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TPBk NGAN HANG TMCP TIEN PHONG 
Dia chi: Tôa nhà TPBank, S 57, Ph6 L' ThuOiig Kit, P. TrAn Hung Dao, Q. Hoàn Kim, TP. Ha Ni 
Din thoal: (84-24) 3768 8998 Fax: (84-24) 3768 8979 
M sô doanh nghip: 0102744865 do Sâ KHDT Ha Ni thay dôi Ian th 25 ngay 04 tháng 04 nãm 2019 

Ha N3i, ngày 12 tháng 04 nám 2019 

THÔNG BAO MI HQP 
BA! HO! BONG CO BONG TH1rNG MEN NAM 2019 

KINH GU'I: QUY CO BONG 

Hi dng Quãn trl Ngan hang TMCP Tiên Phong ("TPBank") trân tr9ng kInh môi Qu C dông dn 

dij Di hi dng C dông thuo'ng niên näm 2019 nhtx sau: 

1. Thôi gian:08:30 ThU'Ba, ngày 23 tháng 04 näm 2019. 

2. Oja dim: Phang h9p Diamond, Tng 8, Tôa nhà TPBank, S 57, Ph L Thu&ng Kiit, Phi.rong 

Trn Hirng Dao,  Qun Hoãn Kim, Ha Ni. 

3. Chirorng trInh di kin: Vui lông xem tài lieu dInh kern. 

4. Tài liu phiic vu Dai hi: 

Qu C dông có th truy cp dla  chi website: www.tpb.vn  (miic "Nhà dAu tw'Di hi dng C 

dông/Nam 2019") tr ngày 12/04/2019 d nhn các tài Iiu cCia Di hi. 

5. Uy quyn tham di Dai hi: 

Nu Qu C dong không tham dij D?i  hi va üy quyn cho ngirôi khác tham dij, xin vui lông gCri 

giy Ciy quyn (ban sao) v Van phông Hci dng Quãn trj, TPBank theo dxông biru din hoc fax 

v s 024. 3768 8979 trtr&c 17h00 ngày 19/04/2019. 

Trong tru'&ng h9p không có ngilôi di din üy quyn tham dij Di hi, Qu C dông có th iy 

quyn cho mt trong các thành viên Hi dng Quãn trj TPBank theo danh sách dInh kern. 

6. Co dông hoc ngu'ô'i du'çrc üy quyn tham dir Di hi phãi mang theo các giy to' sau: 

- Thông báo môi h9p/GiAy Ciy quyn (nu nhan  Oy quyn tham dij Di hi); 

- GiAy ch(rng minh nhân dan hoc h chiu. 

Sir hin din cüa Qu C dông se gop ph&n vào sr thành cong cCia Di hi. 

Rt han hnh &rcrc don tip Qu C dông. 

Ghi c/ta: 
• Qu3 CO dong tt chi trO cOc dii phi On a, di igi và các chi phi cO nhán khác dê tham dt Ø  hi. 

• Qu Cd dOng vui lông ddn trw&c 30phzt trzthc gi& hQp dd lam thu tyc kim tra hr cách cd dOng. 



CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 

Dc 1p — Tir do — Hanh Phüc 

Ha Nç5i, ngày tháng 04 nám 2019 

GIAY UY QUYEN 
Tham d(rDzi hi thing Co dông thwà'ng niên ndm 2019 

Ngân hang TMCP Tiên Phong (TPBank) 

1. Ben u quyn: 

Ten cá nhân/T chfrc: 

Se, CMND/H chiu/DKKD: Ngày cp: Nai cp: 

Dja chi thng trálTrii sâ: 

Hin dang sâ hthi s c phn cüa Ngân hang Tiên Phong là: Co phân 

2. Ben dirçrc u quyn: 

Têncánhân: 

S CMND/H chiu: Ngày dtp: Noi cp: 

Se, c phn duçic üy quyn: 
A 3. N9i dung uy quyen: 

Tham dir h9p Dui hi dng C dông thithng niên näm 2019 cüa TPBank vào ngày 

23/04/2019; 

Thirc hin quyn phát biu, biu quyt tht cà nhttng vn d duçc dua ra biu quy& và 

thrc hin cac quyn cUa nguôi sâ hihi c phiu ti Dai  hi vài s c phAn duçic üy 

quyn theo quy djnh cüa pháp 1ut và Diu 1 cüa TPBank. 

4. Hiu lire u quyn: 

Giy quyn nay chi có hiu lirc cho cuc h9p Di hi dng c dông thumg niên nàm 

2019 cüa TPBank vâi ni dung Uy quyn nhu trên. 

Ngithi duçic üy quyn không duqc u' quyn 1i cho nguêd khác d thirc hin các cong vic 

nêu tui Giy Uy quyn nay. 

NGUM DUC UY QUYEN NGUI UY QUYEN 



7TPBank 
DANH SACH HQI BONG QUAN Tifi 

NHN UY QUYEN THAM D11 BiI HQI BONG CO BONG TH11NG NIEN 

NGAN HANG TMCP TIEN PHONG NAM 2019 

STT H9 V ten Chwc danh CMND1EI chiu Ngày cap Noi cap 

1 Ong D Minh Phü ChU tich 001053002939 21/04/2016 
Cic Canh sat DKQL cu tnI và 

DLQG ye dan cu 

2 OngDoAnhTu PhoChutch 001062012707 10/08/2017 
Cuc Cânh sat DKQL cu trñ và 

DLQG ye dan cix 

3 Ong Lé Quang Tiên Phó ChU tch 011848049 04/03/2008 COng an TP. Ha Nôi 

4 Ong Shuzo Shikata Thãnh viên TK4647078 02/06/2011 Nht Bàn 

5 OngPhimCongTu Thanhvien 036063000133 12/05/2015 
Cue Cãnh sat DKQL cix trü và 

DLQG ye dan cix 

6 Ba Nguyn Thu Ha Thành viên 010271303 23/12/2009 Cong an TP. Ha Ni 

7 Ong Eiichiro So Thãnh vién TZ1011874 14/03/2014 Singapore 

8 Ba D TM Nhung Thãnh viên dc 1p 012419169 25/07/2011 Cong an TP. Ha Ni 



CHUONG TRNH DU' KIEN  
BA! 1101 BONG CO BONG THU'O'NG NIEN NAM 2019 

u Ba — 23/04/2019 

'l$iamond, Tang 8, Tôa nhà TPBank, S6 57, Ly Thtrô'ng Kiit, Trân Htrng Bo, Hoàn Kim, 2 

NGAN HANG 

THUONG MJ CO PHAN 

lem: 

k 

a 

STT ThO'i gian Ni dung diy kien Chü trl/trinh bay 

1 08:00 — 08:30 Dang k' tham dr Di hi Ban To ch(rc 

2 08:30 — 08:3 5 Chào c&, giâi thiu Di biêu Ban TO chtrc 

3 08:35 — 08:40 Khai mac  Dai hi 
Ong D Minh Phc 
ChQ tch HDQT 

4 08:40 — 08:45 Báo cáo tInh hop 1 cCia Dai  hi 
Ba Nguyn Th Báo 

Truâng BKS 

5 08:45 — 08:50 
Giâi thiêu Va bu Doàn ChU tich, chi dinh Ban Thu k, thông qua Chuong 5 

trinh cüa Dai hôi 
Ban To chCrc 

6 08:50— 09:10 
TrInh bay Báo cáo dánh giá hot dng näm 2018 và dlnh  huàng hot dng 
näm 2019 cüa Hi dOng Quán tn 

Ong D Minh Phü 
ChCi tjch HDQT 

7 09:10-09:15 
Báo cáo chi phi hot dng nm 2018 và k hoach ngân sách hot dng 
nAm 2019 cCia Hi dông Quan trj 

Ong Lé Quang Tién 
PhO ChCi tich  HDQT 

8 09:15— 09:35 
Trinh bay Báo cáo kt qua kinh doanh nAm 2018 và k hoach kinh doanh 
närn 2019 cüa Ban Diêu hành. 

OngNguyn Hung 
Tong Giám dôc 

9 09:35 — 10:00 

- TrInh bay Báo cáo dánh giá hoat dông näm 2018 và djnh huàng hoat 
dông näm 2019 cia Ban Kim soát 

- Thm tra báo cáo tài chinh d duGc kim toán näm 2018 
- Báo cáo chi phi hoat dng nàm 2018 và kE hoch ngân sách hoat dng 

näm 2019 cüa Ban KiOm soát 

Ba Nguyn Thj Bào 
Tru?mg BKS 

10 10:00 — 10:05 TrInh bay Phuang an Phân phM Içii nhun và trIch Ip các Qu5' näm 2018 
Ong Lê Quang Tiên 
PhO ChO tich  HDQT 

11 10:05-10:10 
Trinh bay v vic thành 1p Cong ty TNHH MTV Quãn I' n và Khai thác 
Tài San Ngân hang TMCP Tiên Phong 

Ong Nguyn HQu Thanh 
Giám dc Khôi PC&XLN 

12 10:10 — 10:15 TrInh bay chU trung tIm kim, mua Ii Cong ty Tái chinh Ong D Anh Th 
Phó Chc tjch HDQT 

13 10:15 — 11:00 Giài dáp các kin cUa cO dông Doàn ChU tjch và To h trçl 

14 11:00 — 11:15 Dai  hi tin hành biu quyt thông qua các ni dung tai  Di hi Chü taJ Ban Thu k' 

15 11:15-11:30 Nghigiäilao 

16 11:30 — 11:45 Dai  din Ngân hang Nhà nuOc phát biu kin 
Dai din 

Ngân hang Nhà nuàc 

17 11:45-11:55 
Cong b kt qua biu quyk 
Thông qua Biên bàn và Nghj quyét cüa Di hi 

Ong Nguyn Hu Thanh 
Truâng Ban Thu k' 

18 12:00 Be mac Dai hôi 
Ong D Minh Phü 

Chc tich  HDQT 



TPBank 

S& 06 /2019/BC-TPB.HDQT 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 

Dc 1p - Tn do - Hnh phüc 

Ha N3i, ngày (3 tháng 04  nám 2019 

BAO CÁO CUA HQ! BONG QUAN TRI yE HO3T BONG NAM 2018 

vA BNH HIJONG NAM 2019 

Kin/i fri:  BA! HO! BONG CO BONG TPBANK 

I. T!NH H!NH KINH TE Vi MO NAM 2018 

T6c dO tang trithng kinh t toàn cu näm 2018 dat 3,7% trong bi cánh càng th&ng thxng 

mai M- Trung leo thang, xu hung bâo hQ mu djch gia tang, tiën trinh Brexit phüc tap, thtrng 

mai toàn cu tang chm hn dr báo, tang tnrông GDP cüa M, Trung Qu6c, châu Au và nhiu 

nuàc giàm t6c.Thj truäng chirng khoán toàn c&u nAm 2018 nhiu bin dOng, giám manh.  Xut 

hin nhiu y&u t6 khin tang tnrmg chm 1a  và khó dir doán. 

Kinh t Vit nam 2018 dat  kt qua toàn din.Täng trtrông GDP dat  mirc k' hc 7,08%, 

mirc cao nht trong vông 10 näm qua, cho thy nn kinh t dA tlrng bxâc hi phiic vUng chic hcm. 

Diu dáng ghi nhn là, di tang truöng GDP ô müc cao, song nn kinh t vn bào dam n djnh vi 

mô, chi s giá tiêu dung darn bào muc tiêu kim soát duâi 4%. CPI binh quân näm 2018 tang 

3,54% so vài bInh quân närn 2017, thu ngãn sách vixçxt di,r toán 6%, ni cong giám xu6ng 61,4% 

GDP, kim ngaeh xuAt khu dat  244,7 t' USD (tang 13,8% so vài näm 2017), kim ngach nhp 

khu dat  237,5 t' USD (tang 11,5%), dr tr ngoi hi dtrçc cài thin, dat  trên 60 t' USD. 

Giá yang trong ntrâc bin dng theo giá yang th giâi. Chi s6 giá yang binh quân näm 

2018 tang 2,36% so vOi näm 2017. Chi s6 giá do la M5 bInh quân näm 2018 tang 1,29% so vài 

nàrn 2017. 

ChInh sách tin tê dixçic diu hành chü dng, thin tr9ng, ph6i hçp vài các chInh sách kinh 

t vi mô khác nhm h trçl tang truông, kirn soát lam  phát, mô rng tin ding an toàn, dam bâo 

thanh khoàn cho các t cht'rc tin diing, n djnh t5' giá và thj trixng ngoai hi. Tái co cu h th6ng 

TCTD gán vâi xü l' nçi xu giai doan 2016-2020 dirge dÀy rnanh, chat luçing tài san h thng 

ngãn hang dirge cái thiOn, t' 1 nq xÀu nOi  bang dirge kim soát, xcr 1' ng xAu dat  k& qua dáng 

k, Các ngân hang dang n lrc nâng cao nang 1re quãn trj diu hành song song vâi vic tang 

cithng nang lire tài chInh dáp trng chuÀn mirc Basel II. 

I 

* 



II. KET QUA HOAT DQNG QUAN TR! fflEU HANH CUA 1101 DONG QUAN TR! 

NAM 2018 

Trong näm 2018, nãm k nim 10 nãm thành 1p TPB (2008-2018), HDQT TPBank, di din là 

Uy ban Diu hành (EXCO) dA chi dto sat sao, quyt 1it, thrc hin xut sc vai trô quãn tn Ngân 

hang vâi trách nhim cao nh&t, mang laj  nhtng thành cong to lan, vuçit trOi, tao nên tang vüng 

ch&c cho ngân hang phát trin an toàn, hiu qua và bn vüng, ciii th nhis sau: 

1. Quãn trj và Giám sat hoat dng diu hành: 

HDQT thirc hiên chirc näng quàn trj hoat dng cüa TPB thông qua các Uy ban nhm hoàn 

thãnh cO hiu qua các nhim vu DHDCD giao phó. EXCO và các thành vién HDQT chuyên trách 

tham gia sâu sat vào hoat dng các Uy ban trrc thuc HDQT, luôn dua ra các chi dao  chin hxçc 

th'ing d&n, sách luçc kjp thii và phü hçxp vâi thj tnrang, tan  diing các co hOi  dy  manh  kinh 

doanh, kim soát chat chë cMt hrqng hot dng và chü dng xir l tháo gôr khó khãn và các tInh 

hung bt lçii d& nâng cao hiu qua kinh doanh và bão dam an toàn hoat dOng cüa ngân hang. 

Hoat dng cüa các Uy ban duçic duy trI djnh k' (TuAn, Tháng, Qui ) hoac dOt xut theo tInh chAt 

cong vic. 

•:• Uy ban Quân 1j Tài san ncr, Ta! san có (ALCO): Thi,rc hin chüc nàng xây dirng và 

quãn 1 ngun v6n cUa ngân hang nhm phát trin kinh doanh hiu qua song song vai kirn soát 

rüi ro gm: quàn trj rüi ro thanh khoán, quán trj rüi ro thj truäng (tS' giá, lâi suAt...); bào dam co 

cAu và can d6i tc dO tang truâng cüa bang t6ng kt tài san phü hçp vai chin h.rçxc kinh doanh 

cüa ngân hang tirng thai ks'; Theo do, trên co sâ dánh giá tInh hinh kinh t vi mô va thr báo, tinh 

hinh thj truông, di thu canh  tranh và k& qua hoat dng mci mat  cüa ngân hang tirng thai k, 

ALCO quyAt dnh biu lãi suAt huy dQng, biAu gia FTP vã biAu lài suAt cho vay; phe duyt các 

loai han mcrc giao djch vai di tác, giao han  mc huy dng, cho vay d6i vai trng khi kinh 

doanh, báo dam cho hoat dng kinh doanh chung cüa Ngân hang hoàn thành các chi tiêu kinh 

doanh dng th&i dam báo các chi s an toàn theo quy dnh cüa Ngân hang Nhà nixàc (NHNN) và 

các M chüc quc t. 

•:• (Jy ban Tin dyng: Thrc hin chirc näng ban hanh hoac  sCra di các chinh sách tin 

diing cüa TPBank, bao gcm các chInh sách v cAp tin di,ing, quàn 1' tài san dam báo, quân l' tin 

ding, quân trj rüi ro tin dung; kim soát hot dng tin dung và các chinh sách khác; xay dirng hO 

tMng phê duyt tin ding cüa TPBank thông sut, chat chë; phé duyt giâi han  tin di,ing/cAp tin 

ding thuOc thAm quyn phán quyt cüa lily ban Tin ding; phé chuAn va ban hânh các san phAm 

tin ding; xay dung và ban hành quy trinh phé duyt, cAp tin d'ng, kim soát rüi ro tin dung cho 

cac don vj kinh doanh trên toàn hO thng TPBank. Trong nãm 2018, EXCO dà clii dao llra  chn 
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k5 luông danh mic các khoàn vay/trái phiu ctu tx cüng nhix rà soát 'a  danh mic hin Co cüa 

Ngãn hang nhm co cu lai  danh  mvc  cO mirc sinh ki cao hon nhtrng vn dam bão an toãn vn 

va kim soát NPL duâi mrc cho phép cüa NHNN và HDQT TPBank. 

•:• Vy ban Quán Ij Rüi ro: Thiic hiên chüc näng ban hành chInh sách và qui chê lien 

quan dn cOng tác quán tn rUi ro; cánh báo riM ro trtrôc nhüng bin dng ben ngoai (thay di co 

ch chInh sách, bin dong kinh t vT mô, thj tnx&ng bt an..) và các yêu t ni tai  trong hoat dQng 

cüa TPB) dng thai khuyn nghj các giãi pháp hru hiu d dam bão ngân hang luôn hoat dng an 

toàn, tham mixu cho HDQT v vic phë duyt cac han  mic riM ro dói vâi tirng loai riM ro và co 

ch ciy quyn. Theo do, trong nãm 2018, EXCO dâ chi dao  thrc hin t6t vic giám sat và quân i 

chit hrcing tin drng, riM ro tp trung tin dung và các giài han  tin ding d kiêm soát ncr xAu; dam 

bão b chi s an toàn cüa TPBank tuân thU qui ch cUa NHNN và d6i tác, dc bit chi dao  vic rà 

soát va t chüc trin khai các cong vic nh&m tuân thU các quy djnh cUa NHNN tai  Thông UI so 

13/2018/TT-NHNN v H th6ng kim soát ni b cUa NHTM và Thông Ui S6 41/20161TT-

NHNN quy djnh T' 1 an toàn v6n d6i viM ngân hang. 

•• (Jy ban Diu tu': Thrc hin quán l' giám sat hoat dng du tu tài chInh, EXCO chi 

dao xay dimg và t6 chirc thirc hin k hoach du til tài chInh; phê duyt các hoat dng d&u ti.r tài 

chInh cUa TPBank; trirc tip ban hành quyt djnh dAu ttr tài chInh theo phân cp, Uy quyên ye dâu 

tx tài chInh. HDQT chi dao  thu&ng xuyên rà soát, dánh giá 'a  các danh mi,ic du Ui hin tai,  chU 

tr9ng vào các danh muc dAu tu' có chit luçrng và hiu qua sinh Rn cao. 

•:• (Jy ban Nhân sv. Thirc hin chirc näng quán trj nhân sr thông qua vic xây drng chê 

d tin hxong, thU lao, tin thx&ng, quy ch tuyn chpn, dao tao  nhân sir, quy trInh dánh giá và 

các chinh sách dAi ng khác d6ng thai thay mt HDQT tr%rc tip quy& djnh vic b6 nhim, tuyn 

dung các nhân sr cp cao phU hqp viM nhu cAu phát trin mói cUa Ngân hang. EXCO chi dao  ra 

soát, cUng c6, hoan thin co c.0 t6 chirc cUa các Kh6i, Don vj trong Ngân hang theo huOng tinh 

gçn, hiu qua; áp ding hiu qua các co ch nâng cao näng sut lao dng; quy hoach  can b dam 

báo nhân sr cho toàn bô h th6ng; tang chi s6 lçni nhun binh quân trên lao dng. 

Ben canh  viêc thirc hin Quan trj ngân hang thông qua các Uy ban trrc thuc, HDQT cOn 

giám sat hoat dng diu hanh d6i viM T6ng Giám d6c (TGD) va Ban diu hânh (BDH) thông qua 

vic thit l.p, duy trI co ch h9p giao ban dnh kS'  hang tháng, hang qu'. Ben canh  do, EXCO cOn 

thung xuyen t6 chUc hçp viM BDH, viM GD Kh6i theo trng chU d. 

Theo dO, EXCO va cac thanh vien HDQT chuyên trách dA nghe BDH báo cáo t6ng hp 

hoat dng kinh doanh tháng cUa toan hang va cac báo cáo chi tit cUa tmg kh6i kinh doanh cUng 



nhu báo cáo cüa các kh6i M trq nhiz cong ngh thông tin, qui trInh tác nghip, quàn tr rüi ro, 

pháp ch, nhân sir,. 

Các cuc h9p tp trung tháo lun nh&ng vn d then cht. tác dng lan dn hoat dng 

ngân hang, diia ra nhng giái pháp quyt 1it và sang tao  d thüc dy kinh doanh tang tnxOng 

mnh me, qui trInh thông sut nhanh chóng, quàn trj rüi ro cht chë, h thng tuân thu hüu hiu, 

ngun 1irc duçc phát huy cao d, cãi thin và nâng cao nang suit lao dng, kim soát chi phi hçp 

l nhm dat  hiu qua kinh t t6i uu. 

Thông qua các cuc hQp nay, EXCO vira chi dao  vira htràng dn vira chuyn giao kinh 

nghim và chia sé k nang m&m cho các can b chü ch6t cüa h th6ng, yêu cu tAng cr&ng trách 

thim, vai trO cá nhân cCia trng thành vién BDH, trong do dc bit nhAn manh  vic lien tiic hoàn 

thin các k nang lânh do, nAng h:rc chuyên mon và khá nang quy hoach t chrc cüa cac thành 

viên BDH, Giám d6c Kh6i, Giám doe Chi nhãnh... coi dO là yu t6 ct lOi nuôi dixOng và nâng 

cao chit hxcing ngun nhân lrc dü nAng lirc clap rng nhu cAu phát trin trung dài han  cUa ngân 

hang cá v quy mô và li nhun. 

EXCO cüng yêu câu BDH nghiêm tüc thxc hiên Chi dao  cüa Chinh phU và NI-INN v cac 

giái pháp diu hành chInh sách tin t nhm kim soát lam  phát, n djnh kinh t vi mo, tái cu 

trüc ngành ngân hang, ha lâi sut nhAm h trq các doanh nghip dc bit là các doanh nghip 

thuc các linh vrc ngành ngh txu tiên, ct giãm chi phi, gOp phAn thirc hin an sinh xa hi va 

phát trin bn vung. 

Ngoài ra cOn cO các cuc hpp dOt  xut, phi tp trung, ly kin bang vAn bàn khi cO cac 

vAn d quan trong phát sinh, nham h trç BDH kjp thai tháo gei các vi.ràng mAc, trâ ngai trong 

hoat dng kinh doanh, djnh htthng. thay dM khi cAn thit. 

2. Chi do chin hryc: 

Trong nAm 2018, HDQT thông qua vai trO chü dao  là EXCO, cIA chi dao  cong tác chin 

krçxc Ngan hAng khá chuyên nghip, bài bàn và hiu quA, dixa TPBank gt hái nhng thAnh tiru to 

l nhir sau: 

• XAy di,rng phixcng an tái ca cAn Ngân hang giai doan 2016-2020 trinh NHNN phê 

duyt (tháng 06/2018) thirc hin trong do dc bit chü trQng các giài pháp nAng cao nang 

1irc tài chinh và chAt hxcxng tin di,ing, chuyn di manh  me mO hInh kinh doanb, tang t' 

tr9ng thu nhp tir djch vii phi tin dvng. 

• Chi do cOng tác niêm yt c phiu TPB trén sAn chrng khoán HOSE: Ngày 

22/03/2018, TPBank cIA chInh thCrc dxçxc Sâ Giao djch Chtrng khoán TP. HCM chAp 

thun niêm yt vài mA chUng khoán TPB trên san HOSE. Dày là dAu m6c quan trQng dOi 
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thu.n niëm yt vài ma chtrng khoán TPB trên san HOSE. Dày là du mc quan trçng d6i 

vâi TPBank, th hin uy tin, vj th và sir minh bach  cUa TPBank trong nganh và trën thj 

tnrYng. 

• Tang vn diu l nhm tang nàng lrc tài chInh cüa TPBank: Trong näm 2018, 

TPBank là mt trong s it các ngân hang thrang mai  duqc NHNN chap thun tang v6n 

diu l 2 lan, nâng v6n diu 1 tr 5.842.105.000.000 dng len 8.565.892.060.000 dng, 

theo dung l trinh dà duçic DHDCD phê duyt. V6n chü sâ hQu cüa TPB dat  trên 10.000 

t' dng. 

• Tip tic cüng c b may quãn trj cp cao: Ngày 20/04/2018, DHDCD nhim kj 2018 

— 2023 thông qua bAu HDQT mâi cho nhim kS'  20 18-2023, vn vâi ca cu gm 8 thành 

viên trong do cO I thành viên dc 1p Co nhiu kinh nghim nhm tang ctr&ng han nta 

chAt hrçing cho bc) may nhân sir cAp cao cüa Ngân hang. EXCO dA thirc hin vic phãn 

công, phân nhim d6i vôi thành viên HDQT, bâo dam phát huy vai trO, trách nhim và 

chuyên mon cUa cac thành viën nhAt là cac thành viên chuyên trách trong các Uy ban trrc 

thuc HDQT nhm trirc tip nãng cao hiu qua cong tác quàn trj ngân hang. 

• Phát trin h sinh thai Ngân hang: tim kim, mua lai Cong ty tài chInh, hoat dng 

trong linh vi,rc tãi chInh tiêu dung, thrc hin chin h.rçic phát trin hoat dng Ngân hang 

sang lTnh vrc tài chInh tiêu dung. 

p.
• Tip tVc  kin toàn ca cAu t6 chtc va hoat dng cüa Ngan hang nh.m kjp thi dáp 1rng 

'N
cac quy dnh mâi, hiiâng dn mâi cüa NHNN: Chi dao  thc hin vic rà soát, sCra dôi, b 

sung mt s quy dlnh  v ca cAu, t chrc và chCxc nang, nhim vu cUa các Uy ban, Hi 

dng, các dan vj lien quan và h thng van bàn ni b cho phü hcrp vài quy djnh cüa Lut 

sra di, b6 sung Lut Các TCTD, quy djnh cüa pháp lut v quãn tn Cong ty áp dung di 

vi cOng ty dai  chung, Thông tu s 13/201 8/TT-NHNN ngày 18/5/2018 cüa NHNN quy 

djnh v h thng kim soát ni b cüa NHTM và chuAn mrc quãn lij rUi ro theo Base! II: 

/ Rà soát, trInh DHDCD thông qua vic sCra di, b6 sung Diu 1 TPBank, Quy chê t 

chixc va hoat dng cüa BKS, Quy ch th chCrc và hoat dng cüa HDQT. 

( Rà soát và sCra di, b6 sung ca cAu t chCrc và chCrc nang nhim vu cUa các U' ban, 

Hi dng theo huâng các U' ban tham mtru, giüp vic cho HDQT và các Hi dng 

tham muu, giup vic cho TGD, dng th&i dam bâo nguyen tAc các thanh viên HDQT 

khong xem xët, phê duyt cac quyt djnh có rüi ro thuc chCrc nang, nhim vi cUa 

TGD. 



/ Thành 1p Trung tam KSNB trirc thuc BDH (hoat dng tlr 1/1/2019) trên co sâ tách 

chrc nang, nhim vi Kim soát ni b t1r KTNB trrc thuôc BKS dE dam báo tInh dOc 

1p cüa KTNB trrc thuc BKS và bO phn tuân thu thrc hin nhim vii GSTT thuc 

BDH. 

/ Ban hânh mói ChInh sách QLRR và Quy ch QLRR d6i vâi các thi ro trong yu (Rüi 

ro tin dtng, Rüi ro th trtr&ng, Rüi ro hoat dng, Rüi ro thanh khoãn, RUi ro tp trung. 

Rüi ro lãi sut trên sb). 

/ KhAn trl.rang hoàn thin các cong vic d thirc hin sam các quy djnh v t 1 an toan 

v6n theo quy djnh cüa NHNN tai  Thông tu s6 41/2016/TI-NI-INN ngày 30/12/20 16. 

/ Chi dao  rã soát vic thi,rc hin chin lucic TPBank 2016-2020, xây dung và t chirc 

thrc hin Chin Iuçc phát triên TPBank giai doin 2018-2022 và tm nhmn dn 

nãm 2030: Qua do xác djnh các miic tiêu trQng tam, djnh hi.râng phát trin Ngãn hang 

trong thii gian tOt 

/ EXCO luôn quan tam cong tác phát trin mng hrài, chi dao  BDH mô rng h th6ng 

chi nhánh và PGD, tang nhn din thi.rong hiu vâi khách hang, dc bit chü trQng 

phát trin các dim LiveBank 24/24 vOi mô hinh "Ngân hang k/tong ngü" cO th 

phtc v 24/7, phát trin phi.rong tin thanh toán QPAY dung QRCode, phát trin nn 

tang Ebank mâi, Savy...TPB dâ ma thrçc 100 VIM vâ sê tang them hin din ccia 100 

VTM trong nãm 2019. Trong nãm 2018, TPBank discic NHNN chAp thun thành 1p 5 

chi nhánh và 6 PGD dng thOri IPBank dA hoàn tAt khai trixclng m& môi 5 chi nhánh 

và 2 phOng giao djch. 

3. Cong tác quan h nhà du tu: 

Vic niêm yt c phiu trén thj tru&ng chng khoán dt ra yêu cAu vâi HDQT phãi thu 

trç)ng han trong cong tác quan h nhà du ti.r, mang tâi hInh ãnh mt ngân hang chuyên nghip, 

hiu qua và minh bach  tài cong dng nhà dAu tu. Theo dO TPBank dà: 

• Tuân thu các quy djnh v cong b6 thông tin, dam bão cong b thông tin kjp thai, dung 

han tai các co quan quán I' nhà nuOc: 

• TAt cá các ben lien quan ctu có quyn ducic tiAp c.n nh&ng thông tin cüa TPBank mt 

cách Cong khai, minh bach  thông qua trang web cCia Ngân hang, Sâ Giao djch Chüng 

khoán Ip. HCM và Uy ban ChCrng khoán Nhã nxôc. 
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• Các qu du tu Va cong ty chüng khoán trong Va ngoài n.ric cing luôn quan tam và 

tim hiu v TPBank qua các phuang tin nhu email, din thoai, hay tip xüc tai  tr%1 sâ 

Ngân hang. 

• Vài nhcng c dong nhô lê, b phn quan h nhà du tu cüng rt tIch crc giái dáp 

thông tin và h tr thu tiic km k c phiu. 

• Näm 2018, vic trà c6 trc bAng c phiu và c phiu thtrâng sau giai doan dài tái co 

c&u da cüng c them nim tin cüng nhu dam bào quyn 1i cüa c dông. 

III. KET QUA DIT DUQC TRONG NAM 2018 

1. Vhotdng: 

TPBank lien mc duoc các t chirc quc t xp hang Va dânh giá cao. Ngày 

30/10/2018, Hang xp hang  tin nhim Moody's dã dua ra cong b chInh thirc v& vic 

nãng mrc xp hng tin nhiêm co sO' BCA cOa TPBank tir mü'c B2 len mü'c Bi, mirc 

xp hang  cao nhAt di vâi cac ngân hang VN. BCA là mic xp hang  phán ánh sc manh 

ni tai  cüa mt t chtrc tâi chInh và duçic xem là chi s quan tr9ng nht trong các chi tiêu 

xp hang cUa Moody's. Ben canh  do, TPBank dtrçic xp vào Top 100 ngân hang bàn lé 

manh nht châu A Thai BInh Duo'ng; TPBank nhn nhiu giài thuâng danh giá tlr IFC và 

ADB trong lTnh virc tài tr thuong mai;  Nh.n 3 giài thxông quôc t uy tin ye màng ngân 

hang s; NMn  giái thuâng ngân hang SME phát trin nhanh nht tai  Vit Nam do Tap  chI 

Global Banking and Finance Review bInh ch9n... 

• Tai L kS'  nim 10 n.m thành lip, TPBank dâ vinh dir don nhn Huãn chu'o'ng Lao 

dng Hang Ba cUa Nhà nuOc và BAng khen cüa UBND TP.Hà Ni vi nhung thành tiru 

vu9t bc và nhung dong gop tich ci,rc cho Ngành, qua do tip tiic khAng djnh m1c tiêu trO' 

thanh mt t chrc tài chInh minh bach,  hiu qua, b&n vng, mang li li Ich t& nht cho 

c dOng và khách hang. 

2. V chi tiêu tài chInh: 

Vâi muc tiëu thách thrc dat ra tai DHDCD nàm 2018, EXCO dã chü dng, tich circ chi 

dao, thung xuyên don dc và luôn dng hành h tro BDH trin khai k hoach kinh doanh, kjp 

thai ban hành cac quyt djnh, nghj quyt tao  diu kin cho BDH diu hành kinh doanh thông 

su&, thuân lGi. Theo do nAm 2018, cac chi tiêu tài chInh déu vi.rcxt kê hoach DHCD dà d ra, chi 

phi hoat  dng và nq xAu du'çc kirn soát t& so vài mirc chung toàn ngành, tang truâng huy dng, 

tin diving dat  kt qua tat, dc bit là cac chi tiêu an toàn hoat dng luôn tuân thu quy dlnh  cüa 

NHNN Va yêu cAu cüa các di tác. 
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Bang 1  - TInh hinh thirc hiên cãc chi tiêu kinh doanh näm 2018 

D VT. 13:' dong, % 

TI Chi tiêu Näm 2018 
Näm 

2017 

Kê 

hoach 

2018 

+1- so vói 

cu61 nãm 

2017 

TS Iê hoàn 

thành kê 

hoch 2018 

1 Tong tài san 136.179 124.119 133.000 12.060 102,39% 

2 Vn diu I 8.566 5.842 8.533 2.724 100,39% 

3 Tinghuydng 118.592 114.669 115.114 3.923 103,02% 

3,1 TingCrikháchhàng 84.853 73.780 84.796 11.074 100,07% 

3,2 
Tin gCri & vay cüa TCTD 

khác 
33.491 38.261 27.690 (4.770) 120,95% 

3,3 Vn tài trç üy thác 247 2.628 2.628 (2.38 1) 9,41% 

4 
Dir ncr cho vay và trái 

phiu TCKT 
84.329 71.296 84.364 13.033 99,96% 

4,1 Cho vay khách hang 78.459 64.007 73.430 14.452 106,85% 

4,2 Dâu fl.r trái phiu TCKT 5.87 1 7.289 10.934 (1.4 18) 53,69% 

5 TInqxu 1,10% 1,08% <2% 0,02% 

6 Lçi nhun tru*c thud 2.258 1.206 2.200 1.052 102,64% 

7 CAR >10,5% >9% >9% - - 

8 ROE 20,8% 15,6% 20,3% 5,2% 

Tng tài san cüa TPBank dn 3 1/12/2018 dt xp xi 136.180 nghmn t' dng, tang gAn 

10% so vii th&i dim cui näm 2017. Tng buy dng dat  g.n 118.600 t5' dng, trong do co cu 

ngun vn và sCr dtng vn cüng Co sçr thay di v chAt khi huy dng thj tnrng I dt 84.853 t 

dng, tang 15% so vOi cu'i nãm 2017 (thong throng 11.074 t dng) giüp cho t lé di vay và huy 

dng thj tn.r&ng 2 giám ti 33% xung con 28% tai  thai dim 3 1/12/2018. 

Hoat dng tin dung cüa Ngãn hang tip tic thng tnr&ng tt, dam báo mc tang trmthng tin dmng 

dirc NHNN cho phép, vâi tng dm.r nçi dat  gn 84.329 t9' dng. ChAt hrvng  tin  dvng  cüa TPBank 

dmrçxc kim soát chAt, vâi müc nçi xAu a mtrc khoàng 1%, thAp hon nhiu so vài quy djnh 3% cua 

NHNN. 
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T6ng thu nhp hoat dng thun nãm 2018 cüa TPBank dat  5.627 t dng trong do thu nhp lAi 

thuAn dat  4.378 t' dng, chim 77,8%; thu nhp thuAn ngoài lãi dat  1.249 t' dSng, chim 22,2%. 

Lçri nhuân truOc thud, sau khi trIch 1p  dy dü dii phông, dit m(rc 2.258 t dng, tang 1.052 

t' dng, trcYng di.rang tang 87% so vol näm 2017, dng thai hoàn thành vuçlt k hoach nàm 

2018 vâi t$' l hoàn thành là 102,6%. 

Näm 2018 TPBank ghi nhân kt qua ni bt v chit hxcing ngun nhân lirc và näng suit lao dng 

cuà toàn h thng dixçc cái thin rô ret. S hxcing nhân viên chi tang 5% nhixng vn dam bâo hoàn 

thành miic tiëu tang tru&ng cüa ngân hang. Näng sut lao dng blnh quân dat  470 triu 

dng/nhân viên tang manh  so vài mirc 260 triu dngfNV närn 2017. Hu ht các chi nhánh mâi 

ma dã nhanh chong dat  dim hôa vn sau 6 tháng d&n I nAm hoat dng. 

Dày là nhung két qua h& sic an ti.rng dat  di.rc sau 10 näm hoat dng cUa TPBank, là nn tang 

vCing ch&c cho TPBank buâc sang thôi kS'  phát trin mài vai nim tin manh  m v näng lrc canh 

tranh va khà nang dành nhUng thành cong to lan hcm trong tuang lai. 

IV. MQT sO TON HN CHE: 

Ben canh  nhung k& qua dat  dtrc, hoat dong cUa ngân hang cOn mt so ton ti, han  chê: 

• Mng hrôi các dim giao dlch  va s 1ung khách hang active con han  ch. 

• Hoat dng tài tr? thuGng mai  và thanh toán quc t chixa dat  mrc  kS'  v9ng. 

• Vic tuân thu a mt s DVKD chixa trit d& vn cOn sai pham dixçc BKS và b phn 

Kim toán ni bô phát hin. Ca bit vn cOn tinh trang han  ch hiu bitt v pháp 1ut và 

chua sâu v chuyên mOn nghip vi. 

• T' l can b cap quán l' djch chuyn di khOi TPBank CO d&u hiu gia tang. 

V. DNH HU1NG HOAT DØNG  NAM 2019: 

1. Du báo kinh t vi mô nàm 2019: 

• B6i cãnh quc th din bin khó 1u&ng, di,r báo kinh th th giôi di mt vâi nhiu thách 

thirc, khO khAn, tang truàng giám xung müc 2,9% do thucmg mai  và dâu tix suy yêu. 

• Cang th&ng thixcing mai  giiia M và Trung Quc duçic cái thin vâi tin trInh dam 

phán vâ k' vçng sê cO mOt  thôa thun thising mai  M-Trung duçic k kt.Tàng truàng 

kinh t cüa Trung quc duçic dir báo giãm xung cOn 6,2% näm 2019. Tang truâng kinh 

th cüa M d baa khoàng 2,4% näm 2019. 

• Khu vrc Dông A Thai Bmnh Drng vn tip tVc  là mt trong nhng khu virc CO tOc d 

phát trin nhanh th&t th giói, kS'  v9ng tang truâng duy tn a müv 6% näm 2019 ( theo 

WB). 



• Cuc Du trf lien bang MS'  (Fed) dir kin không tang lài suit trong nAm 2019 them chI 

lãi sut có th giâm d kIch thIch kinh t M tang trtr&ng. 

• Dtng USD di.rqc kS'  vQng giQ' v&ng src manh  hin  t?i  trong nãm 2019. 

• Tang trl.râng kinh t cüa Vit Nam trong näm 2019 dir kin trong ngung 6.84% - 

7.02%. Tng kim ngch xut khAu tang 7 - 8%; T' lê nhp siêu so vài tng kim ngch 

xut khAu di.rOi 3%; Tng v6n dAu tu phát trin toàn xã hi khoáng 33 - 34% GDP; 

• Thj tru&ng tâi chInh ngân hang trong nuàc dir báo phãi dM mt vâi rüi ro bt n tir thj 

trueing tài chInh quc t. Canh  tranh tiép tilc gay gät trên các 11th virc ngân hang truyn 

thng cüng nhtr 1mb v,rc ngân hang s. Các ngân hang tip wc dng truUc ap 1irc tang 

ci.thng näng 1rc tâi chInh, b sung vn tir có, chuy4n di ngân hang s6, nâng cao nang 1irc 

quàn tn rüi ro, ti tru hiu qua hot dng. 

• NHNN diu hânh chInh sách tin t chU dng, linh hoat. tMn trçng nhm kim soát 

lam phát dtrài 4%, duy tn n djnh kinh t vi mô, h trq tang tnithng kinh t i mtrc hçip 1', 

6n djnh thj trithng tin t vâ ngoi hi. Theo do, tin dicing thrqc djnh huOng tang tnrông 

trong khoang 14%; diu hành lài suit, t' giá phü hcip can di vi mô và din bin thi 

trl.r&ng (t' giá dirc các chuyên gia kinh t dr báo tang trong khoãng 2 - 4%). 

2. Dinh hiróng hoat dng cüa HDQT nãm 2019: 

a. Doii viii cong tác quin trj diu hinh Vii d1iilz /uthng c/,ieAn  luvc: 

HDQT, trong dO EXCO tip tuc  dOng vai trô lành dao  toàn din và xuyên sut, giám 

sat và don dc Các Uy ban trirc thuc HDQT và chi dao  sâu sat BDH thirc hin vic phãn tich, 

dänh giá Va dtr báo sir bin dng tren thj trt.rng trong, ngoài nisàc lien quan dn hoat dng ngân 

hang; djnh huóng và chInh sách cUa ChInh phU và NHNN tác dng dn mOi trung kinh doanh. 

tinh hInh di thu cnh tranh d chü dng, kjp thai djnh htrâng và t6 chrc thirc hin cac mtic tiêu 

hoat dng nAm 2019 ma DHDCD vá HDQT dã d ra vài quyt tam cao nhAt nh&m hoàn thành 

thing lçii k hoach kinh doanh nAm 2019. 

Cii th tp trung các nhim vi tr9ng tam sau day: 

• Thrc hin rã soát chin hrçic kinh doanh giai doan 20 18-2022 vâ tm nhln 2030. Chi 

dao BDH xây d.mg chucing trInh hành dng nhm thirc hin Chin ltrçic duçic HDQT. 

DHDCD thông qua nhm phn du dua TPBank trâ thânh Ngân hang dn du v Digital 

Banking và Top 10 ngân hang da nang yE hiu qua hoat dng trong giai doan 2018 — 

2022. 
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• Thrc thi D an tái ccx c&u gn vói xr l ng xu giai doan 20 16-2020 d di.rc NHNN 

phé duyt thông qua các nhóm giãi pháp dng b và toàn din nhm nâng cao näng hrc tài 

chInh, näng lrc hoat dng và nAng hrc quán trj cüa ngân hang. 

• Chi dao  vic phát hânh 200 triu USD trái phiu quc th d tang nãng Irc tài chInh 

cüa TPB và niêm y& trên thj tru?Yng Singapore. 

• Tang cuYng kim soát chAt li.rcxng tin dicing gn vâi ccx cAu tin diving, kim soát nçx xAu; 

giám sat tang tru&ng tin ding an toàn, hiu qua trén ccx so lira ch9n khách hang phü hçip 

và ngânh hang It rUi ro, giam sat xcr l và thu hi nq xAu. 

• DAy manh kinh doanh da dch vu, tang t' trQng thu nhp ngoài lãi trong tong thu 

nhp; Chü trQng phát trin san phAm ngân hang giao dch, LC, bão lành, san phAm tài tr 

thuong mai và các san phAm ngoi hi, TTQT, bão him, djch v,i ngân hang nhm gia 

tang thu nhp phi tin ding (phi djch vi). 

• Chá trQng phát trin khách hang mOi 0 tAt cá các khi RB, CB, IB; duy trI và gia tang 

luçmg khách hang sü ding nhiu giao dch (active) và trung thành (loyal). Tip tiic mO 

rng quan h vOi các cljnh ch tài chInh trong và ngoãi rnrOc, tang cix0ng hcp tác kinh 

doanh v0i các di tác và TCQT. 

• Tip tic du ttr phát trin h tAng Cong ngh thông tin, ngân hang s& tang cis0ng an 

ninh b met. Kiên djnh vOi djnh hixOng trO thành Ngân hang hang dAu v phát trin và 

NGA üng d%ing cong ngh, chi dao  tp trung trin khai xây d%rng các san phAm müi nh9n trên 

UOHG nn tang cong nghê hin dai  nhAt trong h sinh thai tài chInh cüa TPBank, nh&m mang 1i 
1'IN trái nghim tht nhAt cho khách hang. 

• DAy manh  hoat dng marketing d h trV phát tri&n kinh doanh va xay drng thixcxng 

hiu TPB trO thanh ngân hang hin dai yeu thich hang d&u trong tam trI khách hang. 

• Tip tic nâng cao näng 1irc quãn trj, diu hành, tInh minh bach  trong hoat dng; Rà 

soát chinh sCra van ban "Quân trj Ngân hang" theo các quy djnh mOi cüa pháp lut và cüa 

TPB; Tip tic nâng cao van hóa quãn l' rüi ro và van hOa tuân thu trong toàn hang. Giám 

sat BDH tang cu0ng kim soát vic tuân thu quy ch/ quy trInh dc bit 0 cAp chi nhánh. 

• Phát trin h sinh thai tài chinh ben canb  boat dng ngân hang thtrang mai,  d&u tu 

mua cong ty tài chInh, gop v,n c phAn cong ty chCrng khoán, thanh 1p cong ty mua ban 

nçx... 
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• Tip tiic rà soát và chinh sira chmnh sách nhân sir cho phà hcip vài quy mô hoat  dng 

cüa TPBank nhAm gi nhãn tãi và tuyn diving duçxc các nhân sir tt. Tang cu&ng cong tác 

dào tao chun hOa chirc danh, qui hoch và phát trin di ngü can b quán 1, nâng cao 

nãng hrc chuyên mon và näng hrc lânh dao  nh&m báo darn chAt li.rcrng ngun nhân hjc cho 

sis phát trin lâu dãi b&n v€thg cOa TPB. 

• Tip tiic mô rng rnng lucid chi nhánh vã PGD cüng nhtr he thong Live Bank VTM 

dáp frng nhu cAu phát trin kinh doanh và phiic vu khách hang. 

• Mo rng và nâng cAp c sO vt chAt thng trn vOi qui rnô Va vj th cüa ngân hang. 

• Khong ngrng ki&n tao  ban sAc van hOa TPBank, cüng c6 5 giá trj c6t lOi cüa con 

nguOi TPBank, xây d%mg mOi trtr&ng lam vic chuyên nghiép, than thin, doàn kt vã gAn 

bó vOi t chirc. 

b. Di vó'i clii lieu thi clu'nh 

Bánj 2- K hoach kinh doanh näm 2019 

(Ngân hang riCng lé') 

DVT: Ty dng, % 

STT Chi tiêu Näm 2018 Ké ho*ch 2019 Tang trirö'ng 

1 Tong tãi san 136.179 158.000 116,02% 

2 Vijn diu 1 8.566 10.000 116,74% 

3 Tong huy dông 118.591 142.309 120,00% 

3.1 Tingirikhachhang 84.853 102.790 121,14% 

3.2 Tin gCri & vay cüa TCTD khác 33.491 39.5 19 118,00% 

3.3 V6n tài trcY üy thác 247 - - 

4 Du' n' cho vay và trái phiêu TCKT 84.329 101.195 120,00% 

4,1 Chovaykhachhàng 78.458 95.030 121,12% 

4.2 DAu tis trái phiu TCKT 5.871 6.165 105,00% 

5 TIênqxAu 1,10% <1,5% 
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STT Chi tiêu Näm 2018 K hoch 2019 Tang trirôiig 

6 LQi nhuân trwóc thud 2.258 3.200 142% 

7 CAR >10,5% >9% - 

8 ROE 20,8 % 20,87% - 

Ghi chz: 

(1) KI hoQch dzt nq cho vay và ddu it, TPDN là 96.978 ty &ng, cdn phài dwçrc NHNN cMp thuán 

(2) Lcvi nhun trzthc thud 3.200 tj dng là lçri nhuan Ngán hang riêng lé, chtca hip nhth. TPBank dtt  kidn 

inua 4ii ,n3I cong ty tài chinh, khi dO TPBank së didu chinh lgi sd lieu theo báo cáo hc"p nhdt 

(3,) Ngán hang sê thyv hiçn ,nua lqi toàn b3/ I phn Ira! phidu VAMC thy theo sd vztçll lid ho(xch iqi nhun 

trzthc thud dd xi l idi thiêu dztqc 500 1 nq xáu dà ban cho VAMC 

Nhix vy, vâi k hoach dã d ra, näm 2019 TPBank sê dat  quy mô tng tài san han 158 

nghin t' dng, tang 16% trong khi lqi nhun tnxàc thu chixa hçp nht dat  3.200 t dông, tAng tâi 

42% so vài k& qua nAm 2018; ROE dat  t 1 20.87%1t 1 nçi xu ki&m soát dirài 2%. CAc t' 1 

an toàn trong hot dng ngân hang luôn tuãn thu dung qui djnh. 

EXCO cap nht báo cáo torn tat k& qua hoat ding Qul 1/2019 kt thüc ngày 31/3/2019 cüa 

TPBank nhu sau: tng tài san tAng 15,2%, tang huy dng tAng gAn 13%, tng dix nçi tang 16, 3% 

so vài cUng k' Qul 1 nAm 2018; igi nhun truâc thu lüy k tInh dn ngày 3 1/3/2019 dat  853 t' 

dng, NPL kim soát a rnüc 1,37%, chi s an toàn vn CAR duy tn trên 10% cho thAy TPBank 

dA dAy mnh hoat dng ngay ti1 dAu nAm, tc d phát trin nhanh han cüng k' nAm 2018 và kt 

qua tài chInh Qul 1 nArn 2019 dat  dtrgc rAt khâ quan, vixgt k hoach d ra trong Qul 1. 

KInh 1/twa Qufi vj, 

Trên day là Báo cáo hoat dng nAm 2018 và djnh htrOng hoat dng nAm 2019 cüa HDQT. 

HDQT, nOng cM là EXCO vâ các thánh viên HDQT chuyën trAch s tip t1c phát huy cao d vai 

trô và trách nhirn d quán tn ngãn hang theo hi.r&ng chuyên nghip và hiu qua nh&m thirc hin 

thành cong các Nghj quy& cüa DHDCD, darn bâo sr phát trin bn vQng cUa TPBank, theo dung 

djnh huâng chin lugc dtxçic HDQT d ra va dirge DHDCD thông qua. 

Iran trQng báo cáo! 

No'i n/tan: 
TM . . .' QUAN TRI 

1. Nhu KInh gCri; ' 

2. BKS (dé b/cáo); 

3. Ltru: VP.HDQT. 
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'1 PHONGM!' 

7TPBank CQNG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 

Doe lap - Tir do - Hanh phñc 

HàN5i, ngay 0'3  tháng04nám 2019 
S: O /20191BC-TPB.HDQT 

BAO CÁO SI)' DUNG  NGAN SACH NAM 2018 

VA KE HOICH NGAN SACH NAM 2019 CUA HDQT 

KInk zi:  DAI HQI BONG CO BONG NGAN HANG TMCP TIEN PHONG 

Lien quan dn tInh hInh sCr drng ngân sách nAm 2018 và KE hoach sir ding ngân sách 

näm 2019 cia HDQT, Chü tich HDQT xin &rçYc báo cáo nhi.r sau: 

A 1. Ve ket qua sr ding Ngan sach nam 2018: 

Tng chi phi boat dng näm 2018 cUaHDQT: 16.942 triu dng, dat  98,7% KE hoch 

dtrçc Di hi dng c dông thông qua. Trong do: 

- Chi thu lao: 11.030 triu dng, dat  102% K hoach; 

- Chi khác: 3.999 triu dng, dat  104% KE hoach; 

- Chi ttr vAn: 1.913 triu dng, dat  76% K hoach. 

V co bàn, HDQT tuân thC k 1ut ngân sách do DHDCD phê duyt và sCr di,ing chi 

phI hiu qua, tit kirn theo chinh sách cüa toàn hang. 

Mt s6 hoat dng ur vAn lien quan dn tang vn diu l và niêm yEt phát sinh trong 

nAm 2018 nhmg vic thanh toán s th,rc hin vào näm 2019 nén chi phi tu vAn chua thrgc sr 

ding hEt. 

Do thay dM nhân sir Hi dng Quán trj trong nhim ki 2018 —2023 nên chi phi thu 

lao tang nbc và vixqt kE hoach ngân sách khoáng 2%. 

A 2. Ve Ke hoach  Ngan sach nàm 2019: 

2.1. Ngân sách hoat  dng cüa HDQT: 

Ngân sách nãm 2019 cüa HDQT dij trü là 23.744 triu thng (Hal mwcii ba t bay 

tram bay mzro'i 1w triu ding.), chi tiEt nhu sau: 

Trang I 



Dun vj. Triu dong 

S1'l' Ni dung 

K 

ho?ch 

2018 

Thuc 

hin 

2018 

So sánh Di1 trü ngán 

sách näm 

2019 

So sánh 

Tuyt 

d61 
/0 

Tuyt 

d6i 
/0 

1 Chithülao 10.812 11.030 218 102% 13.236 2.206 120% 

2 Chiftrvân 2.500 1.913 -587 76% 5.739 3.826 300% 

3 Chi phi hoat dung khác 3.850 3.999 149 104% 4.799 800 120% 

Tang 17.162 16.942 -220 98,72% 23.774 6.832 140% 

Nhu vy, trong nAm 2019, tang ngân sách cüa HDQT có sr diu chinh nhu sau: 

Chi thu lao tang khoáng 2.2 t' (20%). 

Chi ttr vn tAng khoáng 3.8 t) (300%) d tp trung vào các ho?t dng sau day: 

( Hot dng ttr vAn tài chInh, chiEn lucic. 

v' Hoat dtng fli vAn mua ban sap nhâp (M&A), dâu tu vao cong ty con, cong ty 

lien kEt. 

/ Hot dng ttr vAn xây dimg h thng quàn tn cong ty. 

1' Hoat dng ttr vAn quAn frj nii no theo chuAn misc quôc t Basel II. 

V' Hot dng tu vAn h thng cong ngh thông tin, xây dimg nn tAng cho Digital 

Banking. 

' Mt s6 hçat dng ttr vAn lien quan dn tang v6n diAu l và niém y& phát sinh 

trong nAm 2018 nhisng vic thanh toán se thirc hin vAo nAm 2019. 

2.2. Ngân sách thu nhp bô sung cüa Uy ban diu hAnh 

Thông qua NgAn sách thu nhp b sung cho Oy Ban diu hành, c th& 

Tiêu chI % HoAn thành/ K ho3ch lçri nhuãn Thu nhp bA sung 

Tr trên 90% dn dirài 100% B&ng 0,5% Lçni nhun sau thuE 

2 Tr 100% trâ len BAng 1% Lcii nhu.n sau thuê 

TrAn tr9ng báo cáo! 

Nci nhân: 

- Nhu KInh gCri; 

- BKS (d b/cáo); 

- LLru: VP.HDQT 

 

TM.. HQI DONG QUAN TRI 

Trang 2 



7TPBank CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Ti do - Hnh phüc 

S6: Oo22I2o 19/BC-TPB.BDH 

 

Ha Ni, ngàyO9tháng/nam 2019 

BAO CÁO KET QUA HOJLT BONG & CIII TIEU KLNH DOANTI NAM 2018 

vA KE HOCH KIN}I DOANTI NAM 2019 

NGAN HANG TMCP TIEN PHONG 

KInh gfri: Bi hi Mng c dông 

Ban Diu hânh (BDH) xin kInh trInh Di hQi dng c dông Bdo cáo kIt qua hoqi d5ng, cdc 
chi lieu kin/i doanh nám 2018 và kl ho9ch kin/i doanh nám 2018 cüa Ngân hang TMCP 
Tiên Phong vài các ni dung ci th sau: 

I. Tng quan nn kinh t và hot dng ngành ngân hang näm 2018 

II. Kt qua hot dng vã chi tiêu kinh doanh näm 2018 

1. Dim sang két qua hot dng cüa Ngan hang 

2. Các chi s tài chmnh chü yéu nAm 2018 

3. Kt qua các hoat dng C11 th 

III. Ké hoch và djnh htrô'ng kinh doanh nàm 2019 

IV. Kt 1un 



I. Tng quan nn kinh t và hoat  dng ngành ngân hang nAm 2018 

1. Bi cãnh kinh t chung 
Bi cãnh kinh t th gidi nãm 2018 tAng truâng chm và tim An yu t kho himg. Thuong 
mai toàn cAu tang ch.m hn dir báo, lam phát toàn cAu có xu huâng tang cao. O trong nuâc, 
ben canh  nhüng thun lqi tr kt qua tich crc trong näm 2017, nn kinh t nuâc ta cüng d6i 
mt tInh hInh th&i tit din bin phic tap, tác dng den giá hwng thirc, thijc phAm, ãnh huâng 
tâi miic tiêu kiem soát lam  phát; giãi ngân yen dAu Ut cOng dat  thAp. 

Teng san phAm trong nuàc (GDP) CA nAm 2018 tang 7,08%, là m(rc tang cao nhAt ke tr 
näm 2008 trâ v day, khAng djnh tinh kjp thai và hiu qua cüa các giAi pháp duqc Chfnh phü 
ban hAnh, chi dao  quyet lit các cAp, cac ngành, các dja phuang cüng n lrc thrc hin. Chi so 
giá tiôu dung (CPI) bInh quân nAm 2018 tang 3,54% so vài binh quAn näm 2017. Vâi mt'rc 
tang nay, mic tiêu kiem soát lm phAt, gi CPI bmnh quAn näm 2018 duói 4% cüa ChInh phU 
dà dat  thrçic. 

2. Hoat dng ngân hang nAm 2018 

DEn cuEi nam 2018, tEng phucmg tin thanh toán tang khoAng 12,5% so vài cuEi nAm 2017. 
Mt bAng lAi suAt dtrqc duy tn En djnh trong bEi cAnh IAi suAt thj trtrng quEc tE gia tang, theo 
do NgAn hAng Nhà nu'âc diu hAnh lAi suEt phü hçvp vâi din biEn kinh tE vi mO vA tin t, tp 
trung diu tiEt thanh khoãn vA dáp ng nhu cAu thanh khoAn cho TCTD. Mt bAng lãi suEt ccia 
TCTD näm 2018 v co bàn En djnh vài lAi suEt cho vay khoàng 6-9%/nam vài ngAn han,  9-
1 1%/näm vâi trung và dài han.  Diu hành tang trixtng phü hçtp cAn dEi vi mô, dáp crng yEn 
cüa nEn kinh tE, tp trung tin dyng vào sAn xuAt kinh doanh, tin dung vOi các linh vre rüi ro 

duqc kiEm soát chat chê. Tin dung tang 14% so vâi nAm 2017. 

Thj truOng ngoi t En djnh, NI-INN tiEp wc mua ngoi t bE sung dir tr ngoi h6i NhA nixàc, 
gop phAn kiEm soAt lam  phAt. Nh& do, thj truäng En djnh, thanh khoAn dAm bào. Nq xAu dâ 
xr l duçic mt buâc quan tr9ng. TInh dEn cuEi thAng 12/2018, toàn h thEng TCTD dA xcr 
duge 149,22 nghin t' dEng nçi xAu, ti l nçi xEu nti bAng cUa h thEng TCTD là 1.89%, giAm 
so vài mCrc 2,46% cuEi näm 2016 và mic 1,99% cuEi nAm 2017. 

Hoat dng thanh toán, cung là mt trong nhUng ngAnh chU dQng di dAu cmg ding các thAnh 
tiru cüa Cách mng Cong ngh (CMCN) 4.0, nang cao chAt ltrqng, tang tin Ich, thUc dAy 
thanh toAn khong dung tin mt (TTKDTM). 

Vài TPBank, hoat dng nAm 2018 duqc dánh giá là mt nAm hoat dng hieu quA vài kEt qua 
lqi nhun truàc thuE dat  2.258 t' dEng, vtrgt kE hoach Dai hi dEng cE dong giao, tang gAn 
gAp dOi so vài cüng k5' näm 2017. TEng yEn huy dng cüa TPBank den 3 1/12/2018 dat 
118.591 t' dEng tang gAn 4% so vài cuEi näm 2017. Hoat dng tin ding cUa ngAn hAng tang 
gAn 18,3% so v&i cuEi näm 2017 vài tEng dtr nçi dat  gAn 84.330 t dEng. ChAt ltrçmg tin ding 
cüa TPBank vAn tiEp tiic dtrqc kiEm soát cht ch, vâi mic nçi xAu a mUc 1,1 % thAp hon 
nhiu so vài quy djnh ciia NHNN. Các chi tiêu an toAn hoat dng luôn tuAn thu quy djnh ciia 
NHNN và yeu cAu cüa các d6i tác. 
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II. Kt qua hoat dng và cM tiêu kinh doanh nm 2018 

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

Näm 2018, Ngân hang ghi nhn 10 dAu An ni bt sau: 

> Ki n&m  10 nám thành lap, TPBank don nhin Huân chwong lao d3ng Hqng Ba 
cüa Bang và Nhà nwOc 

TPBank dã có birâc chuyn minh và phát trin dGt  phá vâi nhUng kt qua vô cUng An ttrqng 
trong su& 10 nAm qua. Tai  sir kiin ki nim 10 nAm thành Isp, TPBank da vinh dir nhn dirc 
Huân chirng Lao dng Hang Ba cüa Dãng và Nba nuâc trao tng. 

> LØ nhu1n truc thul câa TPBank dz1 2.258 1j3 dEing, vwçlt mic tiêu 1ê ra 

TPBank da có rnt nAm hoat dng hiu qua vói nh0ng k& qua kinh doanh xuAt sAc vâi hu 
h& các chi tiu du vtr9t mi'rc k hoach Dai  hi dng c dông. Kt thCc 2018, t6ng lçi nhun 
truâc thu cUa TPBank dat  2.258 t' ding, tang gAn gAp dôi so vài cüng kS'  näm 2017. Tang 
tài san ciia TPBank dat  136.179 t)' ding, v6n diu I dat  8.566 t)' dng, dir ng thj tnr&ng 1 dit 
84.329 t dng, tng huy dng dat  118.59 1 t' dng. ChAt hrqng tin ding dixqc kim soát chat 
ch, t 1 nq xAu v.n dtrçic kim soát t6t a mfrc 1,1%. 

Chinh thikc niêm yEt 555 frif u C6 philu trên san clnthg khoãn than!: ph6 HM 

Ngày 19/4/2018, 555 triu c phiu TPB chInh thcrc dtrçrc chao san vài giá khài dim 
32.000d/ c phiu, tuong dtrorng giá trj vn hóa khi chao san dat  gAn 17.760 t' dng, tüc 
khoãng 800 triu USD. 

V6n diEu l cáa TPBank tang len /w'n 8.566 tj dng, von chü so hüu dcii lrên 
10.000 dOng 

Tháng 4/20 18, NHNN da có quyt djnh chAp thun tAng vn cüa TPBank tr 5.842 t' dng len 
6.718 t' dng thông qua vic phát hành riêng lé 87,6 triu c phiu. Thang 10/2018, NI-INN 
tip tic có vAn bàn chAp thun vic tAng vn diu l cüa TPBank tIr hcm 6.718 t' ding len 
mtrc han 8.566 t dng bang hinh thrc trã c tirc bAng c6 phiu va c phiu thuâng tir ngu6n 
lçii nhun chra phân phM và thng dir van. 

> TPBank và IFC kj kit h1p dEing cho vay hYp  vOn dài hn irj gid 100 tr4u USD 
IFC dánh giá cao ye nhung buâc tién vthig chAc, lành manh  ci1a TPBank, cUng nhir nhUng 
dóng gop cüa ngAn hang vao s,r phát trin chung cca cong deng doanh nghip Vit Nam, dc 
bit là các doanh nghip v&a và nhO. Cüng vài khoãn dAu tu nay, IFC cUng s tham gia ti.r vAn 
cho TPBank trong các linh vçrc quãn trj ngân hang, quàn l rUi ro và nâng cao nang Ic phát 
trien. Ben canh  do, IFC cüng dA tang them han  mCrc tài trçl thucmg mai  toàn cAu cho TPBank 
len 60 triêu USD. 

TPBank lien flip duc Moody's nâng mik xip hgng len Bi, trong dO ddng cháj là 
chi sO sac mgnh ni Iqi BA cáa ngân hang 

NAm 2018, chi trong 4 tháng, TPBank da thrqc Moody's nâng mrc xEp hg tin nhim len 3 
lAn vói nhiAu chi tiêu dánh giá quan trçng. 
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Ngày 30/10/2018, Hang xp hang tin nhim Moody's dã dtra ra cong b chinh thüc v vic 
nâng mire xp hang tin nhim ca so BCA cüa TPBank tir mire B2 len mire B 1. 

TrirOc do, Moody's cüng nâng xp hang tin gUi và phát hành tin gUi ngân hang trong nirOc 
và ngoai t dài han  cUa TPBank tt'r mire B2 len mire Bi vOi trin vcng n djnh. Cüng vOi dánh 
giá nay, Moody's eüng xp hang tin nhim nhà phát hành nç dài han  và xp hang rUi ro di 
tác cUa TPBank 0 mire B 1. 

TPBank ctwçlc xip vào Top 100 ngân hang bdn U mznh nhit c/thu A Thai BInh 
Dwo'ng 

Tap chI The Asian Banker dA xp TPBank nm trong Top 100 ngân hang ban lê mnh nht 
Châu A Thai BInh Di.rong nh0 nhng dánh giá cao v tInh bn vng, khà nang ban hang cüng 
nhtr sr minh bach  trong giá trj kinh doanh và giá trj thtrong hiu. 

> B3 Tài chmnh tang bdng k/zen cho TPBank nh?t thyc hin tat c/i/nh sdc/z, phdp lut 
thul 

TPBank là mt trong 8 ngân hang vinh dir &rçc don nhan bang khen cUa B Tài ehInh trong 
phong trão thi dua "Thirc hin t& ehInh sách, pháp luat  thu näm 2017". Day là nAm tht'r 2 
lien tip TPBank nh.n dixçrc phn thtrôiig nay. 

> Nhn nhiu gidi thwöng danh gid tfr IFC và ADB trong linh vtc tài trçt thwo'ng rnzi 

Tháng 5/2018, T chirc Tài ehInh Qu6c t IFC da trao giài thixOng "Ngan hang phát hành t& 
nht 2017 v& linh vire Tài trçr Thuong mai  cho cae d an thIch irng bin di khi hau  thông 
minh Khu vre Bong A — Thai BInh Dirong" cho TPBank. 

Tháng 9/2018, Ngân hang phát trin Châu A — ADB vinh danh TPBank là ngân hang có tài 
trg thirong mai  xu&t sc cho doanh nghip SME. 

> Nhn giâi thwô'ng cáa cdc t6 chfrc uy tin trong và ngoài nzrO'c 

Mãng ngân hang si dat  &rqc nhiu thành tiru ni bat,  nhan 3 giãi thuOng quc th uy tin tir tap 
chI The Asian Banker trao tong: Best Internet Banking Initiative of the Year - Ngan hang s 
sang tao  nht näm; Best CRM project in Vietnam - H th6ng Quan l và chàm soc kháeh 
hang t6t nht Vit Nam; Best ATM and Kiosk Project in Vietnam - Ngân hang tir dng t& 
nht Vit Nam. Ngoai ra nãm 2018, TPBank là ngân hang du tin trin khai thành cong h 
th6ng nhan din khách hang bang giçng nOi cüng nhiu tinh nang mói hp dn khác nhir rUt 
tin bang van tay, QR code. 

Thang 12/2018, Nhan giãi thuOng ngân hang SME phát trin nhanh nh&t tai  Vit Nam do Tap 
ehI Global Banking and Finance Review binh chçn. 



2. Các cM s tài chinh chü yu 2018: 

Bang 1:  Mt s chi tiêu tài chinh chü yu 

Doii vi tInh: t ddng 

TT CM tiêu 
Thtrc hin 
NAm 2018 

Näm 2017 K hoach 
2018 

+1- so vôi 
cuoi näm 

2017 

T 1 hoàn 
thành k 

hoach 2018 

1 Tng tài sAn 136.179 124.119 133.000 12.060 102,39% 

2 Vn diu 1 8.566 5.842 8.533 2.724 100,39% 

3 Tnghuydng 118.591 114.669 115.114 3.922 103,02% 

3.1 
Tin gCri khách 
hang 

84.853 73.780 84.796 11.074 100,07% 

3 2 
Tin gin & vay cua 
TCTDkhác 

33.491 38.261 27.690 (4.770) 120,95% 

3.3 Vntàitrçiüythác 247 2.628 2.628 (2.381) 9,41% 
Dir ncr cho vay sa 
trái phiu TCKT 

84.329 71.296 84.364 13.033 99,96% 

4.1 
Cho vay khách 
hang 78.458 64.007 73.430 14.45 1 106,85% 

4.2 
DAuttrtráiphiu 
TCKT 

5.871 7.289 10.934 (1.418) 53,69% 

5 T 1€ nq xu 1, 1% 1,08% <2% 0,02% 

6 Lcn nhun trtrcrc 
thud 

2.258 1.206 2.200 1.052 102,64% 

7 CAR 10,24% >9% >9% - - 
8 ROE 20,874% 15,6% 20,3% 5,2% 

Tng tãi san cüa TPBank dn 3 1/12/2018 dat  136,2 nghin t dng tAng gAn 10% so vâi thai 
dim cuM nAm 2017. Tng huy dng dat  g.n 118.600 t dng, trong do ca cu ngun v6n và 
sCr dicing v6n cling cO sij thay di v chit khi huy dng thI tnr&ng 1 dat  84.853 t' dng, tang 
15% so vâi cui nAm 2017 (tlrang &rang 11.074 t$ dng) giüp cho t' 1 di vay và huy dng 

• o o . .A th truung 2 giam tu 35/o xuong con 28/o tal  then diem 3 1/12/2018. 

Hot dng tin ding ccia ngân hang tip tic tang tnrâng t& dng th&i vn dam bão müc tang 
truâng tin dvng  dtrqc NHNN cAp phép, vài tng du nçi dat  84.329 t ding. ChAt ltrqng tin 
ding cCia TPBank dixçc kim soát chat, vOi mIrc ncr xAu a mirc 1,1% thAp han nhiu so vài 
quy djnh cüa NHNN, trong dO thrc chAt t 1 ncr xAu cüa Ngân hang chi có 0,82% cOn Iai  là 
ng xAu kéo theo do phân Ioai lai  theo nhOm nq cao nhAt cüa khách hang tai  Ngân hang khác. 
T' 1 LDR theo thông tu 36 là 76%. 

T6ng thu nhp hoat dQng thun nàm 2018 cUa TPBank dat  5.627 t' dng trong do thu nhp lAi 

thuAn dat  4.378 t' ding, chiém 77,8%; thu nhp thun ngoài lAi dat  1.249 t ding, chim 
22,2%. Lqi nhun trirac dir phOng rCii ro tIn diing dt 2.780 t ding. Trong nàm 2018 ngân 
hang cia trIch 1p 522,3 dng di phOng rh ro trong do di,r phOng Cho vay khách hang 300,4 
t dng (dir phOng chung 105,6 t ding, dr phOng ci th 194,8 t',) ding) và 221,9 t ding d 
phOng cho các trái phiu VAMC. 



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 2.500.000 

- 2.000.000 

- 1.500.000 

- 1.000.000 

500.000 

0 

Lçii nhun trtrâc thuE, sau khi trIch 1p dy dü dir phong, dat  mi.c 2.25 8 ding, tAng 1.052 t' 
ding, tucxng dLwng tAng 87% so vâi nAm 2017, dng th&i hoàn thành vuclt k hoach näm 
2018 vâi lé hoàn thành là 102,6%. 

90.000 

80.000 

70.000 

60.000 

50.000 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

So 1ucng KR Huy dng UI Dix n Ui 

Biu 1: Xu hir&ng huy dng, dtr nq TI'l và s6 hrçing khách hang qua các nAm 

Quy mô t6ng tài san tai  31/12/2018  dat  136,2 nghin t) ding tang 12.060 vi dng so v&i 
3 1/12/2017, trong do: Huy dng thj tniông 1 tAng 11.074 t' ding tuang ttwng tang 15%, cho 
vay Thj trumg 1 (không bao gm TPDN) tang 14.452 t dng ftrcmg ducmg tang 22,6%. Ca 
sâ khách hang tip tVc  dtrqc ma rng, tAng han 549 nghIn khách hang (32,2%) so vOi nAm 
2017, dat  2.264.952 khách hang. Dày là nn tang quan trQng dê TPBank tip tic phát triOn 
trong th&i gian toi. 

3. Kt qua các hoat dng ci th 

3.1 Hort d3ng huy d13ng v6n 

Huy dng thj trLr&lg I ti 3 1/12/2018 dat  84.853 vi dng, tAng 15% so vài nAm 2017. Trong 
do tin gcri không k' han  cüa khách hang dat  14.552 ding, chim 17,15% huy dng thj 
trtrông 1. Huy dng bang ngoai t dat  9.302  vi dng, tang 1.458 vi dng (18,6%) so cui nAm 
truàc, chim 11% trên huy dng thj truang 1. Dc bit, trong nAm 2018 TPBank duy tn mt 
djnh hi.róng huy dng hiu qua và djnh vj TPBank là mt ngAn hang hoat dng an toàn vài 
müc lAi suAt huy dng các k5' han  chi a tam trung cüa thj tnràng. 

TPBank dA trin khai them các san phAm mói phong phü dáp üng da dng các nhu cau ngày 
mt phát trin cUa Khách hang. Huy dng tang truâng theo dUng djnh huOng, phü hcxp vài 
nhu cau von cUa ngân hang. Các san pham huy dng dA tp trung da dng hOa danh mc san 
ph&m tit kim nhm dáp ing các nhu cau vi mO cUa ngân hang d*ng th&i thOa man các nhu 
cAu cUa khách hang. 
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Bilu 2: Co cu huy thng theo kj' hn Biu 3: Co cu huy dng theo Ioi tin 

3.2 Hort d3ng sü drng von 

3.2.1 Hogt d3ng tin dung 

ChInh sách tin ding dtrçc TPBank xây dirng barn sat hot dng tin dvng theo djnh htrang 
chiEn Itrçic cCia ngân hang dã phát huy tác ding trong vic cài thin quy trinh cp tin ding và 
thAm djnh tâi san ti TPBank trong th&i gian qua. 

Thi no tin ding thj tru&ng I dn cuM nAm 2018 toàn hang dt 84.329 t' ding, trong dO dii nq 
cho vay khách hang dt 78.458 t' ding, trái phiu doanh nghip dt 5.871 t dng. 

Don vj tInh: % 

NAri 2018 
41 

K 

 

Biu 4: Hot dng cho vay 

Di vài phân khUc Khách hang cá nhân, ngoài vic tip tic phát trin vOng mnh các ITnh V%TC 

cho vay chU dao,  các Khi kinh doanh da n&n bt di.rqc nhUng Ca hi trén thj tnr&ng d tang 
trtrâng di.r nçi ngay tir dAu nAm 2018 nhm gia tang lqi nhun và thj ph.n cho Ngân hang. Cho 

vay khách hang cá nhân tAng 51% so vài näm 2017, cho thy nhtng n hrc cüng nhii nang 1c 

cUa di ngQ ban hang, tinh hiu qua các san phm vay dáp üng nhu cu da dng cüa khách 
hang. Margin cho vay tAng 0,3% den tir các diu chinh chü dng v giA dOng gOp dáng ke vào 
tAng tnrâng thu thuAn tir lAi vay to them Nil cho NgAn hang. 

D6i v&i phân khc Khách hang Doanh nghip dii nçx tang nhç ô mic 3% so vài nAm 2017. 
Mt s san phârn dA và dang trien khai thành cong nhi.r: sAn phAm cho vay mua xe ôtô KI-IDN, 



( 

N 

san phAm cho vay nhanh... ngày càng thu hut dirqc nhiu khách hang mâi, doanh s6 giãi ngân 

tAng; sAn ph.m tài trq trçn gói ngAnh xay 1p d tao  diu kin thun igi cho DVKD tip cn 

và cp tin dung cho các Doanh nghiêp trong nganh này...PhAn khiic KhAch hang Doanh 

nghiep trong näm ghi du n vài sAn phm mdi là sAn phAm cho vay tin chip khách hang 

doanh nghip, là san phm canh  tranh, dáp üng th'ing nhu cu khách hang. 

Ben canh  do, phAn khüc Khách hang doanh nghip can dy manh  hoat dng thu nhp ngoài 

lAi, tp trung xây mcii va cAl tin rt nhiu sAn phm, trong dO cO mt s sAn ph&m chü dao 

nhtr BAo lAnh, Cam kt thu xp tài chinh, LC/LC UPAS,... thrçc dánh giá là canh  tranh t& 

trén thj trLrmg. 

Nhüng n 1irc trong vic xü I' nq xu tn dçng và tAng tn.râng tin diing có chAt hicmg t6t cIA 

giUp cho chAt Iirçng tin di1ng tip Wc duqc cAi thin, t' l nq xAu cua NgAn hang chi a mic 

0,82% can nu bao g6m cA nç xAu kéo theo do phân Ioi li theo nhOm nçi cao nhAt cUa khAch 

hang tai  Ngan hang khAc thI cQng chi a mcrc 1,1% tai  thai dim 3 1/12/2018, thAp hon nhiu 

so vâi trung blnh ngành. 

3.2.2 Hoat d3ng dd lit, kinh doanh ngogi t Va yang 

Danh miic dAu ur cCa TPBank tip Wc duçic quAn l theo huóng dAm bAo kM nAng sinh lai, 

khA nAng thanh khoAn va tuân thU dUng quy dnh cUa NHNN. 

Tlnh dn 3 1/12/2018, tng dAu tir vao TPCP và trAi phiAu cAc TCTD khAc dat  19.257 dng, 
nhm dAm bAo kM nAng thanh khoAn cUa ngAn hAng, cUng nhix cIa dang  hda cr cAu danh m1ic 
du tir. 

NAm 2018, thj tn.rông Trái phiu Chinh PhU sau khi giAm manh  dAu nAm cIA birâc vAo chu kI 

tAng IAi suAt trung han,  TPBank cIA tn ding thai c ngn han  d ban hrqng lan Trái phiu ra 

thj triràng truâc khi sOng tang bat dAu. NgoAi TPCP, TPBank cUng không ngfrng n lirc tim 

kim cac GiAy ta có giá khAc mang lai  khA nAng sinh lai cao trén cci so quAn trj rUi ro hiu 

quA. Hoat dng kinh doanh TrAi phiu ChInh phU nAm 2018 vn di.rcic dánh giA là kênh sinh 

Ru và hoAn thành xuAt sac k hoach kinh doanh cIA d ra. TPBank tip tic di.rgc BO TAi chinh 

cong nhn là NhA tao  1p thj tru0ng cong ci ng cUa ChInh phU nAm 2019 trong s 12 Ngan 

hang dU diu kin (cit giAm 07 thAnh viên so vOl 2018). 

Hot dng ngoai h6i cho khách hang doanh nghip, djch viii cá nhAn khOi sAc, mng lirOi 

khách hAng mO rng, doanh s tang manh.  NAm 2018 mAng kinh doanh nay mang lai  li 

nhun cho NgAn hAng tren 81,3 t' dng. 
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Bilu 5: Cc' cãu dàu lit nam 2018 

3.2.3 Hoat d5ng djnh cM tài chinh ('Fl,) 

V quan h diii tác - han müc: Trong näm 2018, Fl ma rng nhiu han  mcrc và quan h vâi 
cac DCTC (Djnh ch Tài chInh) trong ntràc và nuâc ngoài, dem Iai  lqi nhun dáng k và dam 
bão thanh khoán cho ngân hang. 

V hot dng Tài trq thtrang mai  vâi các Ngân hang dM tác: TIch crc trin khai các san phm 
tãi trq thtrang mai  vâi các Ngân hang dM tác, dc bit là san phAm UPAS dà gop phAn tang 
manh mãng thu phi djch vi0i, tang thu nhp ngoài lAi cho NH. Trén ca sâ do, TPBank dã duçic 
nhn giài thi.râng danh giá Best SME deal cUa ADB. Day cQng là buâc tin cüa TPBank trong 
tài trçi thixong mai  khi TPBank thn du tién dOng vai trô là Ngân hang xác nhn (Confirming 
bank). 

Nm 2018, TPBank dâ duçic Moody's nâng mIrc xp hng tin nhim len 3 l&n vài nhiu chi 
tiêu dánh giá quan trçng, mCrc xp hang tin nhim ca sâ BCA cUa TPBank tir mirc B2 len 
m(rc Bi. 

3.3 Hozl d3ng quãn l rái ro 

Näm 2018, h thong quãn trj rüi ro cUa TPBank duqc dy manh,  t l nç xu dtrçic duy tn 
theo k hoch và thp hon nhiu so vài mic cho phdp cia Ngân hang Nhà nuâc, không phát 
sinh cac tOn that vn hành và sir kiin rUi ro tim tang, các chi tiéu an toàn trong hoat  dng 
di.rçic duy tn và duçc cài thin mt cách tich crc. 

Mt sO ni dung co bàn da duçc trin khai lien quan dn nâng cao näng hrc quãn trj rüi ro vn 
hành nhu: thi0rc hin tOt các cong vic dO tuân thu Basel II, Thông tix 41/20161TT-NHNN và 
Thông tu 13/201 SiTF-NHNN vài các CAU phn quãn I rUi ro thi trtrOng, quàn l' rüi ro thanh 
khoãn, quãn l rüi ro lãi suit tren sO ngân hang, quàn I rüi ro tin ding djnh chO tài chinh, ri1i 
ro d6i tác va rCii ro tin di0ing vài các khoãn có tãi san bão dam là cO phiOu; Tang cu&ig cMt 
krcrng cãnh báo sam rii ro tin dvng thông qua vic rA soát djnh k5' các hO sa tin d1ng, thirc 
hin cânh báo, hO trçl dan vj kinh doanh len phuang an xCr l kjp thxi, giãm thiOu rUi ro cho 
Ngân hang. 

TPBank luon tuan thu cht chë các quy dnh ye dam bào an toàn von cua NI-INN va cam ket 
vài các d6i tác nuâc ngoai, ci,i thO theo yêu cu cüa Thông ti.x sO: 36/2014TT-NHNN ngày 



20/11/20 14 "Quy dinh các giâi han,  t I dam bào an toàn trong hot dQng cUa các TCTD, chi 
nhánh ngân hang nuâc ngoài", t l an toàn vn t61 thiu luôn &rçic duy trI a mirc trên 9%, T 
l giüa tng tâi san có thanh toán ngay va thng nçi phai trà luôn dixçic duy trI r mrc trn 10% 
(quy djnh cüa NHNN không duâi 10%), t l thanh toán trong 30 ngày tip theo cüa tmg loai 
tin luôn duy tn trên 50% dM vOi VND; trên 10% di vài ngoi t quy di sang VND theo 
dung quy djnh cüa NHNN, T l ngun v6n ng.n han  cho vay trung dài han  luôn duc duy tn 
& mü'c nhO hcxn 45% (quy djnh cua NT-INN không vixçxt 45% vào cuói näm 2018), tai 
31/12/2018, l v6n ngn han  cho vay trung dài han  cia TPBank là 33%. Ta  thai dim 
3 1/12/2018, các t l nay nhu sau: T l dir trU thanh khoãn 15,82%; T l thanh toán trong 

.h 0 30 ngay tiep theo doi vrn VND la 173,88/0; 

3.4 Hoit d3ng cüa cdc Khái, tkrn vj h3 tr1 

3.4.1 Cong tác nhOn se và dào tao: 

Tng s CBNV cüa toàn h th6ng tài 3 1/12/2018 là 4.985 ngYi, tang gn 3% so vài cui 

nãm 2017, chU yu là tang do ma mài các chi nhánh tai  mt s dja bàn trçng diem. 

TPBank xây drng c ch thüc dy nang suit cho các Don vj h trq, giüp kim soát tht djnh 
biên nhân sr và tang nang suit binh quân trên 50% so vâi näm 2017 tai  các Dcn vj nay, qua 
do tit kim &rçYc chi phi dáng k. Tip tic rà soát và diu chinh djnh biên nhân sij t?i  các don 
vj kinh doanh dam bào djnh bién nhân sir sat vâi yéu cAu thirc t hot dng. 

Trong nAm 2018 dA thirc hiên 598 khOa dão tao  vài 14.284 li.rqt CBNV, tAng 8,53% s luçrng 
khóa dào tao  so vói nAm 2017 là 551 .khóa. Dc bit nAm 2018 ngân hang xây drng chuang 
trInh và trin khai hInh thirc dào tao trtrc tuyn E-learning ri.t ngAn thai gian tp trung can b 
dào tao,  tang khi hrçng h9c viên. 

3.4.2 LTnh vc cong nghc thông tin (CNTT): 

Nãm 2018, Kh6i CNTT tp trung h trçx phát trin kinh doanh thông qua các dir an san phm 
mâi, tip tc nâng c&p ha tAng dáp crng vic tang truâng nhanh. Trin khai thành cong dir an 
Ngân hang s6 trn c sâ frng ding nhung giài pháp và kinh nghim thành cong cüa nhUng 
cong ty hang dAu trên th giài. Cii th: 

> Quy hoach ma rng h thng ha tAng dc bit là h thng luu tr dáp ng yêu cAu 

kinh doanh. Trin khai thành cong dir an nâng cp ha tAng, active cho h th6ng the, quy hoach 
lai chuAn kt n6i các h th6ng phAn mm. 

> Tip tic cãi tin và tir dng hóa vn hành tang nang xuAt cho các don vi và gia tang 
cOng tác giam sat h thng. Scr d%lng cOng cii h trçl tr dQng hóa vic nhp d Iiu tr FCC 
sang LOS, tir dng hóa mt s6 cOng doan cho các nghip vii 4n hành, nhi.r kim soát sau, 
thanh toán, dM chiu tra soát. . . Sr dxng cong c%1 cánh báo tr dQng trong giám sat h thóng và 

mt s6 nghip v11 trong vn hành. 

) Tip c trin khai dr an ESB phase 2 nhm chuyn toàn b vic tIch hçip 1rng dijng 
sang ESB. Hoàn thành k hoach chuyn d*i ESB nAm 2018 theo dO hAu ht các interface 

quan tr9ng dA &rgc dira len ESB bAng ngun lc nQi bG. 

) Tnin khai dr an API, nhAm tich hçp các üng dung ben ngoài theo xu huOng cong 
ngh mài. 
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Trin khai thành cong dir an Datawarehouse giai don 2 và thra vào scr diing chinh 

thic, ngoài viêc khai thác hon 100 báo cáo, d chun hóa tt câ các ngu*n dU lieu hin có dt 

miic tiêu ban du d ra. 

> Trin khai website sCr ding cong ngh mài dáp frng yêu cu v bào mt và khã nang 

chju tãi cao. 

Quãn l truy c.p mng ni b NAC và tp trung Internet toàn hang giip kim soát 

dixqc thMt bj gn vào h th6ng, t%r dng Co lip, ngan chn truy cp h thng vài nhUng thit bj 

l, thit bj cO lay nhim mA dec. 

Nang cao chit krgng djch vi nci b thông qua vic áp ding ITIL và Iso 20.000. 

TPBank tp trung giâm t' 1 1i vài các djch vi the eBank là mt iru tiên hang du. 

> Trin khai thiu dr an khác h trq vic phát trin san phm mài và kt n6i giao djch 

vâi nhiu dM tác. 

3.4.3 Phát trie2n san phdm, khách hang 

NAm 2018, ngân hang tip tic trin khai nhiu chuo'ng trmnh, san ph.m djch vi da dang, phic 

v cho các phân khüc khách hang khác nhau: 

> Khách hang cá nhOn: 

Ngày càng nhiu ngân hang tham gia va du tti phát trin mnh cho kinh doanh ô phân khüc 

khách hang cá nhân, sir cnh tranh trên th trixOng gia tAng, sij khác bit v san phm không 
nhiu và bi dy dn v canh  tranh giá, djch vii. Ngân hang dy m?nh  cOng tác xây drng san 

phm nhm nâng cao thu nhp thu.n v phi thay cho vic tp trung vào vic tang tnràng tin 

diing nhix các nAm truàc dày. Các san phm s duçic phát trin và ma rng nhiz QuickPay, 

Savy và các san phm djch vii trên LiveBank. Các hot dng phát trin digital banking tir các 

üng ding, san phm va djch vi tr nâng cp eBank v9, ra•  mt san phAm tit kim qua app 

Savy, m& rtng app QuickPay và T'iAO. Ma rng mng ltrâi LiveBank và trin khai them 

nhiu chic näng, djch vii trên Livebank, dn nay Ngân hang dA có g.n 100 dim Livebank 
tren toàn quôc. 

Ngoai ra Ngan hang con chü trpng dn các san ph.m dáp ng nhu cAu v bão v tài chInh (các 

loai san phm bão him nhán thç và phi nhân thç) và nhu cAu v du tu (san phAm trái phiu, 

chUng chi qu5', chuyn tin djnh cu). Dng thai, Ngan hang cOng m& rng danh mixc san 

phni nhâm tang tInh d tip cn và phát trin phân khüc Khách hang mài giau tim nAng. 

> Khách hang doanh nghip: 

Barn sat nhu cu cOa khách hang, Ngân hang dA ban hành hang lot các san phAm c bàn, c& 

IOi, mang tInh cnh tranh. 

Di vài máng ngân hang din tcr danh cho doanh nghip (eBank), TPBank khOng ngfrng cai 

tin san phm eBank phO hp vâi Khách hang theo tirng phân khüc khác nhau tir quy mO nhô 
va vira tài quy rnô Ian. DÀy m?nh  vic két n6i giUa các h thong eBank cOa Ngân hang vâi h 

thOng k toan doanh nghip giUp cho doanh nghip thrc hin giao djch nhanh chOng và tin 

lçri. Nhung tinh nang trén eBank cOng ngay cãng da dng dOi mài giüp cho doanh nghip 
hoàn toàn chO dng trong vic quán I tâi chInh nhu chuyn tin quOc t, gi h s giao djch 
trirc tip qua eBank ma khOng phãi tài ngân hang. 
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3.4.4 Fhát trkn mgng lithi: 

TInh dn 3 1/12/2018, tang s may ATM+ dA hot dng trên toãn qu6c là 86 may, mng hrài 
chi nhánh elm TPBank phü khp Ca 3 min vài 75 dim giao djch. Các dja dim hoat dng 
cüa Ngân hang dt tai  các khu vrc tp trung, dOng dan Cu vài nhn din n6i bt va hoat  dng 
kinh doanh cO hiu qua. 

4. Các hn ch& tn ti cn khc phic: 

Ben canh  nhng k& qua da dat  duqc, các hoat dng cüa TPBank nAm 2018 vn con thn tai 
mt s han  ch cn khc ph%xc và cãi thin, cii th& 

4.1 DJi vói hoiI d3ng kin/i doanli: 

Ngun thu nhp hoat  dcng dâ duge cái thin tang t tr9ng thu djch vi v phi, tuy 
nhiên ngu&n thu nay chtra dugc da dng, vn phi thuc thu nhp lAi thuAn, t trçng thu ngoài 
lAi chua cao. 

> Mng luài các dim giao djch và tip khách hang cAn dugc ma rng han nüa d dáp 
1mg nhu cAu tang truâng cüa NgAn hang trong thai gian tài. 

Chi phi hot dng quan l nAm 2018 da dugc cal thin nhixng vn con cao, cAn tip tiic 
cãi thin tIch circ. 

4.2 Cong Mc nhân sir: 

> CAn tip tic tp trung cal thin chi tiêu v hiu qua, dc bit nang suit cUa di ngü can 
it b H trçi 

> Cal tin quy trinh vn hành và tang tc d xlr l', han  ch các rüi ro và sai sOt khi 4n 
hành h thong vâi quy mô nhân slr Ian 

G III. K hoach kinh doanh näm 2019 

Kt qua hoat dng nAm 2018 elm TPBank duqc dánh giá t6t vài tInh hlnh thrc hin các chi 
tieu tài chInh barn sat và vuqt k hoach dâ d ra, dng thii luôn tuân thu các chi tiêu an toàn 
hoat dng theo quy djnh elm NI-INN. Tip tic thirc hin chién hrçic dn näm 2020 theo 1 
trinh cIA d ra, nAm 2019 là nAm then chM vài miic tiêu phát trin bn vUng và hiu qua, phAn 
dAu trà thành mt trong nhUng ngân hang hang dAu Vit Nam, TPBank uu tiên tp trung vào 
các linh vrc mQi nh9n cIA dugc xác djnh nhtr: DAy manh  tãi trçl các cong ty, dan vj (rug diing 

cOng ngh cao; Tp trung lTnh VTC Cong nghip h trçr, dc bit cac doanh nghip vira và nhô, 

dày là linh vi,rc TPBank cO tru th canh  tranh n61 tri so vâi các ngân hang khác, dc bit vOi 

mi,ic tiéu tra thành Ngân hang s (Digital Bank) hang dAu Vit Nam. 

Ben canh  vice thrc hiçn cac mic tieu tren, TPBank tiep t1c cung co các yeu to nen tang nhu: 
H th6ng quàn trj rUi ro; H thing thông tin quân trj, h tAng cong ngh; Kiin toà.n b may t 
ch(rc và tang ctrrng ngun nhân lc nhm nâng cao chAt ltrqng hoat dng toàn ngân hang 
htràng tâi nâng cao hiu qua, chAt luqng djch vi và nhn din thucing hiu. 

Vài djnh huâng và m1ic tiêu xuyên suöt, Ban diu hành TPBank xin dirge d xuAt K hoach 
kinh doanh nAm 2019 và các chucmg trInh hânh dng, giãi phap thirc hin nhâm dat  daçic các 
k hoach dA dè ra nhm nâng cao han nOa hiu qua cong tác quan l dièu hành và khc phic 
nhithg han  ché cOn tn tai. 
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4 

H 

1. Mizc tiêu kinh doanh nAm 2019 
A Cac muc tieu tai chinh Cu the näm 2019 nhx sau: 

Bân 2 - K hoach kinh doanh dn cu6i näm 2019 

DJ"T: 2)ddng, % 

STT Chi tiêu NAm 2018 
K hoch 

2019 Tàngtrtr&ng 

1 Tng tài san 136.179 158.000 116,02% 

2 Vn diu I 8.566 10.000 116,74% 

3 Tng huy dng 118.591 142.309 120,00% 

3.1 Tin gUi khách hang 84.853 102.790 121,14% 

32 Tingüi&vaycUaTCTD 
khác 

33.491 39.519 118,00% 

3.3 Vn tâi trci üy thác 247 - - 
Dir ncr cho vay và trái phiu 
TCKT 

84.329 101.195 120,00% 

4.1 Chovaykhachhãng 78.458 95.030 121,12% 
4.2 Du P1 tráiphiu TCKT 5.87 1 6.165 105,00% 
5 T51nqxau 1,10% <1,5% 
6 Lçri nhun tru&c thud 2.258 3.200 141,72% 
7 CAR 10,24% >9% - 
8 ROE 20,87% 20,87% - 

Ghi chi: 
(1) Ké hoach dtt ncr cho vay và ã'cu itt TPDN là 101.195 ang, cdnphái dttctc N/INN cha'p thuçn 
(2) Li nhudn tru'ác thus 3.200 rj' &ng là lqi nhuán Ngdn hang riêng lé, chita hqp nhát. TPBank dit kiEn 
mua Iqi m5t cong tài chInh, khi dO TPBank së diu chinh 10 s6 lieu theo báo cáo hp nhO't. 
(3) Ngdn hang së thtc hin mua li toàn bcV 1 phdn tráiphiu VAMC thy theo s vwçrt ki hoqch lçri nhudn 
tru'ác thuéi 

Nhu vy, vài k hoach dã d ra, nãm 2019 TPBank s dat  quy mô tng tài g&n 158 nghIn t 
dng; Li nhuan truâc thus Ngâri hang riêng lé 3.200 t ding; T' l n xáu kim soát dui 
mirc 1,5%; Các t)' lé an toàn trong hoat dQng ngân hang luôn dixcic dam bão, thanh khoãn luôn 
tt. 

2. Chuong trInh hành dng và giãi pháp thirc hin 
2.1 V chiEn lwçrc kinh doanh 

2.1.1 Doi váiphân khz2c khách hang cá nhán 

> V thj truông 

- Näm 2019 tip ti?c  là mt näm dy tim nàng cho thj trtràng phân khüc khách hang cá 
nhân, cac hoat dng kinh doanh ngân hang ban lê thrgc din ra trong mt môi truông thun loi 
và nhiu co hi. 

> D6i tucrng khách hang 
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- Thit 1p tirng b san phm c th cho trng phân khCzc khách hang cv th. DAy manh 
ban chëo ngay tir khi khách hang bt dAu quan h - sCr dung san phm ti TPBank. 

- Tiép tvc  phát trin và tim giãi pháp dt phá cho tp khách hang tài khoán. Tip tvc  tim 
kim dói tác tim näng d phói h9p khai thác phát trin nhanh manh  hin s hxçing khách hang 
mài. 

> S phAm, djch vi 

• lfu tién phát trin các san phAm cho vay tin chAp, san phAm the tin dvng,  the ghi nçi 
qu6c t huàng dn tp khách hang cO mvc  tiêu s lLrcmg Ian. 

- Tip c da dng hOa và hoàn thin các chinh sách khuyn khfch ban san phAm 
Bancassurance, trong do tp trung vào Bão him nhân th9. 

- Trin khai các san phAm Ngân hang S mài huâng dEn nhüng nhOm khách hang mvc 
tiêu cv thE có nhu cAu v tiEt kim, thanh toán, tài trç v6n siêu vi mô... 

- TriEn khai các mô hInh kinh doanh mài thông qua khai thác các kënh kinh doanh nhtr 
Live Bank, Mobile App, hqp tác dEl tác. Chü trQng phát triEn các dOi  ban hang chuyên cho 

cac san phAm chinh, lc Iuqng ban theo phung thCrc Digital sales. 

2.1.2 DO'! vol phán khüc khách hông doanh nghip 

> Thj truông và khách hang 

• TiEp tic dAy manh  các ngành da là thE mnh cUa Ngân hang trong nAm 2018. 

- Vài các nganh rüi ro cao thirc hin rà soát và kiEm soát cht vic tang tnràng du nq. 
Chi tang vào dung các khách hang mvc  tiêu dugc lira chçn dE han  chE rcii ro. 

- Vài các dr an c.n ch9n 19c dra trén vic dánh giá that k5 các chü dAu tu va tInh khã 
thicUadzán. 

> san phAm, djch vi 

- Day manh  cho vay san pham tin chap ket hqp vài giam sat danh mvc  khach hang de 
dam an kiEm soát t l nçi qua han  và ncr xAu. 

Lien tvc  rà soát, cãi tiEn san phAm và thüc dAy ban The tin dung doanh nghip. 

- U'u tien tang truâng sE luçmg khách hang và doanh sE thanh toán quEc tE. Các san 
phAm iru tiên bao gm: ChuyEn tiEn quEc tE FIR, ma và thanh toán L/C nhp khAu, UPAS 
L/C. 

- Dn giãm hOa giao djch trên ebank, ma rng kEt nEi dEi tác. Mvc tiêu tang sE hrçrng 
khách hang sCr dung ebank doanh nghip. 

- Xây di,rng san phAm và chuAn hóa quy djnh v k qu5' dE thu hut tin g1ri thanh toán và 
tiên gri k qu. 

2.1.3 Hog: dç5ng ngudn von va quán lj vOn thanh khoán, hog: dcng kinh doanh yang và 

ngoai t 
> TiEp tVc  can d6i ngun yEn và cho vay lien ngân hang, dam b thanh khoàn toàn hang và 
tuân thU dung các t))' l quy djnh cUa NI-INN (dU tr bt buc, t' l thanh khoân,...) trên ca sâ 
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t6i da ngun huy dng vã hiu qua str dung van, dam bão doanh s6 và miic tiêu kinh doanh 

nguôn von cia duqc giao. 

Giu vung và phát trin quan h giao djch vâi cac djnh ch hin ti và mtt so djnh ch tài 
chmnh, ngân hang mài, phvc v cho vic duy trI và m& rng hot dng ti Thj trir&ng 2. 

> Theo dOi xu hithng IAi suit, CPI và các yu tO yr mô khác d tim kim ccx hi dAu ttr. 

> Xây dmg danh mvc  Trái phiu ChInh phU, Trái phiu TO chtrc tin ding, chfrng chi tin gcri 

lAi suAt tOt dam bão an toàn rüi ro tin ding và rüi ro thanh khoãn. 

> Tham gia, dóng gop tich circ cho hoat  dng phát trin thj truxng, xây dirng các tiêu chi 

chu.n thj tnràng nhtx du&ng cong lài suAt chun ngân han. 

> TIch crc tham gia thj tru&ng ngoi hOi d trâ thành top 10 các ngân hang hoat  dQng trn thj 

tnrYng ngoi h6i, tham gia có hiu qua trên thj trung ngoai h6i quOc t vài các giao dlch  G7. 

> Phát trin các san ph.m phái sinh lài sut và t' giá d cung cAp giãi pháp tài chInh cho 

khách hang doanh nghip. 

2.1.4 Hoat d5ng cüa máng ddu 1w và Ngán hông iwu kj 

> Tang cuàng hoat  dng nghién cIru, tim kiEm các TO chüc phát hành trái phiu tin nhim 

vâi mtrc IAi suAt hAp dn và dam bão tinh thanh khoãn trén thj tru&ng. Dng thi khai thác 

nhu cAu cüa khách hang trái phiu tAt cã các san phAm djch vi cUa ngân hang. 

> Phat trin các djch viii ciOi vài các Cong ty chüng khoán, Cong ty Qu, Quãn 1 qu. 

> Tip tVc  cung cAp các djch vi cho nghip vii Quãn 1 trái phiu doanh nghip: Dai  I Luu 

k va thanh toán, Dai  I quàn I tài khoãn. 

N! > Trin khai cüng CO các djch vi km k truyn thOng. 

2.1.5 Hogi d5ng cl/nh chE tài chinh (Fl) 

> Tip tic tang cuxng vã ma rng quan h sau rng vOi các djnh ch tâi chinh trong ni.râc và 

nuâc ngoài clang hin hQu, dng thxi tim kim them các dOi tac tim nang mài. 

> Chü tr9ng tang cuang han  mCrc tài trq thtwng mai  tii các djnh ch tài chinh cho TPBank d 

clap uing nhu cAu tang truông cüa TPBank. 

> Barn sat k hoach v nhu cAu ngun trung-dai han  cüa ngãn hang, ding th&i tip tic tim 

kiAm các nguOn vOn giá tOt tr các djnh chO tâi chInh ntrâc ngoài. 

2.1.6 Quàn 15 rüi ro và kiem soát, kim loan ni b5 

> Vói djnh huàng phát triOn bn vng, TPBank uu tiên cUng cO nang Irc quãn trj rüi ro 

chung toàn hang. Rà soát và nâng cAp mO hInh phân loai rUi ro quOc gia trong hot dng cUa 

TPBank, tip tic rà soát va cp nht khung quãn 1 rüi ro thj truing, rüi ro thanh khoan, rüi ro 

djnh ch tãi chinh, rUi ro dAu Ui, rüi ro tài san dam bão iã tài san tài chInh cüa TPBank, dng 

th&i xay dmg khung quãn I rUi ro IAi suAt trên sO Ngân hang, dam bão phü hçxp vâi yêu cAu 

ccia NRNN và Basel II. 

> Tang cung nhn thirc toàn hang v phông ngra rüi ro 4n hãnh nói chung, rüi ro gian 1.n 

noi riêng giãm tOn thAt và gián doan kinh doanh do riii ro 4n hành gay ra. 
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> Tip tl:lc hoàn thin h th6ng quàn trj ri:ii ro tin diing d phát trin quan h g.n bó vài khách 

hang, tang cuvng chinh sách chAm soc khách hang mQt cách hçip I, hiu qua. 

> Tang cung cong tác kim tra, giam sat tuân thu nhm phát hin sam các sai phm, yêu 

cAu chinh sa kjp thai, hn ch rüi ro cho ngân hang. XAy drng hiró'ng dn nhn bitt khách 

hang phiic vii cong tác phang chng rcra tin. 

.A • > Hoan thiçn co cau to chuc va bp may kiem toán, kiem soát than thu. Thiet 1p các CU9C 

kim tra t?i  cac don vj, tang clx&ng cong tác kim toán theo chuyên d& kim soát t& tfnh tuân 

thu quy trInh va do di'rc can b, nhn din dánh giá nhQng vn d có khã nAng xy ra rüi ro. 

Tang ci.r&ng cong tác giám sat tuân thu tfr xa thtrng xuyên, phát huy vai trô giám sat tr xa 

hiu qua trên cac nghip vix phát sinh cüa Ngân hang, 

> Hoàn thin vic rà soát van bàn tránh I hng trong quy trInh, quy djnh vn hanh t?i  các 
don vj. Dam bão hot dng thông su6t, không phát sinh rUi ro. Duy trI va nâng cao chit hrçing 

djch vu cUa Djch vi khách hang, tip tiic trin khai cong tác cãi tin trên toàn h th6ng. 

2.2 V chlnh sdcl: nhân st 

> Nang cao chAt h.rcmg frng viên dAu vao, dam bâo nhân sir dtrçic tuyn diving phü hçp, dà và 

kp th&i vâi yêu cAu phát trin cua Ngân hang (tng Nhân sir tai 31/12/2019 dir kin tang 7% 

so vài nãm 2018). 

> R soat và diu chinh giàm djnh biên than sir trong toàn hang, thUc dAy tang nang suAt lao 

dng và chi s6 Igi nhun binh quân trên lao dng. Kim scat cht djnh biên nhân sii các don 

vj, gAn diu kiin tang nàng suAt lao dQng cüa trng don vj trong Ngan hang. 

> DAy manh  vic quy hoach  va phát trin di ngü can b k can. 

> R soát h thng dâi ng cüa Ngân hang, dam bâo có các diu chinh trên nguyen tc cong 

bang ni b và canh  tranh so vài thj trung. 

> Tang ctr&ng dao tao  chuAn hóa theo chic danh va dào tao  di ngü can b tiêm nAng 

2.3 Dtu ut phdt triln cong ngh, hien di hóa ngân hang 

Vâi miic tiêu khng djnh ten tui Ngan hang s hang dAu Vit Nam, nãm 2019 TPBank tp 

trung phát trin các dr an ngân hang so trên Co sâ ng diing nhung giãi pháp và kinh nghim 

thành cong cUa nhung cong ty hang dAu trên th giài, ci th: 

> Trin khai nn tang ngân hang s6-Digital Banking: TPBank trin khai mO hInh ngân hang 
• ., h. .. 

so mpt cách tong the tren Co so ket qua danh gia va la ch9n doi tác trien khai có giai phap 

&rçYc dánh giá ia hang dAu th giOi hin nay. 

> Chuyn dM eBank sang nn tang cong ngh mài: Trên nn tang cOng ngh mOi tmg btxOc 

chuyn d6i h th6ng eBank sang nh&m cung cAp trâi nghim mOi cho khách hang, tn ding 

nn tang s6 khai thác các tInh nang Digital sale, Digital maketing... 

> Xây dirng h thng quãn trj co sO dU lieu /báo cáo quan trj tp trung: Da trén k& qua cüa 

dir an Datawarehouse, xây dirng mO hInh báo cáo quãn trj linh hoat, tang tinh chü dQng cho 

ngi.rOi dung rUt ngn th&i gian xir I' báo cáo, h trq ra quy& djnh nhanh chóng. 

> S hóa t6i da cac quy trInh nghip v1, giãm giAy tO in An, các buOc 4n hành luân chuyn 

chUng tr. 
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> Quy hoch h th6ng h thng dáp Ung nhu cAu tang tnrâng nhanh: TPBank tip tic nâng cAp 
h thng may chü, h th6ng Iuu trQ và giãi pháp an ninh theo thirc t kinh doanh. 
> Nâng cao chAt luçmg djch vii nOi bO: Da trên cac qui trInh ISO20000 và JIlL Ngan hang 
tin hành cái tin và t61 tru quy trInh nhm nâng cao chAt lticrng djch vii, nâng cao t)' l giao 
djch thành công, thii gian sn sang cüa h th6ng và sir hài lông cUa khách hang. 
> Tang cuing an toàn bâo mt trin khai cac giài pháp An toàn thông tin: Ma rng trin khai 

• . 
toan hang phông chong that thoat dQ liçu, then khai chong tan cong ung diing, giam sat tan 
cong APT. 
> Trin khai các dir an xây dung mô hInh cci sâ dU lieu theo dir an Basel 2. 
2.4 P/id! triM mgng Itilil hog! dng 

> Trong nAm 2019, TPBank sê tip tiic tim kim dja dim mi rng mng luài hoat  ding cüa 
Ngan hang các khu tr9ng dim. 

> Mo rng mng luOi Live Bank vOi them 100 dim mOi. 

2.5 Kilm sodt chiphi, nâng cao h/f u qud hogi d5ng 

> Kim soát chat chi phi, dam báo chi tiêu hqp l', hiu qua, dam bào tp trung ngun lc du 
tu phc vii nhQng mvc  tiêu hoat dng kinh doanh cUa Ngân hang trong nAm 2019 và nhUng 
nAm k tip theo chin krçic phát trin TPBank dn nAm 2020 dà duçic phé duyt. 

> Quãn l h s6 chi phi hoat dng/ thu nhp thuAn (C/I) cUa toàn h th6ng không vuQt qua 

mCrc phé duyt cUa tfrng th&i k5'. 

> Tip c rà soát hiu qua hoat  dung và nang suAt lao dng cüa các don vj trên toàn h 

thng. IJu tiên b sung ngun nhân lrc cho các hoat  dng trçrc tip, kiEm soát chat và han  ch 
lao dng gian tip, lao dng giãn don. 

IV. Ktlun 

Trên day là báo cáo tOrn tAt kt qua hot dng kinh doanh näm 2018 và djnh huang k hoach 
näm 2019 cUa TPBank, vOl nhung djnh huOng dung dAn, sang suit tr HDQT cüng vOi nAng 
1irc quãn l dièu hành cUa Ban diu hành, Ngân hang dà dat  duqc nhQng thành cong nhAt djnh 
trong hoat dng kinh doanh, dánh dAu ten tui trên thj tnr?Yng tài chinh trong và ngoài nuOc. 

Ban diu hành Ngan hang tin tuOng rAng vOi sir n hrc cüa toàn th Ban lành dao  cüng toàn 
th CBCNV Ngân hang, cüng vOi sir dng hành cüa các C dông và khách hang trong suót 
thOi gian qua thI TPBank së chinh phic nhng m& mic tiêu kinh doanh mOi trong nAm 2019 

va các nAm sau dO, dua TPBank 19t vão lop 10 Ngân hang thuang mai  hang dAu tai  Vit Nam 

hoat dng hiu qua, không chi v quy mô ma con v chAt ltrqng và hiu qua hoat  dng. 

Trân (rgng bdo cáo! 

Noi nhân:  
- HDQT, BK 
- Ban Diu hành; 
- Lwu: VP, TC 
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2744  

AN HANG 
GMIC6PHAN 

PHONG 

VTPBank CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Doe 1p - Ttr  do - Hnh phác 

oOo  

Ha NOi, ngày  OJ  thangl4 nãm 2019 
S:  238  /2019/ TTr-TPB.TGD 

T TRINH 

BA! HO! BONG cO BONG THIfOTG NIEN NAM 2019 

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chInh nárn 2018 dã dirqc kini loan cüa TPBank) 

Kin/i trInhi.  BA! HQ! BONG CO BONG NGAN HANG TMCP TIEN PHONG 

C'ãn cz LuOt Các T chz'rc tIn dung s 47/2010/QHI2 dã dzrçic Qzicc h3i nithC Cong hôa xã 
hOi chü nghta Viét Nam khOa XII thông qua ngay 16/06/2010, 

Can cz Dieu 1 cüa Ngdn hang TMC'P Tiên Phong, 

Can c& Quyt djnh sd 49/2014/QD-NHNN ngày 31/12/2014 cãa Thcng dc Ngán hang nhà 
ntthc v vic Ban hành Ch do báo cáo tài chinh dô'i vái các i'd char tin dyng; 

Can c& Thông ut sd 3 9/201 1/TT-NHNN ngày 15/12/2011 v viêc Quy dinh ve Kkrn loan 
dOc 4p ddi vái các Td ch,'rc tIn dyng, Ciii nhánh Ngdn hang rnthc ngoài, 

Can cz'r Ngh/ cl/nh sd 93/201 7/ND-CF cüa Thz Wang ChInh phá ngày 07/08/2017 ve chl d$ 
tài chInh ddi vái Td chzcc tin dyng, chi nhánh Ngán hang nzcác ngoài; 

Can cz Báo cáo tài chInh cüa TPBank nàin 2018 dã dzrçrc phát hành; 

Ban Diu hành kInh trinh Di hi dng c dông phê duyt Báo cáo Kim toán näm 2018 dã 

duqc kim toán bâi Cong ty TNHH Ernst & Young Vit Nam phát hành theo các ni dung cii 

th nhu sau: 

Báo cáo kim toán là báo cáo chp nhn toàn phn dM vfii Báo cáo tài chmnh nAm 2018 

cüa TPBank phát hành dInh kern. 

Mt s các chi tiëu Co bàn trong Báo cáo tài chInh nàrn 2018 dA duçic kim toán nhu sau: 

(Dun vi uInh: Triéu ddng,) 

STT CM tiêu !Mn 31/12/2018 

1 Tngtàisán 136.179.403 

2 Lcyi nhuân truâc thud näm 2018 2.257.780 

3 Lqi nhun chua phân phi näm 2018 1.805.238 

4 TingCricCiakháchhàng 84.853.240 

5 Cho vay khách hang 84.329.433 

6 T'1ênaxAu 1,1% 

Trang 1/2 



BAN DIEU HANH 
GIAM DOC 

Ban Diu hành xin gCri kern To trinh nay Báo cáo tài chInh näm 2018 dA kirn toán rtt gçn bao 
gôm: 

- Baa cáo kiln, loan v bdo cáo là! chlnh; 

- Bang can dái kI loan; 

- Báo cáo kit qua kin/s doanh; 

B Báo cáo tài chInh dy dü närn 2018 dã duçic kim toán s thrcic dang tái t?i  website: 
http://tpb.vn. 

Trân trçng kInh trInh Di hi dng c dông phé duyt và thông qua d TPBank cong bó thông 
tin theo dung quy djnh cüa Pháp 1ut. 

No! n/san:  
- DHDCD, 
- HDQT, BKS, EXCO; 
- Ban Diu hành; 
- Lu-u: VP. 
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VTPBank CONG HOA xA HQI CHU NGHIA V1ET NAM 
fNc Ip - Tiy do - Hnh phüc 

oOo  

Ha Ni, ngày J tháng nàm 2019 
S6: 21  /2019/TTr-TPB.HDQT 

TJ TR!NH 

BiI HO! BONG CO BONG THUNG NIEN NAM 2019 

(V/v: Thông qua Ket  hogch Kinh doanh nám 2019) 

KIn/i frin/s:  BA! HO! BONG CO BONG NGAN HANG TMCP TIEN PHONG 

- Can c& Luç2t Các Td ch&c tin dyng so 47/2010/QHJ2 dâ dzrcrc Qu6c hi nzrác C$ng hôa 

xd h3i chz nghta Vit Nani khôa XII thông qua ngày 16/06/2010; 

- Can cz'r Diu ìé cüa Ngán hang TMC'P Tiên Phong; 

- Can cz'r ke' hogch kinh doanh giai doan 2016-2020; 

- Can ci ke' hogch phát trkn mçzng hrói nãrn 2019; 

Ban Diu hành kmnh trInh Hi dng Quan trl,  Di hi dng c6 dông phê duyt, thông qua các 

Chi tiêu k hoach kinh doanh 2019 nhx sau: 

CAC CHI T!EU KE HOLCH KINH DOANH NAM 2019 

DVT: TJ ddng, % 

STT CM tiêu Näm 2018 
K hoach 

2019 
Tang trirö'ng 

1 Tngtàisan 136.179 158.000 116,02% 

2 Vn diu lê 8.566 10.000 116,74% 

3 Tnghuydng 118.591 142.309 120,00% 

3.1 Tièngüikháchhang 84.853 102.790 121,14% 

32 
TingCri&vaycüa 
TCTD khác 

33.491 39.519 118,00% 

3.3 Vn tài trci üy thác 247 - - 
Dtr nç cho vay và trái 
phiu TCKT (*) 84.329 101.195 120,00% 

4.1 Chovaykhachhang 78.458 95.030 121,12% 
4.2 DAutl.rtráiphiuTCKT 5.871 6.165 105,00% 
5 T51ênçrxau 1,10% <1,5% 
6 Lçi nhuãn tru'óc thud 2.258 3.200 141,72% 
7 CAR 10,24% >9% - 
8 ROE 20,87% 20,87% - 
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BAN DIEU HANII 
lAM oOc 

NGAN HANG 
THL!CNG MA! c6' 
lIEN PHON 

Nol nhân:  
- DHDCi9; 
- HDQT, BKS, EXCO,' 
- Ban Dku hành, 
- Luu: VP. 

Ghi chü: Các chi tiêu ihrc hin nàni 2018 la'y theo Báo cáo tài chInh cia thrc'c kiirn 

toán 

(*) Ke ho gch tang trzráng du nçi dir kiin 20% thy thu3c vào rnzc NHNN cho phép 

Trân trQng kInh trInh HOi  dng Quãn trj, Di hi dng C6 dong phê duyt. 

p 

YEN HUNG 
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TPBank CONG HOA XA HQL CHU NGHiA VIT NAM 

Bc Ip  - Tu do - Hnh phüc 
S: 03/2019/BC-TPB.BKS 

Ha iVi, ngày 09 tháng 04 näm 2019 

BAO CÁO HOAT BONG CUA BAN KIEM SOAT 

NAM 2018 

KInh trInh: B3i hi dIng C dông Ngãn hang TMCP Tiên Phong 

- Can cir Diu I Ngan hang TMCP Tiên Phong; 

- Can cir Quy djnh t chirc và hoat dng cüa Ban kim soát; 

- Can cir tInh hInh hot dông cüa TPBank, 

Ban kirn soát (BKS) báo cáo k& qua hot dng nàm 2018 và phtrcvng huàng, nhirn 
vi1 trvng tam cüa BKS nAm 2019 nhix sau: 

PHAN I- BAO CÁO HOAT BONG CUA BAN KIEM SOAT 

I- HOiT BONG CUA BAN KIEM SOAT 

1. Giám sat hoit dng quãn trj, diu hành 

BKS dä giám sat Hi dng quãn trj (HDQT), Ban diu hành (BDH) trong vic tuân thu các 
quy djnh cüa pháp 1ut, Diu 1 và Nghj quyM cüa Di hi dng C dong (DHDCD). Tham 
gia kiin xây drng Chin hrçic phát trin Ngân hang, djnh hithng quán trj rüi ro và vic triên 
khai các nghj quyt, chInh sách cüa ChInh phu, Ngân hang Nhà ntrâc; gop kiin ti các cuc 
hçp giao ban Ban diu hành, Lien khi Giám sat và giao ban toàn hang. 

2. Giám sat tinh hInh tài chInh 

BKS dA t chrc giám sat tInh hInh tài chInh và thm djnh báo cáo tài chInh, soát xét thirc hin 
các t' I an toán, giói h?n  rüi ro trong hot dng ngân hang. Duy trI vic trao di kt qua 
kim toan BCTC vài vâi Cong ty kirn toán dc l.p. 

Thông qua giám sat cho thAy cong tác quán 1 tài chInh dã tuân thU Quy ch tài chinh cUa 
Ngan hang. 

3. Thçc hin chUc näng kiêm toán ni b (KTNB) 

Chi do KTNB xây dmg K hoch kim toán trén co s& rUi ro và giám sat KTNB thirc hiên 
các nhim vi thrgc giao. 

3.1. Tham gia kim toán, soát xét các biên ban, báo cáo kim toán. Thi.thng xuyên dánh giá, 
chi dao KTNB nâng cao chit krçing kim toán: 

- Näm 2018, KTNB dä hoàn thành kim toán trirc tip di vài 45 DVKD, 4 Don vj Hi s và 
4 chuyên d. Qua kim toán, dä kjp thai kin ngh kh&c phvc các 1i tuân thU, xCr 1' rUi ro 
dirçic phát hiên tai don vi di.roc kim toán. Các can b cO vi pham, tUy theo mirc d. dä bj Hi 
dng k' 1ut áp dung hInh thCrc k' 1ut nghiem kh.c, nâng cao tInh ran de: 
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- Cong tác giám sat tir xa dixçic t1c hin thtthng xuyên, lien tiic vâi các chi tiêu giám sat 

dixçc cp nh.t. 

3.2. BKS trirc tip lam viec vôi môt s Giám dc kh6i, trung tam d trao dôi các dánh giá v& 
tinh hinh tuân thU, rüi ro cUa câc don vj vã d nghj ap ding bin phap chn chinh, khc phic 

trit d các nguyen nhân sai phm sau kim toán; 

3.3. Chi do KTNB phi hçip vOi các don vj chüc näng chm dim tuán thü, áp d%tng chê tài 

xr 1 d& vài các vi pham; 

3.4. Phi hop v&i HDQT và BDH chi dao  KTNB rà soát, báo cáo khc phic các kin nghj 

ccia Ca quan Thanh tra, giám sat Ngan hang; 

3.5. Cung cp thông tin, báo cáo theo yeu cu cüa các Ca quan quán I' Nhà nróc. 

4. Cãnh báo tuân thü, rüi ro c 2  

BKS duy trI ban tin Cãnh báo tuân thU vOi các hru ' v cong tác diu hành, kim soát và cp GP 
nht kt qua khc phic sau kim toán; các vn d cn chn chinh, xir 1'. 

5. Phi hçp voi VP HDQT trong vic cp nht danh sách Co dông sang l.p, cô dông Ian, 

thãnh viên gop vn và ngtr&i lien quan cUa thành viên HDQT, thành viên BKS, Tng giám 

dc (TGD) cUa Ngân hang. 

6. Tang cubng näng hrc kim soát, KTNB 

- Trin khai Lust sira di, b sung mt s diu cUa Lut các Lut Các TCTD so 

17/2017/QH14 và Thông tu 13/2018/TT-NHNN cUa Thng dc NHNN quy djnh ye H thông 
kim soát nôi bô (HTKSNB), BKS dâ ban hành mâi Quy djnh v T chüc và boat dng cUa 
BKS; Quy dinh T chirc và hoat dng cUa Trung tam KTNB (KTNB); xây dirng Ca chê phôi 

hcip vói HDQT, TGD và các don vj chuyên mon. HTKSNB dà dixqc thit 1p, 4n hành vai 

03 tuyn bão v dc lap. 

- BKS phi hop vâi HDQT, BDH trong viêc kiên toàn t chirc, nâng cao näng 1irc HTKSNB. 
Bô may KTNB dixoc kiên toàn môt btrâc vã dä di vào hoat dng. 

- Dánh giá cap nhât v& nang 1irc cUa Ngan hang trong vic tuân thU các yêu câu quãn 1 rüi ro 
theo Thông tir 13 vâ Thông tix 41/2016/TT-NHNN quy dnh t' 1 an toàn von cUa Ngân hang. 

- T chrc hçp giao ban hang tháng vai KTNB d dánh giá két qua cOng tác kim toán Va chi 
do các nhim vii  trong tam cUa KTNB. Cái tin, áp ding các thU tile  kim toán d tang 
cung phát hiên riM ro; dánh giá chit hrcxng Cong tác quãn l, diu hành và kim soát hott 
dng. 

- Phéi hop viM Hôi dng Nhân six tuyn ding, bi nhim can b kim toán và xây dmg tiêu 
chI dc 1p v müc hxong, lçi Ich khác cUa KTNB theo Thông ti.r 13. 

7. Dánh giá kt qua hot dng cüa BKS 

BKS duy trI 03 thành viên, trong do CO 02 thành viên chuyên trách, dáp irng dU ca câu theo 
quy dinh. Näm 2018, BKS dA t churc hp djnh kS',  dng thiM thi.räng xuyên trao di, thông 
qua các dung thuc chirc nAng, nhim vii dupe giao. Các thành viên BKS dâ tich cyc thrc 
hiên và hoàn thành t6t nhim vii  di.rcc phân Cong. 

Hgn ché' cza BKS: 

BKS cn trin khai các nOi  dung d khc phiic han  ch trong hoat dng nhu sau: 

2 



74. 

1. Thüc d&y thirc hen Co ché trao di thông tin v(i BDH, các don vj giám sat, quán 1' rüi ro. 

2. Cãi tin phucing thrc cânh báo man thu d tang c.räng hieu  1irc chn chinh, khc phiic Va 

xr 1. 

3. Di mài phucing thrc chi do, giám sat ho?t dng KTNB theo yêu c.0 mOi cua NHNN, 

nâng cao tInh dc 1p và hieu qua giárn sat cong tác quãn 1' rQi ro. 

II- KET QUA GIAM SAT HOAT BQNG NGAN HANG 

1. Thm dinh báo cáo tài chInh (BCTC) 

Qua thm dinh cho thy BCTC do BDH 1p va duc Cong ty TNHH Ernst & Young ViCt 
Narn kirn toán, dã phàn ánh trung thrc va hgp 1', trên các khIa cnh trpng yu, tInh hInh tài 
chInh, kt qua hoat dông kinh doanh và tInh hinh hru chuyn tin t cüa TPBank cho các giai 
don tài chInh kt thüc ti ngày dóng s. 

KIt qua tl,wc hjen m3t sá clii tiêu tài chi'nh cüa Ngân hang: 

STT Chitieu 
Näin 2018 
(1)d'ing) 

Näm 2017 
(ii)dng) 

+1- so vói 
31/12/2017 

T' lê hoãn 
th?inhKH2018 

1 Tingtàisäii 136.179 124.119 12.060 102,39% 

2 Vn diu Je 8.566 5.842 2.724 100,39% 

3 T1ng huy dng 118.591 114.669 3.922 103,02% 

3.1 Tin gCri khách hang 84.853 73.780 11.074 100,07% 

3.2 Tin gCri & vay cüa TCTD khác 33.491 38.261 (4.770) 120,95% 

3.3 V6ntàitrcyCiythác 247 2.628 (2.381) 9.41% 

4 Dir nç cho vay và trái phiu TCKT 84.329 7 1.296 13.033 99,96% 

4.1 Clio vay khách hang 78.458 64.007 14.451 106,85% 

4.2 Dututrái phiuTCKT 5.871 7.289 (1.418) 53.69% 

5 T5'lênqxu 1,10% 1,08% 0,02°A 

6 Li nhuân truóc thud 2.258 1.206 1.052 102,64% 

7 CAR 10,24% 9,02% 1,22% 

8 ROE 
(*) 

20,874% 15,6% 5,2% 

(*) ROE= Lç'l nIiun sau thuê'/ Vn chz .cà hüz bInh quân. 

2. Ho4t dng quãn trj, diu hành 

2.1. I-IDQT dâ kip thai chi dao va thirc hien nhng chuyn di quan trpng ye cOng tác quãn 

tn, di&u hãnh hoit dng, dam báo tuân thU dung quy djnh cUa Lut Các TCTD và Thông Ui 

13. Dng thii d thrc hiCn tt các nhiCm vil duçic DHDCD thông qua. 
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2.2. HDQT, TGD dà ban hành cac van bàn mâi lien quan dn cong tác quán trj, giám sat rüi 
ro, HTKSNB và Uy ban Diu hành HDQT (EXCO) dâ chi dao  quyt liit BDH trin khai thirc 
hin. 

2.3. Phxong an tái co cu Ngân hang giai doan 2016-2020 dA dtrc EXCO chi dao,  giám sat 
BDHthirc hin dat  kt qua. Qua dO, nâng cao cOng tác kim soát, chit lirng tài san, dc bit 
là chat hxqng tin diing, giãm n xu, tang cx&ng các bin pháp thu hi các khoàn nç qua han, 
nçi xâu. TPBank cia tang vn va cai thiên chAt hxqng ngun vn t có, kiêrn soát tot tang 
twang tin dung gn v6i ca cAu tin dtng, chuyn di mô hinh kinh doanh tir l thuc hoat 
dng tin diing sang mô hInh kinh doanh cia djch vu và nâng cao nang 1irc quãn tn. diêu hành, 
tinh rninh bach  trong hoat dng. 

2.4. Nàm 2018, TPBank dtrçc dánh giá là mOt  nàrn hoat dng hiu qua, hoàn thành và hoãn 
thành vuçyt mrc cac chi tiêu quan trçng cüa K hoach  kinh doanh duqc DHDCD thông qua. 

Kt qua 1i nhun truâc thuA dat  2.258 t' dng, vuçt k hoach  DHDCD giao, tang gAn gAp 
dôi so vâi cüng k5' nàm 2017. ChAt luqng tin dixng cca TPBank tip tic dtrqc kim soát chat 
chë, vài mtrc nç xAu a müc trên duài 1,1%. Các chi tiêu an toàn hoat dng dixçc tuân thu quy 
dnh cua NHNN. 

2.5. Mng li.râi cüa TPBank tip tue duxçic ma rng, phát trin. Ngun nhãn sr khá On djnh i c6 
vâi chAt h.rcmg ngày rnt cài thin. 110•  

2.6. Lnh vuc cOng ngh thông tin tip tUe  duqc nâng cap h tang, dáp ng yêu câu tang 
tnrang nhanh. Trin khai thành cong dir an Ngân hang s trên co sâ irng ding nhthig giãi 
pháp và kinh nghim thãnh cong cUa nhQng cong ty hang dAu trén th giâi. 

2.7. Hoat dong quán l rüi ro cCia TPBank tip tic dxçc tang cuYng. Các nOi  dung ca ban lien 
quan dn nâng cao nang hxc quãn trj rüi ro vn hành theo Basel II, Thông tu 41/2016/TT-
NHNN và Thông tu 13/201 8/TT-NHNN vài các cAu ph&n quàn l' rüi ro thj tnrang. quân l 
rüi no thanh khoâ.n, quán l' rüi ro lãi suAt trên s ngân hang, quãn 1 rii ro tin dtng djnh ch 
tài chInh, rüi ro di tác và rüi ro tin ding... di.rçxc dáp 1rng. Tang cuang chAt lucing cãnh báo 
sam rüi ro tin dung thông qua vic rà soát cac chinh sách, san phâm, han  mirc, tiêu chI tin 
diing, xEp hang  tin dung ni b. 

2.8. Các chtrng trInh truyn thông, gin kt thuang hiu, quàng bá hInh ánh, san phâm djch 
vi Ngân hang tip tue  mang  lai  kt qua tich crc. Nang hrc canh  tranh, v th Ngân hang duc 
nâng len. 

2.9. EXCO cia chi dan  xay drng Chin 1uçc TPBank 2018-2022, Tam nhin 2030 trên binh 
din tng th vâi các giãi pháp toàn din và chi dao  BDH xây di,mg k hoach hành dng c 
th. 

2.10. Näm 2018, TPBank tip tUe  duqc Moodyts nâng mc xp hang len BI, trong do dáng 
chü ' là chi s sirc manh  ni  tai  BCA cüa Ngân hang. Cac t chic tài chInh, xp hang  quOc té 
vinh danh, trao giài thuOng cho TPBank v linh vrc Bàn lé; Ngân hang S và B Tài chInh 
tang bing khen v vic thrc hin t6t chinh sách. pháp 1ut thud. 

3. Dánh giá H th6ng kim soát ni b 

3.1. Vé rnOi tru&ng kim soát: 

- Mo hInh t chrc Ngân hang dtrcic thi& lap, vn hành dAy du vâi các Tuyn báo v dc lip; 
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- He thng chInh sách. quy dnh nôi bô duçic ban hành dÀy dü, kip  thii. dáp rng duçic yeu 
câu quãn 1, diéu hành hoat dng kinh doanh và quan I rUi ro. 

3.2. He thong QTRR và các chat kkrn soát. 

- Bô may QTRR thrc thiét 1p dng b. Oy ban QLRR dA tham mru cho HDQT quãn 1' các 
rUi ro ngân hang, tr chin hrqc, chInh sách va co ch giám sat BDH trong vic t1c hin; 

- Hoat dng cUa b phn QLRR tin diving, QLRR th tru?yng và QLRR vn hânh dtrçic tang 
cu&ng va nâng cao chat lucing, gop phÀn nhn din, do hxrng, kim soát và xcr 1 rüi ro: 

- C ch han  mrc, phân cp üy quyn thi.räng xuyên dixçc dánh giá, diu chinh; 

- Các chM kim soát trong quy trInh nghip vii thrçyc thit 1p và thi.räng xuyên thrcic soát xét 
tInh hiu 1c, phOng ngCra rüi ro gian 1n; 

3.3. H thong thông tin v tài chInh, how dong, tuán thz duçic tang cu&ng, dap rng yêu câu 
quàn 1, diêu hành. He thng CNTT duçic giám sat, bào v hçxp 1' và áp diing cãc co ch quàn 
l dir phông dôc 1p, bâo dam HDKD thu&ng xuyên. lien titc. 

4. Co ch phi hQp cüa BKS vã HDQT, BDH 

- HDQT, BDH, BKS dA tich circ ph6i hcp trong các hoat dng giám sat, kim tra, kiém soát 
bào dam BKS trin khai và hoàn thành nhim vl1 theo quy djnh pháp lut, Diu l, Quy ch to 
chirc và hoat dng ciia BKS; 

- Các kin nghj cüa BKS duçic ghi nhn dÀy dü và co bàn dixçic HDQT, BDH tip thu. bô 
sung chinh sra phü hqp. 

5. Kin nghj cong tác quãn trj, diu hành 

Ben canh  kt qua dat  di.rçic, mic lieu hoat dng kinh doanh cUa Ngân hang thai gian tâi v.n 

con nhiu thách thrc. D phát trin bn vüng. thirc hin thành cong Chin hrcic phát triên 
Ngân hang, BKS kin nghj: 

5.1. Di vôi Ba,: dicu han!: 

(i) Thuc hin các giái pháp ma rng tin dimg có hiéu qua, phü hçp vOl chi tiêu tang truOng tin 
ding va kim soát cht ch chAt h.rcmg tin diving theo chi do cüa NHNN. Tip t11c rà soát, Co 

cAu lai danh miic tin dmg; kim soát t6t vic ma rng khách hang, bào dam phát triên an 
toàn, bn vQng và kiEm soát các rüi ro. 

(ii) Nâng cao nang lc phân tich. dt.r báo thông tin v cac di tuçmg, ngành hang trong dài han 
d kjp thai chuyn djch cAu trüc cho hp l. Diu chinh 1ai Co ch& chinh sách phát triên, djnh 

huOng kinh doanh và kim soát ch.t che tin ding di vOi ITnh virc tim an rUi ro trQng yêu. 

(iii) Tang cuOng chAn chinh, kim soát vic tuân thu và yeu cÀu quân l rüi ro, dc bit là rüi 

ro dao  dic. Thrc hin nghiem tüc ch tài tth dim KPIs và xp hng các don vj khi bj phát 

hin sai phrn. Ap ding các bin pháp phong ngra, ngàn chn hành vi sai pham, chü trQng 
lTnh virc an ninh v cOng ngh thông tin. 

(iv) Xr l quyt liit d& giãm t' l nç xAu. Dánh giá tng th nghip vi kinh doanh the và áp 
ding bin pháp kim soát rüi ro hiu qua. 

(v) Da dang hôa và phát trin hon nita cac san phAm phi tin diing dé nâng cao t trong thu 

nhp ngoài lâi, dÀy manh  bâo him va phi djch vv trong diu kin NHNN sit chat quãn l 

hn müc tin ding. 
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(vi) Tip tiic rà soát, diu chinh lai mô hInh, ca cu t chüc nhân sir; diu chinh và kiêm soát 

chat chê dinh biên nhäm thüc day tang nang suit lao dng va sir ding hiu qua nguôn nhân 
1irc. Gãn yêu câu tAng nhân sr vài chi s hiu quA kinh doanh. CAi thin chi s Chi phi/Thu 
nhp cüng nhix ehi tiêu tài chInh khAc d gia tAng lçii nhuan cho NgAn hang. 

(vii) Tlc hiên tt ccy ch phói hçp, trao di thông tin git1a BDH vA BKS; thông tin kp thai 

cAc sr viêc bat thithng. có Anh huông bAt loi dn Ngân hang dé tang c1.rng kim soAt. xCr I' 
mt eAch hiu quA. 

5.2. D6i vói HDQT: 

(i) Thirc hin t6t vai trô giAm sAt cüa quAn 1' cp cao di vâi BDH ye kiêm soát ni b, quAn 
I rài ro vA dánh giA ni b v& mtrc dU v6n theo Thông ur 13, Thông tu 41 vA cAc quy djnh 

bAo dAm an toAn hoat dng Ngân hang. 

(ii) GiAm sAt BDH thuc hin K hoch hành dng theo Chin lixgc phát triên Ngân hAng và 

vic thirc hin cAc ehi tiêu k hotch kinh doanh näm 2019 duçrc DHDCD thông qua. 

(iii) Thrc hin k hoch tAng vn d dáp irng yêu cu cUa Thông tix 41 và Basel 2. 

PHAN II- PH!YONG H11ONG, NHIM VU TRQNG TAM CUA BAN KIEM SOAT NAM 2019 

1. GiAm sat tuAn thu cAc quy djnh cAa phAp lut, Di&u 1 vA Nghj quyt cüa DHDCD trong 

vic quAn trj, diu hành Ngân hAng. 

2. Dnh hirmg hot dng KTNB vi các nhim vii tr9ng tam theo chi dio cüa Ngân hAng NhA 

nuâc. Chi dao KTNB trin khai thrc hin K hoach KTNB nArn 2019. 

3. 1'hArn dnh BCTC va giAm sat tinh hInh tài chInh thông qua vic dánh giá các chi tiêu an 
toAn tài chInh theo quy djnh. 

4. Kim toAn vic thrc hiên Phuang An Co cAu 1i NgAn hAng theo yêu cu cüa NHNN. 

5. Trin khai k hoach kizn toAn v& t' l an toàn vn theo quy djnh tai  Thông ttr 13 và Thông 

tix 41. 

6. TAng cthng co eh phi hap cüa BKS vói HDQT, BDH vA cAc don vj lien quan dé cai 
thin rnôi trueing kim soát, nâng cao hiêu quA hot dng quAn trj, quAn 1' rüi ro vA tuAn thU 
(GRC). 

7. Phi hçxp tuyn ding, dào tao k5' thut kim toán trên co sO rcii ro va irng ding cong ngh. 

k thut kim toAn mOi nhim nang cao chAt lucing, hiu quA KTNB. 

9. Thirc hin các nhim vii khAc theo quy dnh. 

Trân tr9ng bAo cáo! 

Noi nhn: 

- N/nt di gü1; 
- Liru: VP I-IDQT, BKS. 

  

TM. BAN KIEM SOAT 

TRI!ONG BAN 
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CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dôc lap - Tu' do - Hanh phüc 

Ha N5i, ngày 09 tháng 04 näin 2019 

BAO CÁO SU' DUNG NGAN SACH NAM 2018, 

KE HOACH NGAN SACH NAM 2019 CUA BKS 

TPBank 
S: 04/2019/BC-TPB.BKS 

KIEM SOAT 
AN 

KInh trInh: Bi hi dng Co dông Ngân hang TMCP TiênPhong 

Ban Kim soát báo cáo Qu Dai  hi dng C6 dông tInh hInh sir ding Ngân sách näm 

2018 và K hoach Ngân sách näm 2019 cüa Ban kim soát (BKS) nhu sau: 

1. TInh hInh sü' dirng Ngân sách näm 2018 

Ting chi phi hoat dong näm 2018 cüa BKS: 2.224 tr.dng, dat  91% Ngân sách dixçic DHDCD 
thông qua. Trong dO: 

- Chi thu lao, thuê ti.r vn: 1.858 tr.dng, dat  98 % Ngan sach; 

- Chi khác: 366 tr.dng, dat  66% so vài Ngân sách. 

iVguyên nhân. Tuy dã xay dirng ngân sách nhung thirc t khong phát sinh khoãn chi thuê ngoài 

djch vii kim toán linh vrc Cong ngh thông tin và dao tao  v Tiêu chun Basel II. Dn den 
tiêt giárn ngân sách gn 200 tr.dng. 

2. K hoach  Ngân sách nàm 2019 

Ban kim soát trInh tng ngân sách cüa BKS näm 2019 là 2.698 tr.dng (Hal t. sáu tram chin 
mzroi tarn triu dng,), tang 246 tr.dng so vâi ngân sách näm 2018. Trong do: 

- Chi thu lao BKS, thuê tir vn là 2.138 tr.dng, tang 13% (tucmg 11ng vài 246 tr.dng); 

- Chi phi hoat dng khác: Không thay d6i, BKS vn dir trii kinh phi mt s djch vii  thuê ngoài. 

Tang hop Ngán sách nàni 2018 và nám 2019: 
£o'n vi:  triu dóng 

STT Ni dung 
Näm 2018 

Kê hoch 2019 
Ke hooch Thu'c chi 

1 Chithülao,thuêtuvn 1.892 1.858 2.138 

2 Chi phi boat dng khac 560 366 560 

Tng cong 2.452 2.224 2.698 

Trãn trQng, 

!Jo'i n/ian: 
- Nh.r kinh gri; 
- Lu'u: VP.HDQT, BKS. 



HANS 
IcdPHhw) 
HONGJ& 

VTPBank 
S& O /2019/ TTr-TPB.HDQT 

CQNG HOA xA HQI CHIJ NGHtA VIT NAM 
Dc lap - Tir do - Hnh phüc 

---oOo----- 

HàN3i, ngày09 rhángt34 nám 2019 

T(1 TRINH 
V/v thông qua Phwong an phân phái 4i nhumn và trich 4p cdc qu9 

1heoquydjnhnäm2018 

KInh trinh:  IMI HQI DONG CO DONG NGAN HANG TMCP TIEN PHONG 

Can cz Nghj djnh 93/2017/ND-CF ngày 07 tháng 08 nárn 2017 cüa ChInh phz ve che1  d3 
tài chInh dáf vói các Td chic tin dung, chi nhánh Ngán hang nuác ngoài, 

Can th Thông tw sc 16/2018/77'-BTC ngày 07 tháng 02 näm 2018 cza Bó Tài chInh v 
vic Hithng dán chE d5 tài chInh dói vol các Td chzc Tin dyng, chi nhánh Ngan hang 
ntthc ngoài; 

Can cz Diu lé cüa Ngán hang TMCP Tiên Phong, 

Can th Nghj quyut cza Hi ddng Quán trj s ... ./2019/NQ-TFB.HDQT ngày  vd vic 
thông qua các ni dung ki hoqch td ch&c và chizoiig trInh Id chic Dgi hi cldng cd a'ông 
tlnthng niên 2019 cza Ngdn hang TMJF Tiên Phong; 

Xét kAt qua hogt dcng kinh doanh nãm 2018 cüa Ngán hang TMP Tiên Phong iheo Báo 
cáo tài chInh dã kkm toán. 

Theo báo cáo tài chInh da kim toán bi Cong ty TNHH Ernst & Young Vit Nam phát hành 
näm 2018 TPBank dt dtrqc lqi nhun trirâc thu là 2.257.780 triu dong (Hai ngàn, hai tram 
nám mitcri bay tj, bay tram tam mzthi triu dông). 

Hi dng quãn trj kInh trmnh Di hi dng ci dông thông qua phtrcmg an phân phói Igi nhun 
näm 2018 nhi.x sau: 

DVT: triêu dn 

TT Chi tiêu Thic hin 2018 

1 Lcri nhuân truàc thu 2.257.780 

2 Thu TNDN phãi np 452.542 

3 Lçi nhun sau thus (3)=(1)-(2) 1.805.238 

4 TrIch 5% Qu b sung vn diu 1 (4)(3)*5% 90.262 

5 Trich 10% Qu5 dr phOng tài chInh (5)=(3)*10% 180.524 

6 
Trá C6 tirc uu dAi IFC tir 1/1/2018 dn 20/04/20 18 (8.5% 
Mnh giá CP tru dài) 

7415 

7 Lqi nhun d li chira phân ph61 2018 (7)=(3)-(4)-(5)-(6) 1.527.038 

1 



ONG QUA1N TRI 
' T4CH5 

vs 
7 

NGAN HANG 

THUCNGMAIC6pHA 
ii 

S • 

inh Phil 
'1EM . 

Lu-u a'áy là sc tIn/i toán dwa trên BCKT, S lieu cO thd thay ddi k/il có biên bàn kiin Ira cüa 
co' quan ban ngành khác. 
Ngdn hang öê lal lçri nhun chu-aphánphOi d mó rc5ng hogt d5ng kinh doanh nàm 2019. 

Iran trQng kInh trInh Dai  hQi dng c dong thông qua! 
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CQNG HOA xA 1101 CHU NGHTA WET NAM 
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

Ha Ni, ngày .Q. tháng 4 nám 2019 

T TRINH 
V/v thành 4p Cong ty TNHH MTV Qudn lj nr và Khai thác Tài san Ngân hang Tiên Pliong 

KInh vii: Di hi dng c dông Ngan hang TMCP Tiên Phong 

- Can c& Lu4t  các T chzc tin dyng nám 2010 vâ các van ban tha ddi, b sung; 
- Can th Diu l NgOn hang TMGP Tiên Phong, 

Hi d6ng Quan trj kInh trInh DHDCD thông qua chü throng thãnh ip Cong ty TNHH 
MTV Quãn 1' nq và Khai thác tài san Ngân hang Tién Phong ("Cong ty AMC") nhu sau: 

I. Sr cn thit và can cu pháp 1 d thành 1p  Cong ty AMC 
1. Sr cn thit thành 1p cong ty AMC: 
Tai Nghj quyt s 02/20 1 1INQ-TPB.DHDCD ngày 12/8/2011, DHDCD dã thông qua vic 

thành Ip Cong ty AMC. Trên co si do, TPBank cia 1p h so trInh Ngân hang Nhà rnràc Vit Nam 
(NHNN) xem xét chAp thun vic thãnh ltp Cong ty AMC. Tuy nhiên, t?i  th&i dim nay quy mô 
hoat dng cüa TPBank con nhô và dang trong qua trinh thc hin Phuong an tái co câu, nén van dé 
thành 1p COng ty AMC chua thrçic NIHNN xem xét. Dn nay, theo djnh hii&ng hoat dng dã thrcyc 
Dai hi dng c6 dông nhim kS'  2018 - 2023 thông qua và trên Ca sâ dánh giá thrc th hoat dng 
cüa TPBank, HDQT nhn thAy vic thânh ip Cong ty AMC cüa TPBank là can thiét và dam bào 
tinh khâ thi, vi các 1' do cci ban sau day: 

Thi nhat, tr nãm 2011 dn nay, quy mO hoat dng cüa TPBank cia không ngrng tang len. 
Tang tài san cüa TPBank dn 31/12/2018 dat  136,2 nghIn t' dng tang g&n 10% so vâi thai diem 
cui näm 2017. Tng huy dng dat  gAn 118.600 t' dng, trong do co cAn ngun vn và si dvng 
vn cing có sir thay dM v chAt khi huy dng th trwng 1 dat  84.853 t' dng, tang 15% so vOi 
cui nàm 2017 (tiiong throng 11.074 t dng) giip cho t 1 di vay và huy dng th tnr1ng 2 giâm 
ti 35% xu6ng cOn 28% tai  thai dim 3 1/12/2018. Hoat dng tin dicing cia ngân hang tip tic tang 
thrOng t& dng th&i vAn dam bão mic tang tnxâng tin diving thrqc NHNN cAp phép, v&i tng di nçi 
dat 84.329 t dng. ChAt hrqng tin diing cia TPBank thrqc kim soát chat, v&i nçi xAu a mic 1,1% 
thAp hon nhiu so vâi quy djnh cia NI-INN, trong do thtrc chAt t' 1 ncr xAu cia Ngân hang chi có 
0,82% cOn lai  là nç xAu kéo theo do phãn loai lai  theo nhóm nq cao nhAt cia khách hang tai  Ngân 
hang khác. TS'  1 LDR theo thông tu 36 là 76%. Ngoài ra, tInh dn 31/12/2018, mng hrài chi 
nhánh cia TPBank phi khAp cà 3 min vâi 75 dim giao dch. Các da dim hoat dng cia Ngân 
hang dt tai các khu vrc tp trung, dOng dan cii vài nhn din nôi bt và hoat dng kinh doanh CO 
hiu qua. Trong th&i gian tâi, hoat dng tin dung tip tic dirçxc ma rng cing v&i vic ma rng quy 
mô tng tài san, mc di t' lê nq xAu cia TPBank vAn duxçxc kiôm soát ô mic thAp, nhtmg s hrcng 
no khó thu h6i có th së tAng len và các khoàn ncr d9ng nay cAn phài thrçrc xi l' nhanh chong, dii 
dim d dam bâo kiêm soát t lê nq xAu dixâi 2% theo mic tiêu d ra. Ben cnh do, xi l' nq khO 
thu hi là cong vic ht sic phic tap, lien quan tài nhiu hoat dng, nhiêu b ngânh, can có sir linh 
hot và k näng xi l mang tinh dc thi. Vi vy, vic thành 1p Cong ty AMC là cap thit, vi COn4,, 

I 

VTPBank 

Si: . /2019/TTr-TPB.HDQT 



    

ty AMC là doanh nghip chuyên hoat dOng trong 1mb vrc quân 1' Va xr l nq dcng, khó dôi së 
hiu qua và thun Igi hon so vói nhing phircmg thi'rc thông thu&ng. 

Thi hai, thông qua hoat dng cUa Cong ty AMC, vic quàn l' nç và xir l' tài san bão dam 
cUa các khoàn ng xu d thu hi ng dçng së dam bâo v pháp 1' và thun lçn hcm, TPBank CO Co 
hi tham gia vào qua trInh xü l' ng xu cüa h thong TCTD theo chü tnrcmg cüa Chinh phü, 
NHNN, phü hçip vài Nghj quyt s 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 cCia QuOc hOi  ye thi diem xr 1' 
ng xu cüa các TCTD, trong do cO ni dung quy djnh cii th mt s bin pháp xir l' bt buOc  phái 
thrc hin thông qua Cong ty AMC "To' chz-c tIn dyng chi a'u-Q'c üy quyn thu giiè tat san báo dam 
cho cOng ty quán l no' và khai thác tài san thu5c to' chzc tin dyng dó, to' ch&c mua ban, xz lj nç7 
xo'u chi thtctc üy quyn thu gii tài san báo dam cho to' ch&c tin dyng ban np, cOng ty quán l nçt và 
khai thác tat san thuc to' ch&c tIn dyng ban nçt" (Khoãn 6 Diu 7). 

Thi ba, tip tic cci cu li h thng các TCTD gn vâi xir 1' cAn bAn, trit d ng x.0 là mt 
trong nhftng nhiêm vi trong tam cüa ngành ngân hang dn nAm 2020 theo ni dung Dé An co câu 
lai các TCTD gAn vài xr 1' ng xu dA dugc Thu tuàng ChInh phü phê duyt tai  Quyt djnh s 
1058/QD-TTg ngày 19/7/20 17. VI vy, vic thành ip Cong ty AMC là yêu câu thirc té de dam bAo 
TPBank có cong cii hü'u hiu trong vic quãn 1' và xü 1' tài san bào dam cüa các khoàn ng xâu, 
tAng khA nãng thu hi các khoAn nq d9ng d gop ph.n kim soát t l nq xu d.rài 2%. 

Thz tu', Cong ty AMC sau khi duqc thAnh 1p së cO th tham gia vào thj tnxäng mua ban 
ng, gop phn cung vài các t chüc tin diing khác, Cong ty Quãn l' tài san cüa cAc t chüc tin ding 
Vit Nam (VAMC), Cong ty TNHH mua ban ng Viet  Nam (DATC) và cAc doanh nghip Co chüc 
nAng kinh doanh rnua ban nçi khAc ciing tham gia xir l' nq x.0 hiu qua và trit d. 

2. V cAn cü pháp li': 
- Theo quy djnh cüa Lut Các TCTD thi NHTM dugc thành l.p Cong ty AMC trrc thuc 

NHTM; theo quy dnh cUa Lut Các TCTD, thi Dai  hi dng cô dOng có nhim vi, quyên ban 
quyt djnh thành 1p cong ty con. 

- Ti ThOng tu s 51/2018/TT-NIThN ngày 31/12/2018, NHNN quy dnh diu kin, h so, 
trInh ttr và thU tiic chap thun vic thành 1p cong ty cOn, cong ty lien kt hoat dng trong limb vrc 
quAn 1' ng và khai thAc tài san. 

H. Thông tin co' ban v Cong ty AMC 
1. Ten g'i và loçzi hlnh: 

Ten dy dU bang ting Vit: CONG TY TNHH MTV QUAN L N(Y vA KIIAI 
THAC TAI SAN NGAN HANG lIEN PHONG 

- Ten ting Anh: TPBANK ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED 
Ten vit t.t: TPBANK AMC 
Loai hinh: Cong ty trách nhim hüu hn Mt thành viên 
Thii gian boat dng: Không viiçit qua th&i hn hoat dng con lai  cUa TPBank (tinh tit 
ngày du-çrc co'p Gio'y ch&ng nhán dáng kj kinh doanh cza COng ty) 
Phm vi hot dtng: COng ty dixgc ma Chi nhAnh, Van phOng dai din tai cAc tinh, thành 
ph trén lAnh th Vit Nam theo quy djnb cUa phAp 1ut và quy djnh ni bO cUa 
TPBank. 

2. Vo'n diu lç: 
- Tai thOi dim thãnh l.p  do TPBan1c cap: 50.000.000.000VND (Nãm mwoi tj dng. 

3. Ngành nghe kink doanh: 

- 
NHANG 

iMAIC6PH.i 

PHONG 

    

    



TM. HOI BONG QUANTRI 
tjch •/ 

Mua ban nq tn dçng cUa các t chüc tin diing, các Cong ty quãn 1' n và khai thác tài 
san cüa ngãn hang thi.rong mai  khác theo quy dnh cUa pháp 1ut. 
Tip nhn, quãn 1' các khoãn nq tn dQng (bao gm: nçv Co tài san bào dam và nçi 
không cO tài san bào dam) và tài san bào dam nq vay (tâi san th chp, tài san cam cô, 
tài san gán nçi, tài san tOa an giao theo quyt d!nh,  bàn an) lien quan dn các khoà.n nq 
d xr 19, thu hi vn nhanh nh.t; 
Hoàn thin h so có lien quan dn các khoàn nq theo quy dnh cüa pháp 1ut trInh cp 
có thm quyn cho phép TPBank xóa nçv cho khách hang (dôi vài nhóm nçi không cO tài 
san bào dam và không con di lllcmg dê thu hi); 
Chü dng ban các tài san bào dam nçi vay thuc quyn djnh dot cüa TPBank theo giá 
thj trli&ng (giá bàn tài san bão dam cO th cao hoc thp han giá trj nçi tn dçng) theo 
các hInh thüc: Tr bàn cong khai trén thj tniäng; bàn qua trung tam djch vvlcong  ty bàn 
du giá tài san; bàn cho cong ty mua bàn ncr cüa Nba nithc; 
Ca cu li nq tn dçng bAng các bin pháp: Min giám lãi suit, dAn ttr them, chuyên nçi 
thânh vn gOp và các hInh thüc hçrp pháp khác; 
Xr 19 các tài san báo dam ncr  vay bAng các bin pháp thIch hcrp: Cãi tao,  sira chtia, nâng 
cAp tài san d bàn, cho thuê, khai thác kinh doanh, gop vn lien doanh bAng tài san d 
thu hi ncr; 
Thrc hiên cac hot dông khac theo üy quyn cUa TPBank và quy dnh cUa pháp luât. 

Theo trInh bay nêu trên, vic thânh 1p Cong ty AMC là mt nhu cAn tAt yu khách quan 
di vth TPBank va cO can c pháp 19. Hi dng Quàn tij hoàn toàn tin tirâng rang vài vic thành 
lap Cong ty AMC, vic xü 19 các khoàn nq khó thu hi cüa TPBank së hiu qua han, gop phAn tich 
cvc cho hot dng cüa TPBank ngày cang phát thAn vüng m?nh,  nâng cao vj th và khà nãng cnh 
tranh trén thi trtthng tài chInh, dat  ducvc mitc tiêu chiAn hrqc ma Dai  hi dng c dông dã thông 
qua. 

Do do, Hi dng Quãn tn kInh trinh Dai  hi dng Co dông xem xét: 
Thông qua chü trirong thânh lap Cong ty AMC vôi nhfrng ni dung co bàn nêu trên; 
Giao Hi ctng Quan tn tin hành và chi dao các don vl thirc hin CáC thu tiic lien quan 
dAn vic thành lap  Cong ty AMC phü hcrp vài quy djnh Cüa pháp luat  và quy d:nh  ni 
b cUa TPBank, 

No'i nhn: 
- NbtrKInhgui; 
- BKS (dê b/C); 
- L.ruVP.HDQT 



V  I P Bank CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIFT NAM 

Dc Ip - Ti.r do - Hnh phüc 

S: {.O/2O19ITh-TPB.HDQT Ha N5i, ngày thángO nOm 2019 

TO TR!NH 
V/v Thông qua chü Irliong tim kkm, mua igi Cong ty Tài chInh 

KInh RIH:  DAI HO! DONG CO DONG NGAN HANG TMCP TIEN PHONG 

COn ci LuOt Các tO' chzc tin dung sd 47/2010/QHI2; Ludt tha ddi, bd sung môt s dieu 

cza Lu2t Các tá chzc tin dung s 17/201 7/QHI4 và các vOn bàn hzthng dJn thi hành Ludt nay; 

COn ci Lut Doanh nghip s6 68/2014/QHJ3 và các vOn bàn tha dii, bd sung/hit&ng 

dn thi hành Luát này, 

C'On ct Diu l cia NgOn hông Thiicrng mgi Cáphdn Tién Phong. 

Hi dng Quãn trj TPBank (HDQT) trinh DHDCD xem xét thông qua chü truang 

TPBank tim kim, mua lai  Cong ty tài chInh, ci th nhir sau: 

I. Sr cn thiét và can cfr pháp l d mua lai Cong ty tài chinh: 

1. Sir cn thit: 

Ngan hang Thtrong mai  C phAn Tién Phong (TPBank) sau hon 10 nãm thành 1p va 

trãi qua qua trinh tái co câu bAt dAu tr näm 2012 dn nay da dt dtrçvc nhiu kt qua vu91 trôi, 

cy th: hAng nàm các chi tiu kinh doanh du dat  va vLrcrt mtrc k hoach,  tng tài san, quy mô 

hoat dông tin dung, nang lrc tài chInh luôn tang a mcrc cao; nãng lijc quàn trj, diu hành dA dáp 

tng yéu cu quãn trj ni1 ro theo quy djnh cüa NHNN va dang tip cn dAn chuAn mirc quôc tê; 

TPBank di.rçic thj tr1rmg, cac nhà dAu tu và di tác dánh giá cao ye chat hrcng hoat  dng và 

nhn din thuong hiu, các co quan quãn l' Nba nuOc và t chrc xp hang trong, ngoài niróc 

dánh giá t&, trao giài thtrang và nâng rnc tin nhim; TPBank thuc nhóm 10 NHTM hang dAu 

cüa Viêt Nam. 

Két qua hoat  dng dâ dat  duçc trong các nãm vera qua là buóc tao  dã vQ'ng manh  cho 

TPBank tip wc phát trin cà v quy mô và hiu qua trong näm 2019 và CáC nãm tip theo. VOi 

mic tiêu chin lirçxc phát trin TPBank dn 2020 và tAm nhIn 2030, TPBank s phát trin va trà 

thành TOP 5 NHTMCP da nang O Vit Nam và trô thành tp doàn tài chInh fix nhân hin dai, 

HDQT nhn thAy vic thành 1p cong ty tài chInh tiêu dung thông qua vic mua lai  mt Cong 

ty tài chInh sn có là mt Co hi tt cho vic phát trin TPBank theo myc tiêu d ra. Sau qua 

trinh nghiên ct:ru và dánh giá co hi rnua Iai  các cOng ty tài chinh, HDQT nhn thAy viêc mua 

1a1 Cong ty tài chInh cO tInh khà thi cao. 

2. V co s& pháp ly: 

- Theo quy djnh tai Luât Các TCTD 2010 và Lut sCra di, bi sung mOt sé Eiu cüa 

Lut Các TCTD näm 2017: Ngân hang thuong mai  dLrçYc thành Ip, mua 'ai  cOng ty con hoat 



dng trong linh vrc tin dyng tiêu ding và Di hi dng c dOng cO nhirn vy, quyn hn quyt 

dinh vic thàrih 1p cong ty con cia Ngân hang thuung mi. 

- Theo quy djnh ti Thông ttr 04/201 0/TT-NHNN ngày 11/02/2010 cüa Ngan hang Nhà 

nuàc quy djnh vic sap nhp, hgp nht, mua li t chirc tin dyng: Mt ngân hang di.rçc mua li 

cOng ty tài chInh, cOng ty cho thuê tài chInh. Mua lai  t chirc tin dung là hinh tht'rc mOt  th cht'rc 

tin dyng (g9i là t chóc tin dyng rnua li) mua toãn b tài san, quyn, nghia vy và loi Ich hçp 

pháp cia t chirc tin ding khác (t cht'rc tin dyng bj mua li). Sau khi rnua lai,  t chrc tin dyng 

bi mua li trâ thành cOng ty trrc thutc cüa t chcrc tin dyng mua li. 

II. Be xut cOa HBQT: 

Vol trinh bay nêu trên, vic mua ll Cong ty tài chinh là rnt nhu cu tAt yu khách quan 

di vâi TPBank va cO co sà pháp l'. Hi dng quân tr hoàn toàn tin ttrOng rAng vOl vic mua 

lai Cong ty tài chInh, hoat  dng cCia TPBank ngày càng phát trin v0ng manh,  nâng cao vj th 

và khã näng canh  tranh trên th truông tài chinh, d?t  du9c imic tiêu chin Iuc ma Di hi dng 

c dông dã thông qua. 

Do do, Hi dng quãn trj kinh trinh Di hi dng cô dông xem xét thông qua chU tnrong 

TPBank tIm kim, mua li Cong ty tài chinh vOl các nguyen tAc nhu sau: 

1. V hinh thüc mua ban: Mua ban toàn b 100% v6n ca các c dOng ccia Cong ty tài 

chinh d trâ thành cOng ty con cüa TPBank hoat  dng trong linh vijc tài chinh tiêu dàng. 

2. ThO'i gian thc hin: Ngay sau khi duçc các co quan CO thAm quyn cho phép mua 

li, dr kin trong näm 2019. 

3. V hot dng cüa Cong ty tài chInh sau khi mua li: Thirc hin theo quy dnh cCa 

NHNN và các quy djnh phãp lut có Jiên quan. 

4. Phtro'ng thfrc thrc hin: Giao và Uy quyn cho Chi tch HDQT chi do các don v 

thirc hin cac thu tic lien quan dn vic mua li Cong ty Tài chfnh ph h9p vâi quy djnh cua 

pháp lut và quy djnh ni b cia TPBank. 

Trân trong kinh trInh Di hi dng c dOng phê 

No'inhân: TM. 

duyt. 

HO! BONG QUAN T 
- Nhir Kinh gui; 
- BKS(dê b/c); 

CH S. + 02  C.. 
- Liru: VP.HDQT. 
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BA! HO! BONG cO BONG THU'ONG NIEN 2019 
KIEM  -  

<Ma Bii biêu> 
Ten C dông/Nguñ dai  din: 

CMND/H chiu Se,: 

VTPBank 
t/1th&g MihWrbn 

NGAN HANG TIICP TIN PHONG 
® 1 8O 585885 I{84  4) 3 6B3 6831 www,tpb,vm 

1. Hithng dan bu cü: 

- Mt ni dung biu quyt Co 3 hra chQn, chi duçic dánh d.0 vào mt hra chçn; 

- Nu không dánh du vào lira ch9n nào duçc hiu là không CO ' kiên; 

Mue,n thay di hra ch9n thI gch sai và ch9n lti, dng thñ k nháy tai  ch6 1%ra chçn dUng. 

2. Phili, bilu quylt không ho'p lê là: 

- Phiu không theo mu quy djnh; 

- Hoc cO nhiu han 1 lira ch9n trong 1 ni dung biêu quyêt. 

3. Nôi dunn bilu quvlt: 

1. Thông qua Báo cáo dánh giá hott dng näm 2018 và djnh huâng hoat dng näm 2019 cUa Hi 

dng Quãn tn; 

LI DIng LI Không diing LI Không có kin 

2. Thông qua Báo cáo chi phi hot dng näm 2018 và k hoich ngân sách hott dng 2019 cUa 

Hi dng Quãn trj 

LI Dng LI] Không dng LI Không có kin 

3. Thông qua Báo cáo kt qua kinh doanh näm 2018 và k hoch kinh doanh näm 2019 cUa Ban 

Diu hành 

LI Ding LI Không dng LI Không có kin 

4. Thông qua Báo cáo dánh giá hott dng näm 2018 và djnh huàng hot dng näm 2019 cUa 

Ban Kim soát 

LI Bong LI Không &ng LI Không Co kin 

5. Thông qua Báo cáo chi phi hott dng näm 2018 và k hoach ngân sách hot dng 2019 cUa 

Ban Kim soát 

LI ong LI Không dng LI Không có kin 



6. Thông qua Báo cáo Tài chInh dâ ctixçc kim toán näm 2018 
11 A • A A • 11 A • 

U Bong y U Khong dong y U Khong co y kien 

7. Thông qua Phucng an phân phi 1çi nhun và trIch 1p các qu näm 2018 

E Bng Không dng E Không Co kin 

8. Thông qua Phi.rang an thành 1p Cong ty TNHH MTV Quãn 1 nq và Khai thác Tài san Ngân 

hang TMCP Tiên Phong 

Bng D Không ding Không cO kin 

9. Thông qua chü tnrong tim kim, mua 1i Cong ty Tài chInh 

Bng LI Không dng LI Không CO kin 

Ha Ni, ngày 23 tháng 04 näm 2019 

Co dông/Ngu*i dii din 

(K3, ghi rô hQ ten) 
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VTPBank CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Bc lap - Tir do - Hanh phüc 

    

So: /201 9/NQ-TPB .DHDCD Ha N5i, ngày tháng 04 nàrn 2019 

NGH! QUYET 
Al HO! BONG CO BONG THUONG NIEN NAM 2019 

BI HQI BONG CO BONG 

Can c& Luái Các Td chi'cc Tin dyng närn 2010 và Lut2t si'a ddi b sung m5t sd diu cüa 

LuOt Các Td chzc tin dyng nan, 2017; 

Can c& Dku 1 Ngdn hang TMCP Tiên Phong; 

Can ci' Biên ban hQp Dai hç$i dng C dông sd /2019/BB-TPB.DHDCD ngày tháng 

04 nám 2019. 

QUYET NGH!: 

Diêu 1: Thông qua Báo cáo dánh giá hoit dng näm 2018 và djnh huâng hoit dng näm 2019 

cüa Hi dng Quán trj. 

Biêu 2: Thông qua Báo cáo chi phi hoit dng näm 2018 vã k hoich ngân sách hoit dng 

näm 2019 cüa Hi dng Quãn trj. 

Biéu 3: Thông qua Báo cáo kt qua kinh doanh näm 2018 va k hoch kinh doanh näm 2019 

cUa Ban Diu hành. 

Biêu 4:  Thông qua Báo cáo dánh giá hoit dng näm 2018 và dnh ht.róng hott dng näm 2019 

cUa Ban Kiém soát. 

Biu 5: Thông qua Báo cáo chi phi hot dng näm 2018 và k hoich ngân sãch hoit dng 

näm 2019 cOa Ban Kiém soát. 

Biêu 6: Thông qua Báo cáo Tài chinh dA duçc kim toán näm 2018. 

Biu 7: Thông qua Phu'ang an phãn ph6i !çi nhun và trich Ip các qu5' nArn 2018 (theo tài 

lieu gzi Dai h5i dii du'crc Dai h5i thông qua). 

Diu 8: Thông qua Phtxong an thânh Ip Cong ty TNHH MTV Quãn I nç vã Khai thác Tài 

san Ngân hang TMCP Tién Phong (theo tàí lieu gt'ri Dai hii dii dircrc Dai h5i thông qua). 

Diêu 9:  Thông qua chU tru'ong tIm kim, mua 'a Cong ty Tài chInh (theo tàí lieu gt'ci Dai h5i 

dii diric Dqi hói thông qua). 

Biêu 10:  Giao vã üy quyn cho ChU tch Hi dng Quan trl/Thành viên do ChO tjch Hi dng 

Quãn tn chi dinh t chirc thiic hiên các nôi dung t?i  Ngh quyt nay, quyt dinh, phê chuân 

các vn d phát sinh trong vic thirc hin các ni dung quy djnh t?i  Ngh quyêt nay. 



Diêu 11:  Nghj quyt nay cO hiu 1ic k tir ngày k. Hi dng Quãn trj, Ban Kim soát, Ban 

Diu hành và các dan vj, Ca nhân cO lien quan chju trách nhim thi hành Ngh quyêt nay.!. 

Noi nhjmn: 
- N/nt Diêu 11 (dê t/h) 
- NHNN, BKS', Co dOng (dé b/c) 
- UBCKNN, HOSE (dé CB7T) 
- Liru VP.HDQT 

TM. BA! HQI BONG CO BONG 
CHU TOA 

B Minh Phü 
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