEn näm 2022 theo 1 trinh, voi mic tiêu 

phát triEn bn v0ng và hiu qua, phAn dAu trâ thành rnt trong nhQng ngân ãng hang dAu 

Viêt Nam, TPBank iiu tiên tp trung vao các lTnh virc müi nh9n dä dixcic xác djnh nhii: Tài trq 

thi.rong mai, irng dung cong ngh cao, tp trung lTnh virc cOng nghip h trq, dc bit nâng 

cao vic cung cAp djch vii thu phi cho các Doanh nghip vita và nhO, khách hang cá nhân, 

khách hang iru tiên. 

VOi ctjnh huàng và mvc  tiêu xuyên suEt, Ban diu hành xin di.rçic d xuAt kE hoch kinh doanh 

nàrn 2020 và các chi.rong trinh hành dng, giãi pháp thirc hin nhm dt thrçic các kE hoch cIA 

dê ra: 

1. Muc tiêu kinh doanh nAm 2020 

Các muc tiêu tài chInh Cu thE nAm 2020 nhix sau: 

DVT: Tj ddng, % 

STT Chi tiêu NAm 2019 KE ho3ch 2020 TAng trirO'ng 

1 Tng tài san 164.439 180.000 109% 

2 VEndiEul 8.566 10.199 119% 

3 Tng huy dng 147.785 158.835 107% 
3.1 TiEngtrikháchhàng 106.865 122.681 115% 

3.2 TiêngCri&vayciia 
TCTD khác 

40.214 35.154 87% 

3.3 VEntàitrçiuythac 706 1.000 142% 

4 Dtrnçrchovayvàtrái 
phiEu TCKT 

101.520 117.181 115% 

4.1 Chovaykháchhàng 96.694 105.181 109% 

4.2 DAu ti.r trái phiEu TCKT 4.826 12.000 249% 

5 T l nçi xAu cho vay 1,28% <2,5% 

6 Lçi nhun trtr&c thuE 3.868 4.068 

7 CAR 10,69% >9% 

8 ROE 26,11% 22,31% 

Ghi chü: 
(IJKI hogch dit ncr cho vay và ddu tit TPDN là 117.18/ dâng, cdn phái duic NI-INN chcJp thuán 
(2) Lçri nhuán trttác thul 4.068 t) ddng là 19i nhudn Ngán hang riêng lé, chita hçrp nhAt. 
(3) Ké hoQch xdy dyng có dii iinh din ánh hwáng cza dich viêm p/ui cAp Covid -19. 

Nh.r vy, vài kE hoach cIA dE ra, nAm 2020 TPBank s dt quy mô tEng tài san 180 nghIn t' 

ding; Lgi nhun trtràc thuE chua hçp nhAt 4.068 t dng; T 1 nçt xAu trong tAm kiEm soát 

va dtrài 2,5%; Các t 1 an toàn trong hoat dng ngân hang luôn thrcic dam bào, thanh khoán 

luOn tEt. 
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2. Cli wrng trInh hành dng và giãi pháp thic hin 

2.1 Vt chiln lwqc kin/i doanh 1r9ng lain 

> Hoàn thành phwmg an c cAu lal  gAn lin vài xir l nçi xAu giai doan 2016-2020, tip 

tuc thuc hiên chin krccc dn näm 2022 theo Iô trInh dã d ra. 
.h h. . . . 

> Tiep tiic can doi nguon von va six diing von an toàn hiçu qua, dam báo thanh khoan 

toàn hang và tuân thu dáng các t l quy djnh cia NI-INN. 

> Tang tnrông tin dvng bn yang theo k hoach dLrçlc NHNN phê du)'t, barn sat chU 

trixang, giãi pháp diu hành, chInh sách tin t tin dung, hoat  dng Ngân hang cüa NI-INN. 

Thirc hin dang k gOi tin diing lai sut uu dAi h trq khách hang bj ãnh hixông bôi djch viêrn 

phi cAp Covid-19. 

> Tip tlic nâng cao chAt krçng tin diing va nang lirc quân l rüi ro, gn lin vâi kim 

soát các hoat dng cho vay. 

DAy manh  các hoat dng kinh doanh ngãn hang ban lè. ifu tién phát trin các san 

phAm cho vay tin chAp, san phAm the tin dyng, the ghi n quc t huóng dn tp khách hang 

co myc tiCu s luqng lón dng th&i dAy mnh doanh s san phArn bão hirn nhân th9 thông 

qua trin khai & hoàn thin cac mô hinh nhân sir chuyên ban bão him, xay dirng ha tAng cho 

cung cAp san phArn báo him online. 

2.2 Quán lj rái ro và kièin sodi, kkm lod;: n3i b3 

> Rà soát và nâng cAp rnô hInh phân loai rüi ro qu6c gia trong hoat dng ciia TPBank, 

dam bào phü hp vài yêu cAu cüa NI-INN va Basel II, tin tdi Basel III. 

> Cp nht h thng xp hang tin dyng ni b cho khách hang TCTD theo nguyen the 
Thông tu 52/2018/TT-NIHNN, hoàn thành h thng ni bO dánh giá v mirc dü vn (ICAAP). 

> Dir kin ring dyng Machine learning trong xây drng các rnô hInh djnh luqng nii ro cüa 

ngân hang, tang ctiông áp dyng Cong ngh trong qua trinh thAm djnh, xét duyt tin diing,... 

> Tip tyc hoàn thin các phwng an xü l giài pháp tãi chinh, cAu trüc tài chInh d giám 

thiEu t' l ng qua han,  nq xAu cua toãn hang. 

> DAy rnanh  vic kim tra, kirn soát các tinh nang lien kt chéo, các l hng h thng, 

an toàn CNTT, quy trInh, quy djnh vn hành. 

Thi& 1p các cuc kiêm tra tai  100% các don vj kinh doanh; djnh k5' giám sat tir xa, 

nhn din, do lurng, kiArn soát rüi ro. Nâng cao chAt !ugng nhân sir, tang du&ng dào tao  tuân 

thü, d cao van hóa k$' 1ut. 

> Tip tic vai trô kim soát hoat dng cCia các DVKD trCn toàn h th6ng, ma rng pham 

vi giárn sat nh&m giam sat các hoat dng nghip vy phát sinh tai  DVKD vã rnt s6 nghip vy 

phát sinh t?i  Hi sà, vói myc tieu phát hin sam các li cüa h thng va nhang sai sot trong 

qua trInh vn hành, giãm thiu rui ro cho Ngân hang. 

2.3 VI chInh sdch n/ian sit 

2.4 Nang cao chAt krqng và s6 ltrçmg mg viên dAu vào, dam bào nhân sir dixçrc tuyn dung 

phU hqp, dU vã kjp th?xi theo djnh bien và yu cu cUa các dcm v 

2.5 Du twphdl ti-un cong ngh, hin liqi hóa ngân hang 
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> Tip tiic xay drng nn tang cong ngh ngân hang s6, ngân hang cong ngh hang dAu 

t?i Vit Nam trên co sâ trin khai nan tang Backbase và cong ngh Bigdata, ML, AL. 

> 1:h dimg cOng ngh d t61 uu hOa vn hành, tir dng hOa, h trq ra quyt djnh, kiain 

soát rüi ro, nâng cao nAng suAt lao dng. 

2.6 Phd: lri!n n:1ng lithi /zoit d3ng 

> Nâng cao hiu qua mng hrói hoat dng, hoàn tAt vic xây dimg, ma mâi di vâi cac 
chi nhánh, POD da di.r9c NH14N chAp thun thành 1p, tim kim dja diani thich hçp da xin 
phép NT-INN cho thành 1p mài 05 chi nhánh, 05 POD. 
> Ma rng mng luâi LiveBank voi them It nhAt 100 diAm, hi.rdng tâi miic tiêu ma mói 
150 diam trong nAm 2020, nAng t6ng s dim LiveBank len 300 — 350 diem. 

2.7 Kilin sod! chi phi, nâng cao hi?u qua ho9l tZ3ng 

> KiAm soát cht chi phi, darn bào chi tiêu tit kim, h9p 1?, nhixng vn dam bão ngun 
hrc du ttx cho các mic tiêu phát trin kinh doanh, miic tiêu chin luçic cCia Ngân hang. 

> Lap, kiam soát kE hoach  ngân sách chi ti& theo Don vi hot dng, linh virc hoat 
dng. Thrc hin k lut ngân sách theo htrâng tiEt kim, hiu qua. 

> Quãn l' h s6 chi phi hoat dng trén thu nhp thuAn (C/I) cUa toàn h thng khong 
&rçic vl.r9t qua mi.'rc phé duyt tai  trng thai ks'. 

IV. Kt iun 

Trên day là báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh näm 2019 và djnh htràng k hoach näm 
2020 ccia TPBank. Tang giám dc cüng Ban diau hành tin tuông ring vói nhung nan tang d 
dat diigc cüa Ngân hang trong thai gian qua, cüng vói nh0ng djnh huOng dung dAn, sang sut 
tr HDQT, sir Ung h cüa các c dOng và n 1irc cüa toàn the Ban Iành dao  cüng toàn tha 
CBNVNgan hang thi TPBank s chinh phc nhng mc mic tiêu kinh doanh mói trong näni 
2020 Va các näm sau do, thra TPBank 19t vào Top 10 ngân hang thirong m?i  hang dAu tai  Vit 
Nam hoat dng hiu qua, khang chi va quy mO ma cOn va chAt 1u9ng và hiu qua hoat dng. 

Trân r9rg bdo cdc! (-_- 

Aroi nhân:  
- HDQT,BKS; 
- Ban Dku hành; 
- Liru: VP; TC 
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TPBank CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dcip-Tijdo-Hnh phüc 

      

S6: ,40 /2020/ TTr-TPB.&.H 

   

I-là N3i, ngày/5tháng f5 nãrn 2020 

T TRINH 

BA! HO! BONG CO BONG THU'NG NIEN NAM 2020 

(V/v. Thông qua Ket  hoqch Kinh doanh nàm 2020) 

Kin/i trinh:  BiI HO! BONG CO BONG NGAN HANG TMCP TIEN PHONG 

- Can cz Ludt C'dc i'd chik tin dyng sd 47/2010/QHI2 dã ditçrc Qudc hi nzthc C5ng /zôa 
xa hi51  chá nghTa Vit Nani khOa XII thông qua ngày 16/06/2010; 

- Can cz Diu l cüa Ngdn hang TMC'P Tiên Phong, 

- Can th kA hogch k/nh doanh g/a/ dogn 2016-2020; 

- Can c& IcE hoach phát iriEn mgng lzthi nãin 2020; 

Ban Diu hành kInh trinh Hii dng Quan tn, Dai  hi dng ct dông phé duyt, thông qua các 

Chi tiéu k hoach kinh doanh 2020 nhix sau: 

CAC CHI T!EU KE HOACH KINH DOANH NAM 2020 

D VT T ddnz % 

STT Chi tiêu Näm 2019 
Kê hoach 

2020 
Tang trtrô'ng 

1 Tng tài san 164.439 180.000 109% 

2 Vn diu 1 8.566 10.199 119% 

3 Tônghuydng 147.785 158.835 107% 

3.1 TingCrikhachhang 106.865 122.681 115% 

32 
TingCri&vaycCaTCTD 
khác 

40.214 35.154 87% 

3.3 Vn tài trçx Uy thác 706 1.000 142% 

' 
Dtrncrchovayvàtrái 
phiu TCKT (*) 101.520 117.181 115% 

4.1 Chovaykháchhàng 96.694 105.181 109% 
4.2 Du tu tráiphiu TCKT 4.826 12.000 249% 
5 T1nqxau 1.28% <2,5% 
6 Lqi nhun trtrOc thud 3.868 4.068 105% 
7 CAR 10,69% >9% - 
8 ROE 26,11% 22,31% - 

Trang 1 /2 



TM. BAN DLEU HANH 
GGIAMDOC/f 

Ghi chz. Các clii tiéu i/nrc hién nam 2019 Icly iheo Báo cáo sal cliInh cia dzrçxc kiini 
roan 

(*) KE hoach tang lrwóng dwncr dir kiln 15% lay thuç$c vào mic NIiNN cho phép 

Ké hogch xdy dung có dii tInh din ánh hu-óiig cza dich viêm phdi cd'p Covid -19. 

'!'rin trong kInh trmnh Hi dng Quan trj, Dai hQi dng c6 dong phé duyt. 

f\101 nlzâ,z:  
- DHDCD; 
- HDQT, BKS, EKCO; 
- Ban Dilu hành; 
- Lztu.VP. 

Trang 2 / 2 



TPBank 
S: 03 /2020/BC-TPB.BKS 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Ttr do - H3nh phác 

   

Ha N5i, ngày 15 tháng 05 nàm 2020 

BAO CÁO HOAT BONG CUA BAN KIEM SOAT 

NAM 2019 

Kinh trinh: Di hi ding C dông Ngân hang TMCP Tiên Phong 

- Can cü Diu I cUa TPBank; 
- Can cr Quy djnh to chirc và hot dng cüa Ban kiêm soãt; 
- Can cir tInh hInh hot dng cüa TPBank, 

Ban kirn soát (BKS) báo cáo két qua th%rc hin nhim vi näm 2019 và các nhim V%1 

trQng tam cüa BKS nãm 2020 nhi.r sau: 

PHAN I- BAO CÁO HOAT BONG CUA BAN KIEM SOAT 

I- HOJT BONG CHINH CUA BAN KIEM SOAT 

1. Theo dOi vic trin khai thrc hin Nghj quyt DHDCD thrOng niên nAm 2019. Tharn gia 
kin xay dirng Chin hscyc phát trin Ngãn hang, ChInh sách quán l rüi ro và viéc triên khai 
các djnh hràng chi do cüa Chinh phü, Ngán hang Nhà nuàc. 

2. Giám sat thrc hin các chi tiêu an toàn tài chinh và các tiêu chI quàn trj rüi ro lien quan 

dn hoat dng Ngân hang. 

3. Ki&n nghi vài HOi  dng quãn trj (HDQT), Tng giám dc (TGD) nhQng ni dung lien quan 

dn cong tác giám sat, diu hành Ngân hang, nhAt là linh vrc kiêm soát nOi b, quãn l rüi ro 
và hoat dng kinh doanh. Khuyn cáo các nguy co gay ra nç xâu trong mt s linh vrc cp 
tin dmg. 

4. Chi dao  Kim toán ni b (KTNB) thrc hin k hoch kim toán dixçrc BKS, HDQT thông 

qua. Theo dOi, dánh giá cht hrçing kim toán. Cii th: 

- Hoàn thành các cuc kim toán hoat dng di "ri các DVKD và kiri tn-duyn ' theo 

Kêtioach. 

- Ban hành quy trmnh, hixâng d.n và th chi.rc thirc hin kiêm toán, dánh giá t l an toãn vn 

theo Thông tu 41/2016/TT-NHNN cUa Ngân hang Nba nuàc. 

- Kim tra, kiin nghj xi:r l' mt s khách hang có hành vi gian 1n, lcii ding so ha ciia Ngân 

hang d tric lçYi. 

- Thrc hin thm djlth báo cáo tài chInh và soát xét t' l dam bào an toàn hot dng Ngân 

hang. 
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- Phi hçxp vói Khi Quãn tr rüi ro rà soát, báo cáo dánh giá tInh hInh xcr 1 nv xu theo Nghj 
quyt 42 cüa Quc hi. 

5. Thông qua báo cáo kim loan va cánh báo tuán thu toàn hang, BKS dA d nghj TGD, Giám 
dc các khi kinh doanh tang cuông ch.n chinh vic tuân thU, khc phiic sai phm; kim soát 

rüi ro và chinh sCra san phm, khc phic các 1i h thong. 

6. Chi do KTNB theo dOi, don dc các dan vj lien quan khc phiic sau kim toán và phi 
hçp v&i các dan vj chic näng ch.m dim tuân thü, áp dung mCrc phat vi phm d6i vâi cac 
dan vj lien quan. Kin nghi Hi dng k' 1ut xCr l trách nhirn các cá nhân, t6 chüc có vi 

phrn. 

7. Lam vic vói Cong ty kim toán dc 1p d trao di thông tin, nm b.t kt qua kim toán 
phic vi yêu c&u th.m djnh báo cáo tài chInh. 

8. BKS dã rà soat, dánh giá vic tuán thu cac quy djnh cüa Thông ti.r 13/2018/TT-NHNN quy 
djnh v H thng Kim soát ni bO và kin nghj HDQT, BDH hoàn chinh mt s ni dung 

lien quan; dng th&i tham gia ' kin, d xuAt NHNN tháo g các vrâng mc trong vic triên 

khai thrc hin Thông tir 13. 

(C 9. BKS thiiông xuyên theo dOi, cp nht danh sách c dOng sang 1p, c dông lan, thành viên 
gop v6n va ngu?i lien quan cUa thành viên HDQT, thành viên BKS, TGf) cüa Ngán hang, 

P dng thai giám sat tuári thu vic cong b thông tin di vói nhQng thay di nay. 

N 10. Phi hop vói Hôi dng Nhân sir tuyn diing, b nhiin can b, nãng cao näng 1irc hot 

dngKTNB. 

11. Dánh giá kt qua hot dng cua BKS: 

BKS duy tn 03 thành viên, trong do có 02 thành viên chuyên trách, dáp Ung dü ca cu theo 

quy ctjnh. Näm 2019, BKS dã t churc h9p djnh kS',  dng th&i thix&ng xuyên trao d6i, thông 

qua các ni dung thuc chrc nang, nhim vt theo quy djnh. Các thành viên BKS dã tIch crc 

thirc hin và hoàn thành nhim vi thrcic giao. 

Nhiçin vy can cái thiçn: 

- Trong diu kin img dyng mnh m cong ngh thông tin, hin di hóa cong ngh và phát 

trin dch vi Ngân hang, BKS cAn tip tiic di mài phuang thic chi dao  nhm tang cu?.ing 
nang f kim toán rUi ro d6i vôi iTnh vrc hoat dng cOng ngh thông tin Ngân hang. 

- Câi tin phuang thic giám sat, kiêm toán dê có dánh giá da chiu, dam bâo can di mic lieu 

kim soát rüi ro và tang tnr&ng hoat dng kinh doanh. Tang c.rrig hoat dng tu vAn khách 

quan, dOc  l.p d tang them giá trj và cái thin hiu qua hot dng cüa to chY';. 

II- KET QUA GIAM SAT HO1T DQNG NGAN HANG 

1. Thm dinh báo cáo tài chInh (BCTC) 

Qua thrn djnh cho thAy BCTC do Ban diu hânh 1p và ducc Cong ty TNHH Ernst & Young 
Vit Nam kim toán dã phán ánh trung th1rc và hcip l', trên các khái cnh trQng yêu tinh hmnh 
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tài chInh, kt qua hoat dng kinh doanh và tInh hInh liru chuyn tin t cüa TPBank cho các 
giai doan tài chInh kt thüc ti ngày dáng s 

Kit qua t/i'c /:in i;z5t S6 clii tiêu tài cizlnh närn 2019. 

Do'n vl tinh: tj) ddng 

STT Chi tiêu Nàm 2019 
+1- so voi 

2018 
T 1 hoàn thành 

khoach 2019 

1 Tng tài san 
164.439 28.260 104,08% 

2 Vn diu I 8.566 - 85,66% 

3 Tang huy dng 147.785 29.194 103,85% 

3.1 Tingi:rikháchhang 106.865 22.012 103,96% 

3.2 Ti&n glri & vay cCia TCTD khác 40.214 6.722 101,76% 

3.3 Vn tài tro üy thác 706 459 
4 Dir my cho vay và trái phiu TCKT 101.521 17.191 100,32% 

4.1 Cho vay khách hang 96.695 18.237 101,75% 

4.2 D.0 ti.r trái phiu TCKT 4.826 (1.046) 78,28% 

5 T5'1nçrxãuchovay 1,28% 0,18% Khoach<2% 

6 Li nhun trir&c thug 3.868 1.610 120,88% 

7 CAR >10% 

8 ROE 26,11% 5,24% 125,11% 

TInh dEn 3 1/12/2019, Tng tài san cüa TPBank dat  164,4 nghIn t' dng, tang gn 21% so vói 

nam 2018; Tng huy dng dat  147,8 nghIn i' dng, trong do huy d9ng TT1 dat  106,9 nghin 
t' dng, tang han 26% so vOi näm 2018. Hoat dng tin ding tiêp tiic tang tnrâng t& và dam 
báo mirc giâi hn cttxorc NI-INN cho phép vói tng du ng dat  101,5 nghIn t dng. Chit lucmg 

tin ding cUa TPBank drçc kiEm soát chat,  vâi mrc nçi xu a mirc 1,28%, dat  yêu cu chi tiêu 
ra (dirOi 2%) 'a thp han so vài quy djnh cUa N}ThN. 

Tng thu nhp hoat dng thu&n näm 2019 cüa TPBark dat  8.469 t' dông, trongdOthunhâp 

lài thun dat  5.633 t' dng, chiEm 66,5%; thu nhp thuâr ngoài lãi dat  2.836 t dông, chIiii 

33,5%. Dc bit, toàn b ng xu tai  VAMC cüa TPBank dA dtrç tat toán. Li nhun tnxàc dir 

phOng rüi ro tin ding dat  5.166 t' dng. Trong näm 2019, TPBank dâ trIch 1.298 t' dng dr 

phông rüi ro, trong do dir phông cho vay khách hang 904 t dng (dr phàng chung: 159 t 
dng, dr phàng cii th& 744 t' dng) và 394 t dng di,r phông cho các trái phiEu VAMC. 

Lqi nhun tn.râc thuE (sau khi trIch dü dr phông), dat  rni'rc 3.868 t dng, tang 1.610 t)' dng 

(tang 71%) so voi närn 2018, dng thai hoàn thành vl.r9t kE hoach nãrn 2019 vói t' 1 hoàn 

thành là 121%. 
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A 

C 

2. Hot dng quãn trl,  diu hành 

- HDQT dà kip thai chi do chin Iuqc va thirc hin nhthig chuyn di quan trong trong Cong 

tác quãn iii, diu hành Ngân hang nhm dam bào tuân thu dung quy djnh cüa Lust các TCTD, 

Thông ttr 13 và các v.n bàn chi dao  cüa NHNN; dng thii tIch crc triên khai thirc hin các 

nhirn vii di.rçxc DHDCD thông qua. 

- Näm 2019, HDQT dã d ra các chü tnrong, chInh sách, djnh huâng cho BDH phát trin hoat 

dng kinh doanh, tang cl.r&ng giãm sat quan 1 cp cao di vth các boat dng diu hành, kim 

soát ni b va quàn I' rüi ro. HDQT ti&p t1c chi dao  BDH th%rc hin Phi.wng an tái co c.0 

Ngan hang giai doan 2016— 2020, Chin hrqc dn nan-i 2022. Qua dO, nâng cao näng 1irc kirn 

soát, chit luçmg tâi san; tang ci.rang cac bin pháp thu hi nçi qua han,  nq xu. 

- Vài vic di.rçxc NHNN cong nh.n dat  chun Basel II và cho áp diing Thông tu 41 trLrâc th&i 

han dã giüp TPBank mô rng tin ding, tang thu nhp và tao  lçi th trong vic trin khai các 

mô hInh kinh doanh nii, dem lai  nhiu tin Ich cho khách hang. 

- TPBank dA duc cac th chi.'rc tãi chInh, xp hang  quc t dánh giá cao, dc bit tiên phong 

thj tru&ng v san phrn và cOng ngh; dng thai, k' kt hçp tác vói nhiu di the qu6c t lan. 

- Cong tác quàn 1 rii ro: TPBank dã nâng cAp khung quân trj rui ro d dáp üng yêu cAu 

Thông ti.r 41, Thông Ur 13 và ki&n soát ch.t chê B chi so tài chInh cüng nhix các giai han,  t' 

1 dam bào an toàn hoat dng theo quy djnh. Kt qua dánh giá cüa các ca quan quãn Is', di 

the trong ngoài ni.róc Va CáC t chirc xp hang dã thrçrc nâng len. 

3. Co ch ph6i hçrp v&i BKS: 

- HDQT, BDH, BKS dã cO co ch phi hçip phi hçp trong các boat dng giárn sat, kirn tra 

vâ kim soát hot dng Ngãn hang. 

- Các kin nghj cüa BKS, KTNB dã thrçc ghi nhn và cci bàn du'çic HDQT, BDH b sung, 

chinhsjra.phü hçp. 

4. Kin ngh d6i vOi HDQT và BDH 

4.1. Thirc hiên Phinyng an tAng vn diu 1 theo Nghj quyt DHDCD nh.m b sung vn chü 

sâ hüu, nâng cao vj th, näng 1irc canh  tranh trén thj truang tài chInh và cái thin b chi tiêu 

an toàn cüa TPBank. 

4.2. Chu dng nm bat các thông tin, din bin tinh hinh thj tnrô-ng tài chInh tin t, kinh t 

trong và-ngoi niróc. Xây dmg cc kch bàn d di phó kjp thai, hiu qua vOi nhUng tinh 

hurng rcii ro. Kjp thai trin khai các giãi pháp theo clii dao  cUa Thu tuóng ChInh phü va 

Ngãn hang Nhà mrâc. 

4.3. Trin khai có hiu qua các giãi pháp mô rng tin dung di Oi lTnh vrc san xuAt kinh 

doanh, lTnh vrc tru tiên. Ap diing các ca ch& chInh sách d tich crc hO trcl rthüng d6i tucxng, 

ngành kinh t bj ãnh hiiâng bai thién tai, djch bnh. Da dg hOa cac chixong trInh san phArn 

d nãng cao hiu qua boat dng. 
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4.4. Cãi tin san phm djch vii theo huàng hin di, da tin Ich vth 1rng dung cong ngh cao. 

Dy mnh các san phm dch vii Ngan hang s& du ttr co sâ cong ngh hin di. Vn hành có 

hiu qua các dr an cong ngh thông tin vào hot dng kinh doanh và diu hành. 

4.5. Nâng cao cht hrçng, hiu qua quãn 1' rüi ro. Thiing xuyên rà soát, phát hin sam du 

hiu rüi ro gian 1n, rii ro cOng ngh thông tin. Ma rng phm vi gim sat hoat  dng và nâng 

cao vai trO kim soát hoat dng cüa cac dan vj kinh doanh trén toàn h thng d phát hin 

s&m, ngan chn các 1i h thng, sai pham trong vn hành, giám thiu rüi ro cho Ngân hang. 

Quãn trj têt rüi ro theo chun quc t Base! II và Thông tu 13. Giám sat tot các clii tiêu tâi 

chInh, dáp ng yêu cu cüa Ngãn hang Nhà rnrOc và các t chrc xp hang quc té. 

4.6. Tich cuc xcr 1 na xu, tài san dam bâo theo k hoch, 1 trInh d ra. Ngan ngira nç xu 

mói phát sinh, dam báo dat t' lé rig xu theo miic tiêu d ra. Lini nguy ccx gia thng ncx xâu a 

mt s mãng nhtx The, cho vay tiêu dung, san phm ô tO và bt dng san. 

4.7. V mang  li.rài hoat dtng: cAn nãng cao hiu qua, phát trin theo chiu sâu và gia tang thj 

phAn; xay drng chin luçxc khách hang bn vQng. ChU tr9ng cOng tác tim hiu, phãn Ioai, 

sang 19c khách hang. Không ngüng cái tin, nãng cao chAt Iupng chain soc khách hang. 

4.8. Thu&ng xuyen cp nht, hoàn chinh các quy trInh, quy ch phü hçp vri tInh limb kinh t, 

thj tnrxng va xu hisóng djch vii Ngân hang trên nn tang cOng ngh s. Quan trj diu hânh 

theo huong cong ngh hin di. 

C 4.9. Tang cumg k' 1ut, nâng cao thirc tuân thU và xir 1' nghiêm các vi pham dao  drc ngh 

} nghip. Thrc hin nghiem ch tai dánh giá tuân thU và phat vi phm d6i vói các dan vj, Ca 

nhãn. Rà soát, chAn chinh vic tuãn thU quy dnh báo cáo v sir kin bAt thng ti các dan v. 

4.10. ThiiO'ng xuyén rà soát, dánh giá Iai  ccx cAn t chCrc cUa các khi, trung tam, dam báo tinh 

gçn b may. Cai thin nang suAt lao dng, hiu qua hoat dng. Tuyn ch9n can b có näng 

brc, trinh do t&. Rà soát, áp dung ch d tin lirang phU hçp, cOng bang d dng viên, thu hUt 

cánb. 

4.11. Thrc hin tt chin hrçic marketing, truyn thông và quãng bá san phAm, thirang hiu 

TPBank. 

4.12. Kim soát chat va thirc hin tit giè.m chi phi trong các khâu hot dtng. Quàn l chi s 

chi phi trên thu nhp (CIR) toàn h thng. 

Da dnghOa và gia tang t trng thu phi trong ci cAu doanh thu toãn hang, giàm phi1 thuc 

vào lTnh vrc tin diing. Cái thin näng !rc tài chInh Va lieu qua sU diing vn, các ngun 1rc tài 

chInh. 

PHAN II- NHIM VTJ TRQNG TAM CUA BAN KIEM SOAT NAM 2020 

1. Giám sat tInh hInh thc lii.n Nghj quyt cüa DJ4DCD và vic tuân thU các quy djnh cUa 

pliáp 1ut, Diu l, Phucrng an tái ccx cAn Ngãn hang, Chin hiçxc dn nAm 2022 theo l trInh 

dA d ra. - 

5 



TM. BAN KIEM SOAT 

ONG BAN 15 

2. Chi dao KTNB hoàn thãnh K hoach kim toán näm 2020 và các cuôc kirn toán dt xuât 

khác theo yêu cAu thrc t. Ung diing cong ngh, phn mrn kirn toán trong giám sat ho?t 

dng và náng cao näng lirc dánh giá, kim toán rüi ro trong mgi hot dng Ngán hang. 

3. Th.m djnh BCTC và giám sat tInh hInh tài chmnh thông qua vic dánh giá các chi tiêu an 

toàn hot dng theo quy djnh. Rà soát các chInh sách quan trgng v& tài chInh, k toán, dam 

báo tuân thu quy dnh cüa Ngân hang Nhà nuâc, B Tài chInh và Uy ban Chimg khoán. 

4. Kim toán vic thrc hin Phuang an tái c cu và Xi'r 1 ng xu theo Nghj quyt 42 cUa 

Quc hôi. 

5. Duy trI co ch trao di thông tin giüa BKS v6i HDQT, BDH d nâng cao hiu qua hot 

dng quãn trj, quãn 1 rüi ro và tuán thu. 

6. Kién toàn nhân sir kim toán ni b và dào t?o  nâng cao k thut kiém toán trên co si rüi 

ro. tYng diing cong ngh kim toán tiên tin, nâng cao cht hiçmg, hiu qua kim toán ni b. 

7. Theo dOi, cp nht danh sách c dOng sang 1p, c dOng lan, thành viên gOp vn va nguài 

lien quan cüa thành viên HDQT, thành viên BKS, TGD cüa Ngãn hang. Giám sat tuãn thu 

vic cong b thông tin di vài nhüng thay di nay. 

8. Rà soát, xay dung b sung, chinh sCra h thng van bàn ni b phic vi hot dng cUa BKS, 

KTNB. 

9. T chCrc dy dü cac cuc hgp cüa BKS và thông qua các ni dung thuc chCrc näng, nhim 

vu cüa BKS. 

Trân trgng, 

Niri nhán: 

- N/nt kInh gz'ti 
- Litu BKS. 
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TR~ ç)g• NGAN HANG 

THUCNGMAJCÔH$ * IL-* 
o nEN PH0M 

Nci nhân: 
- Nlurkinhgiri; 
- Lisu: VP.HDQT, BKS. 

TPBank CQNG HOA XA HOI CHU NGH!A VIT NAM 
Dc lap - Tir do - Hanh phüc 

S6: 04 /2020/BC-TPB.BKS Ha N5i, ngày 45 tháng 05 nám 2020 

BAO CÁO SIX DUNG NGAN SACH NAM 2019, 
KE HOACH NGAN SACH NAM 2020 CUA BKS 

Kinh trmnh: Di hi dng C dông Ngân hang TMCP TiênPhong 

Ban Kim soát báo cáo Qu' Dai hOi dng C dong tInh hInh sr ding Ngân sách nãni 

2019 và K hoach Ngán sách näm 2020 cüa Ban kim soát (BKS) nhu sau: 

1. TInh hInh sfr dting Ngân sách näm 2019 

Tong chi phi hoat dng BKS nArn 2019: 2.241 tr.dng, dat  83,06% Ngan sách. Trong do: 

- Chi thu lao, thuê ur v.n: 1.889 tr.dng, dat  88,35% Ngan sách; 

- Chi khác: 352 tr.dng, dat  62,86% so vài Ngân sách. 

Nguyen nhán.  BKS da tit giãm khoán chi thuê tu van và dào to Chuán mrc Basel. Do do, 
Ngân sách BKS clura sr ding là 457 tr.dng. 

2. Ké hoch Ngân sách näm 2020 

Ban kim soát trInh tng ngan sách cUa BKS näm 2020 là 2.698 tr.dng (Hai t• , sáu train chin 
,nitcri tarn trieu &ng), tiroTig di.rcmg müc ngán sách näm 2019 theo Nghj quyt DHCD 2019. 
Trong do: 

- Chi thu lao BKS: 1.889 tr.dng (không di so vOi thiic t 2019); 

- Chi ttr van: 249 tr.dông; 

- Chi phi hoat dng khác: 560 tr.dng. BKS vn dr trü kinh phi mt s djch vi,i thuê ngoài. 

Tang hcip Ngán sách nãrn 2019 và nárn 2020. 
Don vj. triu dong 

STT Ni dung 
Näm 2019 

K hoach 2020 
Kê hoach Thirc chi 

1 Chithülao 1.889 1.889 1.889 

2 ChituvAn 249 - 249 

3 ChiphIhotdngkhác 560 352 560 

Tng cong 2.698 2.241 2.698 

Trân trçng, 

en Thj Bão 



VTPBank CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Doe Ip - Tçr do - Hnh phüc 

o0o------ 

Ha N5i, ngày ,151háng 5n0m 2020 
S& 44 /2020/ TTr-TPB.fr9tl 

T% TRINH 

DAI HQI BONG CO BONG TH1JYNG NIEN NAM 2019 

(V/v: Thông qua Bdo cáo lài chInh nan: 2019 öã thrcxc kknz loOn cOa TFBank,) 

KIn/i lrInh:  DAT HQI BONG CO BONG NGAN HANG TMCP TIEN PHONG 

Can cz Ludt thc i'd chik tin dyng sd 47/2010/QHI2 dã thtqc Qudc hi nzthc Cong hôa xã 
hç51 chü nghTa Vit Nan: khOa XII thông qua ngày 16/06/2010; 

Can th Dicu l cüa NgOn hông TMCP Tiê,i Phong; 

C'On th Quy/i djnh so' 49/2014/QD-NHNN ngày 31/12/2014 cOa Thdng dO'c NgOn hông nhà 
nithc v viêc Ban hành C'hd d báo cáo tài chInh dO! v6i cdc To c/nc tin dyng, 

COn c: Thông 1u sd 3 9/201 J/iTNHA?sT  ngày 15/12/2011 v vic Quy dfnh v Kiin loan 
dóc 12p ddi vái các Td chi-c tin dung, Ciii nhOnh NgOn hông ntr&c ngoài; 

COn cz Nghj dfnh sd 93/201 7/ND-cF cáa Thu tztO7ig Chin/i phô ngày 07/08/2017 v ché' d 
là! chInh ddi vOl Td chtc tin dyng, chi nhánh NgOn hang nzrác ngoài; 

COn th Báo cáo tài chInh cáa TPBank nOm 2019 dd dztçc phát hành; 

Ban Diu hành kInh trinh Di hcii dng c dông phé duyt Báo cáo Kim toán nm 2019 dA 

&rqc kim toán bôi Cong ty TNHH Ernst & Young Vit Narn phát hành theo các ni dung ci 

th nhx sau: 

Báo cáo kirn toán là báo cáo chap nhn toàn phn di vói Báo cáo tài chInh nãm 2019 

cia TPBank phát hành dInh kern. 

Mt s các chi tiêu cci bàn trong Báo cáo tài chInh näm 2019 dã duc kim toán nhu sau: 

(Doii vf iInh: Triêu ddng) 

STT Chi tiêu Dn 31/12/2019 

1 Tngtàisân 164.438.534 

2 Lçi nhun tnrOc thu näm 2019 3.868.189 

3 Lqi nhun chua phân phi nAm 2019 3.093.842 

4 TingCricüakháchhàng 106.865.515 

5 Chovaykháchhàng 101.520.227 

6 TlOncixâu 1,28% 

Trang 1/2 



B Báo cáo tài chiub dy dCi närn 2019 d duc kim toán dixçc dang tãi tai vebsite: 

jp://tpb.vn. 

TrAn tr9ng kInh trmnh D?i hGi ding c dông phé duyt. 

No'! nhân:  
- DHDCD,' 
- HI9QT, BKS', EXCO; 
- Ban Diu hành; 
- Lwu: VP. 

Trang 2/2 



7TPBank CQNG HOA XA HQI CHU NGHL4 VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

o0o  

Ha N$i, ngày/  thangcnain 2020 
S: /2020/ TTr-TPB.HDQT 

T( TR!NH 

V/v thông qua Phwo'ng an phân ph6i 4r1 nhun và trIch 1p  cdc quj 

lheo quy djnh nám 2019 

Kmnh trInh:  DAI HQI BONG CO BONG NGAN HANG TMCP TIEN PHONG 

Can th Nghj dfnh 93/2017/ND-CF ngày 07 lháng 08 nãni 2017 cila ChInh phü v ché' ä'ç5 
tài chInh dc4i vái các Td chic tIn dyng, chi nhänh Ngán hang nzróc ngoài; 

Can cz Thông 1u s 16/2018/77'-BTC ngày 07 tháng 02 nan: 2018 cza Bô Tài chInh v 
vic Hzthng ddn chE d5 tài chinh dô'i vol các i'd chzc TIn dyng, chi nhánh Ngdn hang 
nu'ác ngoài, 

Can c& Dthu l cza Ngán hang TMcP Tién Phong, 

Can th Nghj quyet cüa Hi ddng Quán frf sd ... ./2020/NQ-TPB.HDQT ngày .....v vic 
thông qua các ni dung ké' hogch Id chi'rc và chiwng trInh Id ch&c Dqi hi ddng cd dông 
thzthng nien 2020 ca Ngdn hang TMCF Tiên Phong; 

Xét kit qua ho cit d$ng kinh doanh nOrn 2019 cüa Ngán hang TMCF Tiên Phong iheo Báo 
cáo tài chInh dã kkm toán. 

Theo báo cáo tài chInh dä kim toán bôi Cong ty TNHH Ernst & Young Vit Narn phát hành 
näm 2019 TPBank dt &rçrc lçi nhun trtrót thué là 3.868.189 triu dông (Ba ngàn, tan: train 
sáu mzrcri tan: t mót tram tam mitcri chin Iriêu dong.}. 

HOi dng quàn trl kInh trInh Di hi c1cng c dông thông qua phuong an phân phi 19i nhun 
näm 2019 nhii sau: 

DVT: triêu dn 

TT Chi tiêu Thrc hiên 2019 

1 Loi nhuân trtróc thus 3.868.189 

2 Thud TNDN phái np 774.34 7 

3 Lçii nhun sau thu (3)=(1)-(2) 093 42 

4 TrIch 5% Qu b6 sung vn diu l (4)(3)*5% 154.692 

5 TrIch 10% Qu5' dir phôrig tài chInh (5)(3)*10% 309.384 

6 TrIchQu5khenthi.rông 5.000 

Chia c tCrc bang c phiu t' I 20% cho tng s CP Itru hành 
(*) 1 633 146 

8 Lçi nhun d Ji chira phãn plii 2019 (8)(3)-(4)-(5)-(6)-(7) 991.620 

I 



Lirn j: 
(*) Tong so co ph/eu phO thông dang hru hành là tong so cô ph/eu phô thông dà phát hành 
logi trü sO côphiéu qu9. 

Day là sO tInh toán dea trén BCKT, SO lieu cO the thay ddi khi có biên ban kiinz tra cia cci 
quan ban ngành khác. 

Ngán hang d igi igi nhuan chzzaphán phdi d ma rç5ng hogi dng kin/i doanh nãm 2020. 

Trân tr9ng kinh trinh Dai  hi ding c dông thông qua! 
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VTPBank cQNG HOA xA HQI CHU NGHIA WET NAM 
Dc Jp - Ttr do - Hanh phüc 

s6: O /2O2OfFTr-TPB.HDQT Ha N5i, ngày jthang Dnàm 2020 

TO TR!NH 
V/v Thông qua Phzroiig an tang vn diu l nãm 2020 

K(nl i:  DAI HQI DONG CO DONG NGAN HANG TMCP TIEN PHONG 

Can cz Lual  Các t chz-c tin dung s 47/2010/QHJ2, Luát sza ddi, b sung môt si diu 

cüa Lu1i Cthc tt chzc tin dyng s 17/201 7/QHJ4 và các van bàn hitáng dn (hi hành, 

Can ci Luat  Doanh nghiêp so 68/2014/QHJ3 và các van bàn hiding dn (hi hành; 

Can th Ludt Ghz-ng khoán sO 70/2006/QHIJ; Luát tha ddi, bd sung m3t sO diu cza LuOt 

Ch&ng khoán sO 62/2010/QHI2 và các van ,5án hiding dn (hi hành, 

Can cz Nghj djnh sO 58/2012/ND-cP ngày 20/07/2012 cüa ChInhphü quy djnh chi tiEt a 
hiding dJn thi hành mç3 sO diu cza Luát Ch&ng khoán và Luát tha ddi, bd sung môt sO 

diu cia Luái Chzng khoán, 

Can cz Nghj djnh sO 60/2015/ND-CF ngày 2 6/0 6/2015 tha dOi, bO sung môt sO diu cüa 

Ngh/ dfnh sO 58/2012/ND-CF ngày 2 0/0 7/2012 cza ChInh phz quy djnh clii tiEt và hiding 

dn (hi hành mat sO diu cza Luat  Ghz-ng khoán và Lual  sira ddi, bd sung nzt sO diu cüa 

Luat Chthig khoán; 

Can th Thông hr sO 162/2015/T7'-BTC ngày 26/10/2015 cüa Bç5 Tài chin/i hiding dn vic 

chào bàn ch&ng khoán ra cong chüng, chào bàn cd phidu d hoán dOi, phát hành them cd 

phiEu, mua lgi cd phku, ban cd phiu qup; 

Can th Dieu l cza Ngan hang Thzroiig mai Cd phdn Tiên Phong (sau dày gi là 

"TPBank" hoac  "Ngan hang "). 

Trn c sâ tInh hInh kinh doanh thirc th, nhAm mc dIch ma rng quy rnô hoat dng kinh 

doanh và phát huy ti da các ngun lijc trong 1 trinh chin !rc cüa Ngân hang, Hi dng 

Quan tn ("HDQr') Ngãn hang Thtwng mi C phAn lien Phong kinh trInh Di Hi Dng 

c6 Dông xem xét, thông qua Phi.rcmg an phát hãnh c6 phiu pho thông d trã c tüc cho c 

dông hin hOu d tang v6n diu 1 trong näm 2020, ci th nhu sau: 

A. NHU CAU cAN THIET CUA VIEC TANG VON DIEU L 

1. Dáp üng yCu cu cUa Ngân hang Nhà nuàc v nâng cao nang lrc tài chInh, to nn tang d 

phát trin mng hxâi chi nhánh, mô rng thj phn và quy mô kinh doanh, da dng hóa các 

1oi hinh djch vi ngân hang. 

2. Dam bào tuAn thu và dáp tng dÀy dü cac chi tieu dam bão an toan trong hoat dng ngân 

hang, nâng cao näng1irc quãn trj rUi ro, thc hin các chuAn mvc  ti Hip i.ràc Basel (Basel 

II) theo quy djnh cüa Ngãn hang Nhà ntràc Vit Nam. 

3. Tang truàng ngun vn trung dài hn d phic viii cho nhu cÀu tang trtrâng tin dung. 



4. Du tix co Sâ vt chit k thut. h th6ng cong ngh thông tin phic vii cho nhu cu phát 

trin mng hrOi toàn h thng, phát trin các san phm cO ham Iupng cong ngh cao. 

5. Gop vn vào cáC linh virc kinh doanh kháC d h trçY thic dy kt qua kinh doanh ca 

Ngân hang. 

B. KE HOACH TANG VON DIEU L 

1. Mtrc v6n diu I dr kin tang them: 

Vn diu 1 hin ti: 8.565.892.060.000 dng (Tánz nghIn nãrn trãni sáu nnsci lam 1)), 

tam tráiii chin mitoi hai triu, sáu nnrc.ri nghIn ddng), ttxong üng 856.589.206 c phiu 

trong do: 

~ SO hrçng CO phiu ph thông dã phát hành: 856.589.206 c phiu 

-1- S hiçng c phiu ph thông dang luu hành: 816.573.150 ci phiu 

+ So lugng CO phiEu qu5: 40.016.056 c phiu 

Tng mCrc vn diu 1 dir kin tAng them trong näm 2020: 1.633.146.300.000 &ng 

(Mi5t nghln sáu tram ba nnrcri ba t3, nz5t tram bn nuicri sáu triu, ba tram nghmn ddng 

chãn,.) tixong áng 163.3 14.630 c phiu 

Vn diu I dr kin sau khi hoàn tAt vic tang v6n diu 1 trong nAm 2020: 

10.199.038.360.000 &ng (Mzthi nghIn m5t tram chin mzroi chin ti), ba mu6r1 tam triu, 

ba tram sáu mzrai nghIn ddng ch8n) tuang ng 1.0 19.903.836 c phiu. 

2. Phirong an tAng vn diu 1: 

Tang v6n di&u 1 t& müc 8.565.892.060.000 dng len müc 10.199.038.360.000 dng (tang 

them 1.633.146.300.000 dng) thông qua phixcing an: 

Phdt hành cti philu p/is llzônR dl Ira c tác cho c dông hiên hü'u  

Dôi urçng phát hành: C dOng hin hthi CO ten trên Danh sách c dông dtrqc thirc hin 

quyn nhn c tCrc bang c phiu ph thông theo nghj quy&t cüa HDQT, duqc Trung 

tam Liru k' Chüng khoán Vit Nani thông báo xác nhn. 

S hrçng c phiéu dr kin phát hành them: 163.314.630 c phiu ph thông, mnh 

giá 10.000 dng/ct phiu. 

Tang giá trj phát hành (theo mnh giA): 1.633.146.300.000 dng 

Phircing thrc phát hành: Phát hành c phiu ph thông cho CO dOng hin hUu d chi trã 

cOtic. 

Ty le thuc hieniTy lê chi ira 20°io tren mênn gia tren tong so cô phiêu phô thông dang 

luu hành (C dong sä hUu 100 c phiu ti ngày ch& danh sách huàng quyn së dtrçc 

nhn them 20 c phiu mói). 

Ngucn v6n thirc hin: Tir LQi nhun sau thus nAm 2019 sau khi trich Ip các qu5 (theo 

BAo cáo tai chInh dtrçic kim toAn nAm 2019 cüa TPBank), phi hcip quy djnh pháp Iut. 

Phtrcrng An xcr 1 s cO phiu lé phAt sinh (nu cO): C phiu phAt hành d trã c trc 

cho c dông hin hthi s duqc lam trOn xung dEn hang dcrn vj. Phn c6 phiEu ìê phAt 

sinh (nEu cO) së b hüy bO. 

Vi du: Tzi ngày chcr danh sách hiràng quyln, c dông A s& hiu 607 cd philu së thtQc 

nhán them (607 * 20% = 121,4 cdphilu). Theo nguyen tc xz ccphié'u lé, cd dogv 

A chi nh,i a'ucrc 121 cdphilu mài. Phdn ccphilu lé (0,4 cphilu) se bf hty bó. / 
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- Thôi gian han  ch chuyn nhuqng: C phiu ph thông phát hành d chi trà c tirc cho 

c dông hin hcru khong bj han  chE chuyn nhuqng. 

- Th&i gian thrc hin: Dix kin trong qu,2 3 và qu 4 näm 2020. Thai gian th,rc hin ci 

th së do HDQT quyt djnh trn Cu sâ GiAy phép/Chp thun cüa cu quan quãn 1? Nhà 

nuâc cO thm quyn và dam bão phi) hçrp vài quy djnh cüa pháp 1ut. 

C. UY QUYEN CHO HDQT 

Di hi dng c dông üy quyn cho HDQT quyt djnh tht ca các cong vic va vAn d lien 

quan d hoàn thành qua trInh tang vn diu l, darn báo phi) hqp vOi quy djnh cüa pháp lust 

và quy djnh ni bG cüa TPBank. Cu th: 

1. Lija chçn ngày dang k cui ci)ng d 1p danh sách c dOng duqc thirc hin quyn nhn c 

tcrc bang c phiu ph thông trong thai gian sam nhAt sau khi Co GiAy phep/ChAp thun 

cüa ccx quan quàn I Nhà nixàc có thAm quyn, dam bão Iqi Ich cho c dOng và phü hçp 

quy djnh ciia pháp Iut. 

2. QuyAt djnh, chinh sCra b sung Phrong an tang vn diu 1 (nu cAn), t1c hin các ni 

dung chi tit ciia Phtrcing an và thirc hin các thU tic trInh Ngan hang Nhà iiuóc Vit 

Narn, Uy ban ChUng khoán Nhà nirOc va cac ccx quan nhà nucc có thAm quyn khác chAp 

thuân bang van bàn cho vic tang v6n diu l và các cong vic khác theo dUng quy djnh 

pháp Iut. 

3. ChU dQng thjc hin các thU tiic pháp 1' lien quan sau khi hoàn thành vic tang v6n: thay 

dti GiAy phép Thành 1p và hoat dung, GiAy chUng nhn dang k kinh doanh, sCra di 

khoãn miic v vn diu l trong Diu l cUa TPBank và các giAy t& pháp l khác theo quy 

djnh cCia pháp 1ut. 

4. Trin khai các thU tic cAn thi& d dang k urn k b sung và dang k' niém yt b sung c 

phiu phát hành them tai  Trung tam Luu k chcrng khoán Vit Nam và S& Giao djch 

ChCrng khoán Thành ph H Chi Minh ngay sau khi hoàn tht dct phát hành theo dUng quy 

djnh cUa pháp 1ut. 

5. Quy& djnh va diu chinh phtrcxng an chi tit sCr dicing v6n tang them tr phwxng an phát hành 

c phiu nêu trên phi) hqp vói nhu cAu sCr ding v6n thirc t cUa Ngân hang, darn bão hiu 

qua và lqi ich cUa Ngan hang và c dông, dam bão tuân thU dUng quy djnh cCia pháp lut. 

6. ChU dng x& 1 các vAn d phát sinh có lien quan d hoàn tAt vic chi trà c6 tCrc bang cô 

phiu d tang v6n diu l. 

Trân trQng kinh trinh Dai  hi ding c dông phê duyt. 

T 4 . -!IDONGQUANTR! 
O UTICH 

? NGAN HANG 
A 

THt1ONGWJCOP 

lIEN PHONG o 

Anh PhU 

Noi nhân: 
- N/nt KInh gzi; 
- BKS (dé b/c); 
- Lwu VP.HDQT. 

27448 

1' 
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