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CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NỔI BẬT

Chỉ tiêu Đơn vị 2017 2018 % Tăng trưởng

Kết quả hoạt động kinh doanh    

Tổng Doanh thu (*) Tỷ VNĐ 339,65          728,49                                  114%

Doanh thu hoạt động Tỷ VNĐ 316,5         695,24                             120%

Chi phí hoạt động Tỷ VNĐ 78,48          135,87 73%

Doanh thu hoạt động tài chính Tỷ VNĐ 23,14            33,25 44%

Chi phí tài chính Tỷ VNĐ 0,09              0,13 44%

Chi phí quản lý công ty chứng khoán Tỷ VNĐ 43,85            50,53 15%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tỷ VNĐ 217,23          541,96 149%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động khác Tỷ VNĐ 0,65              0,99 52%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ VNĐ 217,89          542,95 149%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ VNĐ 179,22          489,98 173%

Bảng cân đối kế toán    

Tổng tài sản Tỷ VNĐ 1.796,46       2.501,71 39%

Vốn điều lệ Tỷ VNĐ 993,77       1.093,14 10%

Vốn chủ sở hữu Tỷ VNĐ 1.552,80       1.975,18 27%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu    

Thu nhập trên tổng tài sản (ROA) %                       10,89%                  22,80% 109%

Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) %                     12,00%                           27,8% 131%

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành cuối kỳ Cổ phiếu                    99.37.673             109.313.329 10%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu VNĐ                    1.803            4.482 149%

Cổ tức %                          15% - - 

      (*) Tổng Doanh thu = Doanh thu hoạt động + Doanh thu tài chính
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Con người

Công nghệ

Xác định con người là sức mạnh cốt lõi, FPTS luôn chú 
trọng xây dựng một môi trường làm việc chuyên ng-
hiệp, năng động, mang đậm văn hóa FPT. Nhờ những 
nỗ lực trong việc xây dựng đội ngũ nhân sự, trọng dụng 
nhân tài, quan tâm đào tạo cán bộ, đề cao đạo đức nghề 
nhiệp, hiện FPTS đã có hơn 200 cán bộ, chuyên gia có 
trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm làm việc ở 
cả môi trường trong nước và quốc tế.

Với các thiết bị hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, hệ thống 
giao dịch của FPTS có thể phục vụ được số lượng rất lớn 
khách hàng với tốc độ cao, mọi lúc, mọi nơi tại sàn giao 
dịch cũng như qua điện thoại hay internet.

Các phần mềm phục vụ giao dịch chứng khoán được 
lựa chọn để đáp ứng yêu cầu hiện tại và tương lai theo 
tiêu chuẩn quốc tế, đang được sử dụng rộng rãi tại các 
quốc gia có thị trường chứng khoán rất phát triển như 
Úc, Anh, Hồng Kông, Ấn độ, Malaysia, Singapore,...

Các trang WEB của FPTS được chứng thực bởi tổ chức 
có uy tín trên thế giới với giao thức bảo mật SSL, đảm 
bảo an toàn về dữ liệu truy cập và dữ liệu trên đường 
truyền.
Các giao dịch từ xa qua Internet, qua điện thoại được 
bảo mật bằng Thiết bị xác thực người dùng - Token 
Card của Hãng RSA.

Đầu tư tập trung, khai thác tối đa các ưu thế về công 
nghệ, FPTS đã xây dựng thành công hệ thống công 
nghệ thông tin đạt tiêu chuẩn quốc tế.

TẦM NHÌN PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG
FPTS mong muốn trở thành một định chế tài chính hùng 
mạnh, bằng nỗ lực xây dựng đội ngũ cán bộ và năng 
lực công nghệ, mang lại những sản phẩm dịch vụ chất 
lượng cao nhất cho khách hàng và cuộc sống đầy đủ về 
vật chất, phong phú về tinh thần cho mọi thành viên.

Chú trọng đầu tư nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ 
nhân viên, đề cao đạo đức nghề nghiệp, nhằm đạt được 
tối đa sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng.

Không ngừng đầu tư nghiên cứu, tận dụng mọi thế 
mạnh công nghệ nhằm tạo ra những sản phẩm và dịch 
vụ chất lượng cao nhất, cung cấp cho khách hàng một 
hệ thống giao dịch thuận tiện và an toàn, nhanh chóng 
và chính xác, công bằng và minh bạch.

Trở thành sự lựa chọn số một của các doanh nghiệp, 
nhà đầu tư trong và ngoài nước.
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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kính thưa quý Cổ đông, Khách hàng, Nhà đầu tư và 
toàn thể Cán bộ nhân viên!

Năm 2018 kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại với 
nhiều yếu tố khó lường. Thương mại toàn cầu tăng 
chậm hơn dự báo do chiến tranh thương mại giữa Mỹ 
và Trung Quốc diễn ra ngày càng phức tạp. Trong khi 
đó, lạm phát toàn cầu có xu hướng tăng cao hơn năm 
2017 do giá dầu bình quân tăng mạnh.

Xét về nền kinh tế Việt Nam, tốc độ tăng trưởng GDP năm 
2018 cao nhất kể từ năm 2008 trở về đây, đạt 7,08%, khá 
cao so với các nước trong khu vực. Chỉ số CPI duy trì ở 
mức ổn định, đạt 3,54%. Trong khi đó, thị trường chứng 
khoán Việt Nam năm qua có nhiều biến động.  Chỉ số 
VN-Index chạm đỉnh 1204,3 điểm vào 9/4/2018 nhưng 
cuối năm (19/12) giảm hơn 6,6% so với đầu năm. Từ vị 
trí thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh nhất thế 
giới, Việt Nam có giai đoạn trở thành thị trường giảm 
mạnh nhất thế giới. Tuy vậy thị trường chứng khoán 
Việt Nam vẫn có một số diễn biến tích cực trong năm 
qua như thị trường phái sinh tăng trưởng mạnh mẽ, 
khối lượng và giá trị giao dịch ở cả hai sàn HOSE và HNX 
cũng đều tăng mạnh.

Trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước kể trên, 
với sự nỗ lực, đồng lòng của tập thể Ban lãnh đạo và 
cán bộ nhân viên, FPTS duy trì được kết quả kinh doanh 
năm 2018 tương đối tốt:

*Tổng doanh thu thực hiện đạt 476 tỷ đồng, tăng trưởng 
40,24% so với năm 2017 và đạt 138,06% so với kế hoạch 
đầu năm.

• Lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 290 tỷ đồng, tăng 
trưởng 33,50% so với năm 2017 và đạt 132,21% so với kế 
hoạch đầu năm.

• TOP 10 thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết tại HNX 
(4,93%)

• TOP 10 thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tại 
HOSE (3,34%)

Năm 2018 cũng ghi nhận dấu mốc quan trọng trong sự 
hình thành và phát triển của FPTS. Cụ thể, FPTS chính 
thức cung cấp dịch vụ chứng khoán phái sinh cho các 
nhà đầu tư trên thị trường trong năm này. Ngoài ra, 
ngày 26/10/2018, FPTS còn được vinh danh là công ty 
Chứng khoán tiêu biểu giai đoạn 2017 – 2018. Điều này 
một lần nữa khẳng định vị thế của Công ty cũng như mở 
ra nhiều cơ hội phát triển mới trong thời gian tới.

Để có được những kết quả khả quan này, trong thời 
gian qua FPTS luôn kiên định với định hướng phát triển 

của mình, nhất quán trong nguyên tắc hoạt đông và 
tập trung phát triển dựa trên hai giá trị cốt lõi là CON 
NGƯỜI và CÔNG NGHỆ. FPTS không chạy theo “tin đồn” 
hay các “mã nóng” trên thị trường mà hướng tới một 
sự phát triển bền vững. Chúng tôi tập trung vào chất 
lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm không ngừng nâng cáo 
giá trị và mang đến những tiện ích mới cho khách hàng 
và cộng đồng nhà đầu tư. 

Năm 2019 sẽ tiệp tục với những diễn biến khó lương 
đối với cả tình hình kinh tế thế giới cũng như thị trường 
chứng khoán Việt Nam. Đây là thách thức đối với FPTS 
song cũng là cơ hội tốt để Công ty khẳng định vị thế của 
mình trên thị trường chứng khoán. Với tầm nhìn xuyên 
suốt và quyết tâm cao, chúng tôi tin tưởng rằng FPTS 
sẽ vững vàng vượt qua những thử thách phía trước, đón 
nhận cơ hội và gặt hái được những thành công trong 
thời gian tới.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, xin cảm ơn sự tin tưởng 
và đồng hành của quý cổ đông, quý khách hàng; cảm 
ơn sự nhiệt huyết và những đóng góp của các thế hệ 
cán bộ nhân viên cho sự phát triển của FPTS.  Chúng tôi 
hoàn toàn tin tưởng rằng, với sự đồng lòng của toàn bộ 
cán bộ nhân viên, sự quyết tâm của Ban Lãnh đạo và sự 
tin tưởng quý vị, FPTS sẽ tiếp tục gặt hái được những 
thành công mới trong thời gian tới.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Điệp Tùng

“Lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 290 
tỷ đồng, tăng trưởng 35,50% so với năm 2017 
và đạt 132,21% so với kế hoạch đầu năm.”

“Tổng doanh thu  thực hiện đạt 476 tỷ 
đồng, tăng trưởng 40,24% so với năm 2017 
và đạt 138,06% so với kế hoạch đầu năm.”
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CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
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MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN

LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN

THÔNG TIN TỔNG QUAN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Tên viết tắt: FPTS
Tên tiếng anh: FPT Securities Joint Stock Company
Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép thành lập 
và hoạt động số 59/UBCK-CP do Ủy Ban chứng khoán 
Nhà nước cấp ngày 13/07/2007 và Giấy phép điều chỉnh 
số 41/GPĐC-UBCK cấp ngày 08/06/2018.
Vốn điều lệ: 1.093.136.880.000  VNĐ
Địa chỉ: Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quân Tây 
Hồ, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: (024) 3773 7070
Số fax: (024) 3773 9058
Website: www.fpts.com.vn
Mã cổ phiếu: FTS
Logo:

Chi nhánh Đà Nẵng:
Địa chỉ: 100 Quang Trung, Phường 
Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP. 
Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: (84-236) 3553 666
Fax: (84-236) 3553 888

MẠNG LƯỚI GIAO DỊCH

Trụ sở chính:
Địa chỉ: Số 52 đường Lạc Long 
Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3773 7070 / 
6271 7171 
Fax: (84-24) 3773 9058

Phòng giao dịch Hàn Thuyên:
Tầng 2, số 21 Hàn Thuyên, Quận Hai 
Bà Trưng, Hà Nội
Tel: (84-24) 6275 8008/ 3933 6668- 
Fax: (84-24) 3933 6168 

Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 136-138 
Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn 
Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 6.290 8686 / 
3.915 2626
Hỗ trợ Tư vấn đầu tư: ( 8 4 - 2 8 ) 
6255 5698
Fax: (84-28) 6.291 0607      
     
Phòng giao dịch Phan Đăng Lưu:
Địa chỉ: Số 159C, Phan Đăng Lưu, 
phường 1, quận Phú Nhuận, TP. Hồ 
Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 6255 5699 / 
(84-28) 3914 6090
Hỗ trợ Tư vấn đầu tư: (84-28) 6255 
5670
Fax: (84-28) 3.995 6997

 Phòng giao dịch Kỳ Đồng
Địa chỉ: Lầu 2, số 14B Kỳ Đồng, 
phường 9, quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 6255 5688 / 
(84-28) 3914 6088
Hỗ trợ Tư vấn đầu tư: (84-28) 3914 
6078
Fax: (84-28) 6269 8587



1110 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

02 TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ
Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

- Rà soát đặc biệt doanh nghiệp

- Định giá doanh nghiệp

- Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Bảo lãnh phát hành chứng khoán
Tư vấn Niêm yết, Đăng kí giao dịch, Đăng kí công ty đại 
chúng

- Tư vấn niêm yết

- Tư vấn đăng ký giao dịch Upcom

- Tư vấn đăng ký công ty đại chúng

Tư vấn Phát hành, Chào bán chứng khoán

- Tư vấn phát hành, chào bán chứng khoán ra công 
chúng

- Tư vấn phát hành, chào bán chứng khoán riêng lẻ

- Tư vấn phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn 
cho cán bộ nhân viên ( ESOP)

Tư vấn Đấu giá thoái vốn Doanh nghiệp chưa niêm yết

- Đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán Đấu giá tại FPTS

Tư vấn Cổ phần hóa

TƯ VẤN QUẢN TRỊ CÔNG TY
- Tư vấn Quan hệ nhà đầu tư (IR) và giải pháp EzSearch

- Tư vấn Tổ chức Đại hội đồng cổ đông và giải pháp EzG-
SM

- Tư vấn Quản lý cổ đông và giải pháp EzLink

- Tư vấn lập Báo cáo Thường niên; Báo cáo phát triển 
bền vững

- Tư vấn xây dựng, sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị 
Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban 
kiểm soát.

TƯ VẤN HOÀN THIỆN DOANH NGHIỆP
- Tư vấn Quản trị nhân sự và giải pháp EzHRM

- Tư vấn Quản trị tài chính kế toán và giải pháp EzFAM

- Tư vấn Xây dựng Kế hoạch kinh doanh

- Tư vấn Dự báo Tài chính

01 GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Giao dịch chứng khoán

Giao dịch chứng quyền

Giao dịch CK phái sinh

Giao dịch ký quỹ

Dịch vụ ứng trước

Dịch vụ chuyển tiền

Đặt trước lệnh mua bán

Bán chứng khoán lô lẻ

Thực hiện quyền

Lưu ký chứng khoán

Tư vấn đầu tư

Cổng thông tin trực tuyến

Bảng giá HNX Pro

Biểu đồ phân tích kỹ thuật

Hướng tới mục tiêu trở 
thành một định chế tài 
chính hùng mạnh trong lĩnh 
vực tài chính tại Việt Nam, 
với thế mạnh về con người 
và công nghệ, FPTS cung 
cấp các giải pháp sản phẩm 
và dịch vụ hoàn hảo, nhằm 
thỏa mãn tối đa nhu cầu của 
Quý khách hàng.

SẢN PHẨM DỊCH VỤ
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THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU NĂM 2018

CTCP Chứng khoán FPT nâng cấp 
thành công ứng dụng EzMobile 
Trading trên hệ điều hành Android 
và iOS.

Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội trao tặng 
bằng khen cho Công ty Cổ phần 
Chứng khoán FPT đã có thành tích 
trong phong trào thi đua chuyên đề 
nộp ngân sách năm 2017.

UBCKNN ra Giấy phép điều chỉnh 
Giấy phép thành lập và hoạt động 
số 41/GPĐC-UBCK về việc điều 
chỉnh vốn điều lệ của FPTS lên 
1.093.136.880.000 đồng.

CTCP Chứng khoán FPT vinh dự là 
một trong 10 CTCK được vinh danh 
Công ty Chứng khoán tiêu biểu 
giai đoạn 2017 – 2018 tại “Hội nghị 
Thành viên thường niên năm 2018” 
do Sở GDCK Hà Nội và Sở GDCK Hồ 
Chí Minh phối hợp tổ chức.

CTCP Chứng khoán FPT chính thức 
cung cấp dịch vụ chứng khoán phái 
sinh cho nhà đầu tư.

CTCP Chứng khoán FPT được Công an 
TP Hà Nội trao tặng Giấy khen cho Tập 
thể Cán bộ nhân viên và cá nhân ông 
Nguyễn Điệp Tùng - Chủ tịch HĐQT, 
Tổng Giám đốc FPTS đã có thành tích 
trong phong trào Toàn dân bảo vệ An 
ninh tổ quốc năm 2018.

17/01 08/06

26/1226/10

08/06

26/12

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2007

2008

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

- FPTS được cấp phép thành lập và 
hoạt động.

- Lập chi nhánh Hồ Chí Minh, tại Tòa 
nhà Citilight, số 45 Võ Thị Sáu, Q1, 
TP HCM.

- Tăng vốn điều lệ lên 440 tỷ đồng.
- Bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát 
hành.

- Lập chi nhánh Đà Nẵng, tại Số 
09 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam 
Dương, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Hoàn thành mua trụ sở chi nhánh 
FPTS TP Đà Nẵng và FPTS TP Hồ Chí 
Minh. 

- Ngày 30/12, chi nhánh FPTS Đà 
Nẵng chuyển trụ sở sang địa chỉ 
mới tại 100 Quang Trung, Phường 
Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà 
Nẵng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã 
ra Quyết định số 258/QĐ-UBCK 
chấp thuận việc thay đổi địa chỉ Chi 
nhánh TP. Hồ  Chí  Minh  của  FPTS

- Ngày 13/1, chính thức niêm yết tại 
Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ 
Chí Minh với mã chứng khoán FTS

- Tăng vốn điều lệ Công ty  lên 
993.769.520.000 VNĐ.

Tăng vốn điều lệ Công ty lên 
1093.136.880.000 VNĐ.

Tăng vốn điều lệ lên 550 tỷ đồng.

Tăng vốn điều lệ lên 733.323.900.000 
đồng

Tăng vốn điều lệ Công ty lên 
806.648.700.000  đồng

Tăng  vốn  điều lệ Công ty lên  
903.437.270.000 đồng
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• Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) là 
cơ quan có thẩm quyền quyết định 
cao nhất của Công ty theo Luật 
doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 
ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức 
mỗi năm một lần theo quy định của 
Luật doanh nghiệp.

• Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) là cơ 
quan quản lý Công ty, có toàn quyền 
nhân danh Công ty để quyết định 
các vấn đề liên quan đến mục đích, 
quyền lợi của Công ty, trừ những 
vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội 
đồng cổ đông. HĐQT của Công ty 
hiện tại có năm (05) thành viên.

• Ban kiểm soát

Ban kiểm soát (“BKS”) là cơ quan 
trực thuộc ĐHĐCĐ do ĐHĐCĐ bầu 
ra. Vai trò của BKS là đảm bảo quyền 
lợi của cổ đông và giám sát các hoạt 
động của Công ty theo quy định 
Pháp luật. BKS của Công ty hiện tại 
gồm ba (03) thành viên, hoạt động 
độc lập với Hội đồng quản trị và Ban 
điều hành Công ty.

• Kiểm toán nội bộ

Bộ phận kiểm toán nội bộ trực 
thuộc Hội đồng quản trị FPTS, thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ của mình 
trên nguyên tắc độc lập, trung thực, 
khách quan và bảo mật và có các 
chức năng, nhiệm vụ cụ thể như 
sau:

- Đánh giá một cách độc lập về sự 
phù hợp và tuân thủ các chính sách 
pháp luật, Điều lệ công ty, các quyết

định của Đại hội đồng cổ đông, Hội 
đồng quản trị;
- Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự 
đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ 
thống kiểm soát nội bộ trực thuộc
Ban Tổng Giám đốc nhằm hoàn 
thiện hệ thống này;
- Đánh giá việc tuân thủ của hoạt 
động kinh doanh đối với các chính 
sách và quy trình nội bộ;
- Tham mưu thiết lập các chính 
sách và quy trình nội bộ;
- Đánh giá việc tuân thủ các quy 
định pháp luật, kiểm soát các biện 
pháp đảm bảo an toàn tài sản;
- Đánh giá kiểm toán nội bộ thông 
qua thông tin tài chính và quá trình 
kinh doanh;
- Đánh giá quy trình xác định, đánh 
giá và quản lý rủi ro kinh doanh;
- Đánh giá hiệu quả của các hoạt 
động;
- Đánh giá việc tuân thủ các cam 
kết trong hợp đồng;
- Thực hiện kiểm soát hệ thống 
công nghệ thông tin;
- Điều tra các vi phạm trong nội bộ 
Công ty;
- Thực hiện kiểm toán nội bộ Công 
ty;
- Thực hiện kiểm soát hệ thống 
công nghệ thông tin;
- Điều tra các vi phạm trong nội bộ 
Công ty;
- Thực hiện kiểm toán nội bộ Công 
ty

• Ban điều hành

Cơ cấu Ban điều hành Công ty có 
ba (03) người, gồm: một (01) Tổng 
Giám đốc, một (01) Phó Tổng Giám 
đốc và một (01) Kế toán trưởng.

Tổng Giám đốc là người điều hành 

cao nhất mọi hoạt động của Công 
ty; có toàn quyền quyết định, thực 
hiện các quyền và nghĩa vụ của 
Công ty theo quy định trừ những 
vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại 
hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị 
và Ban kiểm soát; chịu sự giám sát 
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm 
soát; chịu trách nhiệm trước Đại 
hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị 
và pháp luật về việc điều hành hoạt 
động của Công ty và việc thực hiện 
các quyền và nhiệm vụ được giao.

Phó Tổng Giám đốc là người giúp 
việc của Tổng Giám đốc trong việc 
quản lý điều hành một số lĩnh vực 
hoạt động của Công ty theo sự phân 
công, ủy quyền của Tổng Giám đốc, 
báo cáo và chịu trách nhiệm trước 
Tổng Giám đốc và trước pháp luật 
về nhiệm vụ được Tổng Giám đốc 
phân công, ủy quyền.

Kế toán trưởng giúp Tổng Giám đốc 
chỉ đạo thực hiện công tác kế toán, 
tài chính của Công ty, có các quyền 
và nhiệm vụ theo quy định của pháp 
luật.

• Các bộ phận, trung tâm phòng ban 
trong Công ty

Thực hiện công việc theo đúng chức 
năng, nhiệm vụ được phân công. 

Hiện tại Công ty cổ phần Chứng khoán FPT đang áp dụng mô hình tổ chức của Công ty cổ phần. Mô hình quản trị 
của Công ty bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các trung tâm, 
phòng ban chức năng. Các bộ phận thành lập và hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Công ty thực hiện 
quy định phân cấp thẩm quyền ra quyết định đối với từng cấp quản trị tại quy chế quản trị. Mô hình quản trị và cơ 
cấu bộ máy quản lý hiện tại đã đáp ứng được nhu cầu quản trị, quản lý Công ty, đảm bảo hiệu quả quản trị của Hội 
đồng quản trị, ban điều hành. Theo đó:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ  ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI

CHI NHÁNH 
TP. ĐÀ NẴNG

CHI NHÁNH 
TP. HỒ CHÍ MINH

KHỐI
TƯ VẤN ĐẦU TƯ

P. TƯ VẤN ĐẦU 
TƯ P. TƯ VẤN TÀI CHÍNH

DOANH NGHIỆP
P. PHÂN TíCH ĐẦU TƯ BAN TÀI CHÍNH 

KẾ TOÁN
P. DỊCH VỤ 

KHÁCH HÀNG

P. LƯU KÝ 
& QUẢN LÝ CỔ 

ĐÔNG

BAN TÀI CHÍNH 
KẾ TOÁN

TRUNG TÂM 
CÔNG NGHỆ

BAN NHÂN SỰ

VĂN PHÒNG 
CÔNG TY

P. ĐẦU TƯP. TƯ VẤN QUẢN TRỊ
DOANH NGHIỆP

P. HỆ THỐNG

PHÒNG GIAO 
DỊCH

KHỐI TƯ VẤN TÀI CHÍNH 
DOANH NGHIỆP

KHỐI 
ĐẦU TƯ

KHỐI
CHỨC NĂNG

PHÒNG QUẢN TRỊ RỦI RO

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ 
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Năm sinh: 1980

Quốc tịch: Nhật Bản

Trình độ chuyên môn:  Ngân hàng, Tài 

chính, Kế toán, Đầu tư

Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 22/3/2016

Quá trình công tác:
• 2003 – 2011: Ban Ngân hàng Thương 
mại – Ngân hàng Tokyo Mitsubishi 
UFJ Osaka & Tokyo, Nhật Bản
• 2011 – 2014: Trưởng phòng Nhật 
Bản - Ngân hàng Tokyo Misubishi UFJ, 
chi nhánh Manila, Manila, Philippines
• 2014 – 2015: Trưởng phòng doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - 
Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ, To-
kyo, Nhật Bản
• 2015 – nay: Phó Trưởng phòng Quản 
lý Kinh doanh nước ngoài - SBI Hold-
ings, Inc. Tokyo, Nhật Bản; Trưởng 
phòng Kế hoạch doanh nghiệp - Công 
ty Chứng khoán SBI, Tokyo, Nhật Bản; 
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần 
Quản lý Quỹ đầu tư FPT, Việt Nam; 
Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán 
Hoàng Gia SBI, Campuchia
• 2016 – nay: Thành viên HĐQT Công 
ty Cổ phần Chứng khoán FPT; Thành 
viên HĐQT Ngân hàng TMCP Tiên 
Phong, Việt Nam

Năm sinh: 1976

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kế 

toán, Cử nhân Ngoại ngữ (Chuyên 

ngành Tiếng Anh)

Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 10/04/2018

Quá trình công tác:

• 1996 – 1998: Cán bộ tín dụng, Cán 

bộ quản lý rủi ro – Ngân hàng TMCP 

Châu Á – Thái Bình Dương

• 1998 – 2006: Cán bộ Tài trọ thương 

mại, Trợ lý giám đốc – Ngân hàng 

Mizuho Corporate Bank, chi nhánh Hà 

Nội

• 2006 – 2007: Phụ trách nghiệp vụ 

Tài trợ thương mại – Ngân hàng HSBC, 

chi nhánh Hà Nội

• 2007 – nay: Giám đốc tư vấn đầu tư 

– Công ty cổ phần chứng khoán FPT

• 04/2018 - nay: Thành viên HĐQT 

CTCP Chứng khoán FPT

Ông Shuzo Shikata
Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Văn Dũng
Thành viên HĐQT

GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm sinh: 1973

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kế 

toán

Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 19/3/2010

Quá trình công tác:

• 1997 – 2000: Kế toán viên - Công ty 

Cổ phần FPT

• 2001 – 2003: Phó ban kế hoạch tài 

chính - Công ty Cổ phần FPT

• 2003 – 2010: Kế toán trưởng, Trưởng 

ban kế toán tài chính - Công ty hệ 

thống thông tin FPT(FIS)

• 2010 – 2017: Phó Tổng Giám đốc, 

Trưởng ban kế toán tài chính – Công 

ty hệ thống thông tin FPT (FIS); Thành 

viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng 

khoán FPT

• 2017 - nay: Phó Tổng giám đốc Công 

ty TNHH hệ thống thông tin FPT (FIS); 

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần 

Chứng khoán FPT

Năm sinh: 1968
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Tài 
chính kế toán
Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 19/7/2007
Quá trình công tác:
• 1991 – 1993: Cán bộ Phòng Tài 
chính Kế toán Công ty Cổ phần FPT
• 1993 – 2004: Kế toán trưởng Công 
ty Cổ phần FPT
• 2004 – 2007: Thành viên HĐQT, 
Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính, 
Kế toán trưởng Công ty Cổ phần FPT
• 2007 – 2010: TV HĐQT kiêm Tổng 
Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng 
khoán FPT.
• 2010 – nay: Chủ tịch HĐQT kiêm 
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 
Chứng khoán FPT.

Năm sinh: 1964

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn:  Phó tiến sĩ Toán 

Lý

Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 10/3/2011

Quá trình công tác:

• 1991 – 1996: Chuyên viên phần 

mềm - Công ty phát triển đầu tư công 

nghệ FPT

• 1996 – 1999: PGĐ Xí nghiệp Giải 

pháp phần mềm - Công ty phát triển 

đầu tư công nghệ FPT

• 1999 – 2006: Giám đốc Trung tâm 

đào tạo lập trình viên quốc tế FPT – 

Aptech

• 2006 –  2010: Phó Hiệu trưởng 

Trường Đại học FPT

• 2007 – 2011: TV BKS Công ty CP 

Chứng khoán FPT

• 2010 - 2016: Phó Hiệu trưởng Trường 

Đại học FPT; Thành viên HĐQT Công 

ty Cổ phần Chứng khoán FPT

• 2017 - nay: Hiệu trưởng Trường Đại 

học FPT; Thành viên HĐQT Công ty Cổ 

phần Chứng khoán FPT

Ông Nguyễn Điệp Tùng
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Ông Đỗ Sơn Giang
Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Khắc Thành
Thành viên HĐQT độc lập
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BAN ĐIỀU HÀNH

Năm sinh: 1968
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Tài 
chính kế toán
Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 19/7/2007
Quá trình công tác:
• 1991 – 1993: Cán bộ Phòng Tài 
chính Kế toán Công ty Cổ phần FPT
• 1993 – 2004: Kế toán trưởng Công 
ty Cổ phần FPT
• 2004 – 2007: Thành viên HĐQT, 
Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính, 
Kế toán trưởng Công ty Cổ phần FPT
• 2007 – 2010: TV HĐQT kiêm Tổng 
Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng 
khoán FPT.
• 2010 – nay: Chủ tịch HĐQT kiêm 
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 
Chứng khoán FPT.

Năm sinh: 1975
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Tài 
chính
Ngày bắt đầu là TV BKS: 25/03/2008
Quá trình công tác:
• 1995 – 1998: Kế toán tổng hợp 
Công ty Phân Lân Văn Điển
• 2000 – 2001: Chuyên viên Tổng 
công ty Hoá chất Việt Nam
• 2001 – 2003: Chuyên viên Ngân 
hàng Mizuho
• 2003 – 2007: Chuyên viên Công 
ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công 
nghệ FPT
• 2007 – nay: Phó Tổng giám đốc 
Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
• 2008 – 4/2018: Thành viên Hội 
đồng Quản trị Công ty Cổ phần 
Chứng khoán FPT

Năm sinh: 1974
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Tài 
chính - Kế toán
Ngày bắt đầu là KTT: 19/7/2007
Quá trình công tác:
• 1994 - 2003: Kế toán - Công ty 
Phát triển đầu tư Công nghệ FPT
• 2003 -  2003: Kế toán - Công ty 
TNHH Phân phối FPT
• 2004 - 2006: Kế toán trưởng Công 
ty TNHH Giải pháp phần mềm FPT
• 2007 -  2007: Kế toán Công ty Phát 
triển đầu tư Công nghệ FPT
• 2007 – Nay: Kế toán trưởng Công 
ty Cổ phần chứng khoán FPT

Ông Nguyễn Điệp Tùng
Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Trung
Phó Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Thu Hương
Kế toán trưởng

GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO
BAN KIỂM SOÁT

Năm sinh: 1973
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn:  Tài chính – Kế 
toán
Ngày bắt đầu là TV BKS: 19/7/2007
Quá trình công tác:
• 1994 – 1995: Kế toán viên - Công 
ty Cổ phần FPT
• 1996 – 2003: Kế toán tổng hợp - 
Công ty Cổ phần FPT
• 2004 – 2005: Trưởng phòng kế 
toán - Công ty Cổ phần FPT
• 2005 – nay: Kế toán trưởng - Công 
ty Cổ phần Viễn thông FPT
• 2007 – nay: Trưởng BKS Công ty 
Cổ phần Chứng khoán FPT

Năm sinh: 1975
Quốc tịch: Nhật Bản
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kế 
toán, Thạc sỹ Kinh doanh
Ngày bắt đầu là TV BKS: 10/04/2018
Quá trình công tác:
• Trước 2004: Làm việc trong ngành 
Tài chính ngân hàng
• 4/2014 – 4/2016: Phó Chủ tịch 
HĐQT – Ngân hàng TMCP Tiên 
Phong, Việt Nam
• 4/2014 – 5/2016: Thành viên HĐQT 
– Công ty Cổ phần Chứng khoán 
FPT, Việt Nam
• 10/2014 – 7/2016: Giám đốc đại 
diện – Công ty TNHH Chứng khoán 
Trực tuyến SBI Thai, Thái Lan
• 7/2016 – 10/2016: TGĐ kiêm Giám 
đốc đại diện - Công ty TNHH Chứng 
khoán Trực tuyến SBI Thai, Thái Lan
• 9/2017 đến nay: Giám đốc đại diện 
- Công ty TNHH Chứng khoán Trực 
tuyến SBI Thai, Thái Lan
• 1/2018 đến nay: Giám đốc điều 
hành – SBI Ventures Singapore Pte. 
Ltd., Singapore

Năm sinh: 1956
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh 
tế
Ngày bắt đầu là TV BKS: 19/7/2007
Quá trình công tác:
• 1980 – 1984: Kế toán viên – Nông 
trường Thống Nhất, Thanh Hóa
• 1985 – 1990: Kế toán trưởng – Xí 
nghiệp Mía đường Yên Định, Thanh 
Hóa
• 1991 – 1997: Kế toán viên – Công 
ty Cổ phần FPT
• 1998 – 2002: Kế toán trưởng Chi 
nhánh HCM - Công ty Cổ phần FPT
• 2003 – 2008: Thành viên Ban 
Kiểm soát Công ty Cổ phần FPT, 
Trưởng ban Kế hoạch Tài chính FPT 
Miền Nam, Kế toán trưởng Công ty 
Cổ phần FPT Chi nhánh HCM.
• 2009 – 2010: Kế toán trưởng Công 
ty Cổ phần FPT Chi nhánh HCM; 
Thành viên Ban Kiểm soát Công ty 
Chứng khoán FPT
• 2011 – 2013: Phó Giám đốc Công 
ty Cổ phần FPT Chi nhánh HCM
• 2007 – nay: Thành viên BKS Công 
ty cổ phần Chứng khoán FPT

Bà Đỗ Thị Hương
Trưởng BKS

Ông Eiichiro So
Thành viên BKS

Bà Nguyễn Thị Phương
Thành viên BKS
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CÁC RỦI RO

RỦI RO KINH TẾ
Các yếu tố kinh tế vĩ mô như tốc độ tăng trưởng GDP, 
lạm phát, tỷ giá ngoại tệ,… sẽ tác động trực tiếp hoặc 
gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của mọi loại hình 
doanh nghiệp. Với các công ty chứng khoán thì ảnh 
hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô nhanh hơn và tác 
động mạnh hơn so với phần lớn các doanh nghiệp hoạt 
động trong các ngành nghề khác bởi thị trường chứng 
khoán được ví như là “Phong vũ biểu” của nền kinh 
tế, và thị trường chứng khoán ảnh hưởng trực tiếp và 
mạnh mẽ tới hoạt động và hiệu quả hoạt động của các 
công ty chứng khoán. Có thể nói, hầu hết các hoạt động 
của công ty chứng khoán và hầu hết các khoản doanh 
thu của một công ty chứng khoán đều gắn liền với thị 
trường chứng khoán.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Là một công ty chứng khoán nên hiệu quả hoạt động 
của FPTS chịu ảnh hưởng trực tiếp của các yếu tố kinh 
tế vĩ mô và thị trường chứng khoán. Do vậy, nhằm hạn 
chế những tác động bất lợi từ những chuyển động của 
của nền kinh tế và thị trường chứng khoán tới hiệu quả 
hoạt động của công ty, FPTS luôn cập nhật các biến 
động của nền kinh tế, đánh giá các tác động của các 
chính sách vĩ mô đến thị trường chứng khoán, đưa ra 
những dự báo của riêng mình và các phương án chủ 
động điều chỉnh hoạt động phù hợp.

RỦI RO PHÁP LUẬT
FPTS hoạt động dưới sự điều chỉnh của Luật Doanh ng-
hiệp, Luật Chứng khoán, và các văn bản pháp luật có 
liên quan. Việc thay đổi, bổ sung các văn bản quy phạm 
pháp luật có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của 
Công ty. Rủi ro luật pháp tại FPTS là rủi ro liên quan đến 
việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, quy định, quy 
trình của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh 
của Công ty. 

Công ty thường xuyên cập nhật các chế độ, chính sách 
của Nhà nước liên quan đến thị trường chứng khoán 
và các lĩnh vực liên quan. Đảm bảo việc phổ biến các 
chế độ, chính sách của Nhà nước; quy định, quy trình 
của công ty cho tất cả các đơn vị, cán bộ có liên quan. 
Nhờ đó giúp công ty hạn chế những rủi ro liên quan đến 
vấn đề về pháp luật. Công ty cũng đã ban hành các quy 
trình nghiệp vụ quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, các quy 
định, quy trình nghiệp vụ cụ thể cho từng phòng ban 
nghiệp vụ và thực hiện phổ biến đến từng cán bộ nhân 
viên trong công ty giúp công ty hạn chế những rủi ro 
luật pháp trong hoạt động.

RỦI RO ĐẶC THÙ
Rủi ro chiến lược

Là rủi ro liên quan tới công tác hoạch định, xây dựng, 
thực hiện chiến lược và định hướng hoạt động của 
FPTS. Rủi ro chiến lược không những ảnh hưởng đến 
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mà có thể ảnh 
hưởng tới sự tồn vong của FPTS. Vì vậy FPTS luôn theo 
dõi các biến động của thị trường chứng khoán, đưa ra 
những dự báo của riêng mình và các phương án chủ 
động điều chỉnh quy mô của công ty phù hợp với quy 
mô của thị trường. Việc mở rộng quy mô, mạng lưới, 
nhân sự, … phải phù hợp với tình hình thị trường đảm 
bảo công ty hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thị 
trường cả lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn. Trong 
điều kiện hiện tại HĐQT công ty quy định:

- Hoạt động tự doanh của công ty không gây ảnh hưởng 
đến hiệu quả hoạt động của toàn công ty. Lượng vốn 
hoạt động phân bổ cho hoạt động tự doanh không được 
vượt quá 20% (Hai mươi phần trăm) vốn chủ sở hữu của 
công ty.

- Hoạt động cung ứng, hỗ trợ vốn cho khách hàng (Giao 
dịch Margin, cầm cố, repo, …) không gây ảnh hưởng đến 
hiệu quả hoạt động của toàn công ty. Lượng vốn hoạt 
động phân bổ cho hoạt động này không được vượt quá 
200% (Hai trăm phần trăm) vốn chủ sở hữu của công ty.
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

“Định hướng phát triển bền vững, an toàn, minh bạch và 
hiệu quả”

“ Tiếp tục tập trung 
nâng cao chất lượng 
sản phẩm, dịch vụ dựa 
trên hai giá trị cốt lõi 
là CON NGƯỜI và CÔNG 
NGHỆ                                  ”

 FPTS tiếp tục thận trọng trong các hoạt động đầu tư, lựa chọn danh mục chứng khoán cho vay; lựa chọn áp dụng 
các giải pháp bảo mật trong các giao dịch chứng khoán với nhà đầu tư; công bố thông tin minh bạch tạo niềm tin 
cho khách hàng và cổ đông FPTS.

- Về con nguời: FPTS tiếp tục với định 
hướng mở rộng đội ngũ nhân sự đi đối 
với việc nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực. Bên cạnh việc đầu tư nâng 
cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhân 
viên, FPTS đề cao đạo đức nghề nghiệp, 
nhằm đạt được sự hài lòng và tin tưởng 
của khách hàng.

- Về Công nghệ: FPTS tiếp tục kiên định 
với định hướng: Không ngừng đầu tư 
nghiên cứu, tận dụng mọi thế mạnh 
công nghệ nhằm tạo ra những sản 
phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất, 
cung cấp cho khách hàng một hệ thống 
giao dịch thuận tiện và an toàn, nhanh 
chóng và chính xác, công bằng và minh 
bạch và trở thành sự lựa chọn số một 
của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong 
và ngoài nước.
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thực hiện các nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương 
lai. FPTS luôn thực hiện việc quản lý nhằm đảm bảo 
mức phụ trội giữa tài sản đến hạn và công nợ đến hạn 
trong năm ở mức có thể được kiểm soát đối với số vốn 
mà công ty tin rằng có thể tạo ra trong kỳ đó. Chính 
sách của FPTS là theo dõi thường xuyên các yêu cầu về 
thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm 
đảm bảo công ty duy trì đủ mức dự phòng về tiền nhằm 
đáp ứng các quy định về tính thanh khoản ngắn hạn và 
dài hạn.

Rủi ro nguồn nhân lực

Do đặc thù của ngành, nguồn nhân lực trên TTCK luôn 
đòi hỏi có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đạo đức 
kinh doanh. Đảm bảo đủ nguồn nhân lực chất lượng cao 
là sống còn với các công ty chứng khoán. Khi TTCK tăng 
trưởng, sự cạnh tranh giữa các tổ chức tài chính, công 
ty chứng khoán trong việc thu hút nhân lực là rất gay 
gắt. Ngược lại khi TTCK sụt giảm thì hiện tượng chảy 
máu chất xám ồ ạt từ lĩnh vực chứng khoán sang các 
lĩnh vực khác làm cho các doanh nghiệp chứng khoán 
thiếu hụt nhân sự trầm trọng.

Tuy nhiên xác định con người là sức mạnh cốt lõi, FPTS 
luôn chú trọng xây dựng một môi trường làm việc 
chuyên nghiệp, năng động, mang đậm văn hóa FPT. 
Nhờ những nỗ lực trong việc xây dựng đội ngũ nhân 
sự, trọng dụng nhân tài, chú trọng đầu tư đào tạo nâng 
cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhân viên, đề cao đạo 
đức nghề nhiệp, hiện FPTS đã và đang tạo ra được sự 
ổn định về mặt nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao. 
Hiện nay FPTS đang có hơn 300 cán bộ, chuyên gia có 
trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm làm việc 
ở cả môi trường trong nước và quốc tế. Sự ổn định về 
nguồn nhân lực chính là sức mạnh để FPTS được thực 
hiện mục tiêu đã đề ra, xác lập được vị thế của công ty 
trên thị trường.

Rủi ro cạnh tranh và tái cấu trúc thị trường chứng khoán:

Tính đến cuối năm 2017 số lượng các công ty chứng 
khoán đang hoạt động trên TTCK là 79 công ty. Các 
công ty chứng khoán cạnh tranh khốc liệt cả về thị 
phần, khách hàng và nhân sự do thị trường còn bé. Các 
Công ty chứng khoán đã tập trung đến việc cung cấp 
nhiều dịch vụ tiện ích như các loại đòn bẩy tài chính 
cho khách hàng, cũng như đổi mới về công nghệ.

Vì vậy FPTS đã và đang không ngừng đầu tư tập trung, 
khai thác tối đa các ưu thế về công nghệ, FPTS đã xây 
dựng thành công hệ thống công nghệ thông tin đạt tiêu 
chuẩn quốc tế nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư một 
hệ thống giao dịch thuận tiện và an toàn, nhanh chóng 
và chính xác, công bằng và minh bạch.

RỦI RO MÔI TRƯỜNG
Là một công ty chứng khoán nên những tác động của 
môi trường không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động 
kinh doanh của FPTS. Tuy nhiên, những diễn biến khó 
lường của môi trường, khí hậu có thể ảnh hưởng xấu đến 
nền kinh tế vĩ mô cũng như nhiều doanh nghiệp trên thị 
trường chứng khoán. Điều này có thể ảnh hưởng gián 
tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

RỦI RO KHÁC
Giá cổ phiếu của công ty cổ phần Chứng khoán FPT 
không thể tránh khỏi những biến động chung của thị 
trường chứng khoán Việt Nam và thị trường chứng 
khoán thế giới. Đặc biệt khi cổ phiếu đã được niêm yết, 
các yếu tố trên ảnh hưởng trực tiếp đến giá giao dịch cổ 
phiếu của công ty.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của công ty có thể 
chịu ảnh hưởng bởi những rủi ro bất khả kháng như 
chiến tranh, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, ... nếu xảy ra 
sẽ gây thiệt hại về tài sản, con người và tình hình hoạt 
động chung của Công ty.

CÁC RỦI RO
Rủi ro hoạt động

Là các rủi ro liên quan đến việc tuân thủ các quy định 
của pháp luật, quy định, quy trình của công ty trong 
các hoạt động của FPTS do việc không cập nhật hoặc 
cố tình không tuân thủ của cán bộ nhân viên hay đơn 
giản là lỗi con người do nhầm lẫn vô tình. Để hạn chế 
các thiệt hại có thể xảy ra cho công ty, FPTS đưa ra các 
biện pháp:

- Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ cao về chuyên 
môn nghiệp vụ, đề cao đạo đức nghề nghiệp và tôn 
trọng các giá trị của FPTS.

- Ứng dụng tối đa các công nghệ mới để xây dựng, duy 
trì Hệ thống giao dịch tiện ích, hiệu quả cho khách hàng; 
Hệ thống quản trị nội bộ hỗ trợ hiệu quả hoạt động kinh 
doanh; Hệ thống quản trị rủi ro tiên tiến quản trị hiệu 
quả mọi rủi ro hoạt động và tuân thủ.

- Xây dựng các quy định, quy trình nội bộ của mọi đơn 
vị trực thuộc đầy đủ, rõ ràng và phổ biến đầy đủ cho cán 
bộ nhân viên nhằm hạn chế tối đa rủi ro phát sinh, đảm 
bảo công ty hoạt động an toàn, hiệu quả.

Rủi ro thị trường

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chịu ảnh hưởng 
lớn khi có sự thay đổi về lãi suất, giá chứng khoán và 
thanh khoản của thị trường chứng khoán

Rủi ro lãi suất

Khi lãi suất thị trường thay đổi doanh thu của FPTS sẽ bị 
ảnh hưởng trực tiếp: Lãi suất của các khoản tiền gửi có 
hoặc không có kỳ hạn, các khoản cho vay giao dịch ký 
quỹ, ... Và lãi suất thay đổi làm ảnh hưởng đến dòng tiền 
trên thị trường và ảnh hưởng gián tiếp đến doanh thu 
môi giới chứng khoán của FPTS. Để giảm thiểu các thiệt 
hại có thể phát sinh do rủi ro về lãi suất, thông qua phân 
tích tình hình và dự báo, FPTS luôn chủ động trong việc 
lựa chọn các thời điểm và kỳ hạn thích hợp trong việc 
duy trì các khoản tiền gửi, hạn mức giao dịch, lãi suất 
cho vay giao dịch ký quỹ để có được mức lãi suất hợp lý, 
có thể cạnh tranh trên thị trường mà vẫn đảm bảo hiệu 
quả hoạt động.

Rủi ro về giá chứng khoán và thanh khoản thị trường

Các chứng khoán FPTS nắm giữ bị ảnh hưởng bởi tính 
không chắc chắn về giá trị tương lai của cổ phiếu đầu 
tư. Công ty quản lý rủi ro về giá cổ phiếu bằng cách thiết 
lập hạn mức đầu tư, lựa chọn danh mục đầu tư, phân 
cấp thẩm quyền xem xét và phê duyệt các quyết định 
đầu tư, … Do giá trị chứng khoán FPTS nắm giữ không 
nhiều, chủ yếu từ việc mua chứng khoán lô lẻ, vì vậy 

FPTS đánh giá rủi ro về giá cũng như thanh khoản thị 
trường đối với chứng khoán tự doanh là không đáng kể.

FPTS cũng chịu rủi ro về giá chứng khoán và thanh 
khoản thị trường đối với các khoản cho nhà đầu tư vay 
giao dịch ký quỹ. Khi các mã chứng khoán là tài sản đảm 
bảo cho các khoản vay liên tục giảm giá có thể dẫn đến 
việc không thu hồi đủ tiền vay, lãi vay của FPTS. Nếu 
thị trường không đủ thanh khoản hoặc mã chứng khoán 
đó không đủ thanh khoản thì FPTS có thể không bán 
được chứng khoán để thu hồi đủ tiền vay và lãi vay. Vì 
vậy FPTS đã xây dựng quy định quản lý rủi ro riêng cho 
các giao dịch ký quỹ, có các cán bộ chuyên trách để lựa 
chọn xây dựng, quản lý Danh mục các mã chứng khoán 
ký quỹ, xác định tỷ lệ cho vay hợp lý cho mỗi mã chứng 
khoán. Ngoài ra FPTS đã xây dựng phần mềm quản lý, 
thực hiện việc cảnh báo, xử lý tự động trong các giao 
dịch ký quỹ giúp FPTS thực hiện quản lý rủi ro hiệu quả 
và đảm bảo an toàn cho FPTS.     

Rủi ro thanh toán

Rủi ro thanh toán là rủi ro khi một/một số khách hàng 
hoặc đối tác không thể thanh toán đầy đủ/đúng hạn 
hoặc không thể chuyển giao tài sản đầy đủ/đúng hạn 
như cam kết. Để hạn chế tối đa các ảnh hưởng/thiệt hại 
của rủi ro thanh toán đối với hoạt động và hiệu quả hoạt 
động của công ty, FPTS thực hiện các biện pháp sau:

- Thực hiện phân cấp thẩm quyền đề xuất và phê duyệt 
hạn mức cung ứng, hỗ trợ vốn tối đa cho một Khách 
hàng theo Quy định Quản lý rủi ro hoạt động hỗ trợ vốn 
cho khách hàng của FPTS nhằm đảm bảo an toàn cho 
FPTS dựa trên việc cập nhật liên tục về năng lực tài 
chính, tài sản đảm bảo của khách hàng.

- Hợp đồng giao dịch ký quỹ của FPTS phải quy định rõ 
ràng các điều khoản để thực hiện việc bán thanh lý. Khi 
giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay giao dịch ký 
quỹ xuống đến một mức nhất định/đến thời điểm đáo 
hạn hợp đồng giao dịch ký quỹ thì FPTS phải thực hiện 
việc bán thanh lý tài sản đảm bảo để đảm bảo việc thu 
hồi vốn vay, lãi vay, các loại phí (nếu có) của FPTS.

- Sử dụng phần mềm EzMargin để quản lý trạng thái các 
giao dịch ký quỹ, thực hiện cảnh báo và lệnh xử lý bán 
tự động trong các giao dịch ký quỹ giúp FPTS thực hiện 
quản lý và bán chứng khoán là tài sản đảm bảo ngay khi 
giá chứng khoán xuống đến một mức nhất định để đảm 
bảo an toàn cho FPTS.

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro không đảm bảo đủ tiền để
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2018

Thị phần giá trị giao dịch môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ của FPTS năm 2018

Thời điểm Tỉ lệ (%) Vị trí

Q1/2018 3,63 8

Q2/2018 3,09 9

Q3/2018 3,25 8

Q4/2018 3,30 7

Năm 2018 3,34 8

Thời điểm Tỉ lệ (%) Vị trí

Q1/2018 4,68 8

Q2/2018 5,28 7

Q3/2018 4,96 6

Q4/2018 4,90 7

Năm 2018 4,93 7

Sàn HOSE Sàn HNX

Năm 2018 là một năm đầy biến động đối với thị trường 
chứng khoán Việt Nam. Chỉ số VN-Index chạm đỉnh 
1.204,3 điểm vào tháng 4/2018 nhưng 3 lần tăng lãi suất 
của FED cùng sự căng thẳng của cuộc chiến thương 
mại Mỹ - Trung đã ảnh hưởng mạnh đến dòng vốn vào 
thị trường chứng khoán toàn cầu cũng như Việt Nam, 
khiến VN-Index ngày 19/12/2018 giảm hơn 6,6% so với 
đầu năm. Tuy nhiên, khối lượng và giá trị giao dịch ở 
sàn HOSE và HNX vẫn tăng so với năm 2017. Bên cạnh 
đó, trong năm 2018, thị trường chứng khoán phái sinh 
bùng nổ cả về số lượng tài khoản mở mới và quy mô 
giao dịch. Các yếu tố vĩ mô trong nước ổn định, kinh tế 
tăng trưởng cao và lợi nhuận các doanh nghiệp niêm 
yết tăng trưởng vẫn giữ vai trò hỗ trợ cho thị trường. 
Những biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam 
trong năm 2018 có tác động không nhỏ đến hoạt động 
của các công ty chứng khoán, trong đó có FPTS. Tuy 
nhiên, nhờ tập trung vào mảng kinh doanh chính là Môi 
giơi chứng khoán nên kết quả kinh doanh của Công ty 
năm 2018 vẫn được duy trì được tốc độ tăng trưởng 

tốt. Thị phần môi giới cổ phiếu của FPTS năm 2018 trên 
sàn HOSE đạt 3,34% đứng thứ 8 trong khối các công 
ty chứng khoán. Trong khi đó tại sàn HNX, FPTS chiếm 
4,93% thị phần môi giới cổ phiếu trong khối các công ty 
chứng khoán. 
Ngoài ra, hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018 
còn có được những dấu mốc quan trọng. Thứ nhất, 
FPTS, đã chính thức tham gia vào thị trường chứng 
khoán phái sinh sau thời gian dài chuẩn bị kỹ lưỡng cả 
về hệ thống công nghệ cũng như quy trình và nhân sự 
vận hành. Các sản phẩm phái sinh sẽ mang đến nhiều 
lựa chọn hơn cho nhà đầu tư và hứa hẹn sẽ phát triển 
mạnh mẽ trong thời gian tới. Thứ 2, cổ phiếu Công ty 
cổ phần May Sông Hồng (công ty mà FPTS đang sở hữu 
13,61%) chính thức niêm yết trên sàn HOSE từ ngày 
28/11/2018 giúp FPTS ghi nhận khoản lợi nhuận chưa 
thực hiện đột biến trong quý 4. Điều này làm lợi nhuận 
sau thuế cả năm 2018 của Công ty tăng trưởng đột biết 
– đạt gần 490 tỷ đồng – tăng 173% so với năm 2017.

TÌNH HÌNH 
HOẠT ĐỘNG 

NĂM 2018

Thị phần môi giới cổ phiếu năm 2018 đứng thứ 
8 trên sàn HOSE và đứng thứ 7 trên sàn HNX
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Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018

“Doanh thu hoạt động năm 2018 đạt 695,24 tỷ đồng, tăng 120% 
so với cùng kì năm 2017”

 “Chi phí hoạt động năm 2018 đạt 135,87 tỷ đồng, tăng 73% so 
với cùng kỳ năm 2018”

• Đóng góp chính vào sự gia tăng của Doanh thu hoạt động năm 2018 là sự tăng trưởng mạnh của các khoản chênh 
lệch tăng đánh giá lại các Tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ
• Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) năm 2018 đạt 284,55 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn 
nhất trong cơ cấu doanh thu hoạt động và tăng 1412% so với cùng kì năm 2017 do khoản chênh lệch tăng đánh giá 
lại các TSTC thông qua lãi/lỗ tăng đáng kể từ 0,17 tỷ đồng lên 252,17 tỷ đồng.
• Lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 45% đạt 207,64 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 trong cơ cấu doanh 
thu hoạt động. Trong khi đó, doanh thu môi giới chứng khoán cũng tăng 33% đạt 171,35 tỷ đồng, doanh thu hoạt 
động tư vấn tài chính tăng 16% đạt 18,6 tỷ đồng.

• Chi phí hoạt động tăng chủ yếu do các nguyên nhân sau:
• Chi phí Nghiệp vụ Môi giới chứng khoán đạt 84,06 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2017.
• Chi phí dự phòng đạt 26,97 tỷ đồng, tăng 2187% so với cùng kỳ năm 2017. 
• Chi phí Nghiệp vụ Lưu ký chứng khoán đạt 15,2 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2017.

(*) Doanh thu thực hiện = Doanh thu hoạt động kinh doanh + Doanh thu tài chính mà không tính các khoản doanh 
thu chưa thực hiện do chênh lệch tăng đánh giá lại các Tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ - ở đây chủ yếu là khoản 
đánh giá lại đối với cổ phiếu MSH
(**) Lợi nhuận trước thuế thực hiện: Là lợi nhuân trước thuế nhưng không tin đến các khoản chênh lệch tăng/giảm 
do đánh giá lại các Tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ - ở đây chủ yếu là khoản đánh giá lại đối với cổ phiếu MSH

Nhìn chung, quả kinh doanh năm 2018 của Công ty là tương đối tốt. Tất cả các chỉ tiêu đặt ra đầu năm đều vượt so 
với kế hoạch. Kết quả này phản ánh đúng với định hướng phát triển trong dài hạn của FPTS cũng như ghi nhận lại 
những nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo cũng như cán bộ nhân viên Công ty trong năm.

Chỉ tiêu Đơn vị KH năm 2018 TH năm 2018 TH 2018/KH 2018 (%)

Tổng Doanh thu thực hiện (*) Tỷ VNĐ 345 476 138,06 %

Lợi nhuận trước thuế thực hiện (**) Tỷ VNĐ 220 290 132,21 %

Lợi nhuận trước thuế thực hiện /Vốn 
điều lệ % 20,13% 26,61 132,21%

Số lượng nhân viên Người 330 335 101,52 % 

Số tài khoản khách hàng Tài khoản 130.000 131.368 101,05% 

Chỉ tiêu Đơn vị 2017 2018 % Tăng trưởng

Doanh thu hoạt động Tỷ VNĐ 316,50 695,24 120%

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu Tỷ VNĐ 143,22 207,64 45%

Doanh thu môi giới chứng khoán Tỷ VNĐ 129,14 171,35 33%

Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông 
qua lãi/lỗ (FVTPL)

Tỷ VNĐ 18,81 284,55 1412%

Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính Tỷ VNĐ 16,05 18,60 16%

Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán Tỷ VNĐ 9,09 11,99 32%

Các khoản Doanh thu hoạt động khác Tỷ VNĐ 0,19 0,85 340%

Chi phí hoạt động Tỷ VNĐ 78,48 135,87 73%

Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán Tỷ VNĐ 58,75 84,06 43%

Chí phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán Tỷ VNĐ 11,17 15,20 36%

Chi phí hoạt động tư vấn tài chính Tỷ VNĐ 7,26 9,38 29%

Chi phí dự phòng Tỷ VNĐ 1,18 26,97 2187%

Chi phí khác Tỷ VNĐ 0,11 0,26 131%

Doanh thu hoạt động tài chính Tỷ VNĐ 23,14 33,25 44%

Chi phí tài chính Tỷ VNĐ 0,09 0,13 51%

Chi phí quản lý công ty chứng khoán Tỷ VNĐ 43,85 50,53 15%

Kết quả hoạt động khác Tỷ VNĐ 0,65 0,99 51%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ VNĐ 217,89 542,95 149%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ VNĐ 179,22 489,98 173%

Tổng Tài sản Tỷ VNĐ           1.796,46         2.501,71 39%

Vốn Chủ sở hữu Tỷ VNĐ           1.552,80         1.975,18 27%

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành Cổ phiếu 99.376.673 109.313.329 10%

EPS
VNĐ/cổ 

phiếu
1.803  4.482 149%

Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2018
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Những thay đổi trong ban lãnh đạo công ty

Thống kê nhân sự

Chính sách nhân sự

Ngày 10/4/2018, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, ông Nguyễn Văn Dũng được bầu làm thành viên HĐQT thay 
cho ông Nguyễn Văn Trung và ông Eiichiro So được bầu làm thành viên ban kiểm soát thay ông Tomohiro Yamagu-
chi theo Nghị quyết 01-2018/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS

Chính sách tuyển dụng
Công ty luôn đề cao năng lực của từng người lao động 
và chào đón những ứng viên muốn đóng góp và gắn 
bó lâu dài với Công ty, có kiến thức, năng lực, trình độ 
chuyên môn cũng như tác phong làm việc chuyên ng-
hiệp, năng động. Để thu hút nhân tài, Công ty có chính 
sách lương thưởng rõ ràng, hợp lý, đặc biệt là đối với 
những nhân viên xuất sắc, có đóng góp lớn.
Mặt khác, Công ty cũng luôn tuân thủ chặt chẽ các yêu 
cầu pháp luật về sử dụng lao động, thực hiện đúng các 
tiêu chuẩn giờ làm việc. Tuyển dụng lao động phù hợp 
với yêu cầu công việc và phù hợp với quy định của pháp 
luật.

Chính sách đào tạo
CBCNV tuyển dụng sẽ được Công ty hỗ trợ đào tạo 
chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ nhằm phục vụ cho 
hoạt động của Công ty.

Chính sách lương, thưởng
- Chính sách trả lương: Để đảm bảo tính công bằng và 
hợp lý trong tiền lương, Công ty đã xây dựng Quy chế 
tiền lương, thưởng được quy định theo từng cấp bậc 
công việc đang đảm nhiệm.
- Lương ngoài giờ: Công ty hỗ trợ và trả lương ngoài giờ 
theo đúng Bộ Luật lao động hiện hành và thỏa ước

lao động tập thể.
- Chính sách thưởng: Hàng năm, Công ty tiến hành 
đánh giá, xếp loại lao động và có chế độ khen thưởng 
theo hình thức lương tháng thứ 13. Ngoài ra, căn cứ 
vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm Công ty 
thực hiện chính sách thưởng hiệu quả kinh doanh cho 
CNCNV của Công ty theo năng lực, mức độ hoàn thành 
nhiệm vụ và mức độ đóng góp vào kết quả hoạt động 
kinh doanh chung của Công ty.

Chính sách phúc lợi, xã hội
- Công ty đảm bảo các chế độ cho người lao động theo 
quy định (BHXH, BHYT, v.v…). Đặc biệt, công ty có thực 
hiện chính sách mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện FPT 
Care cho toàn thể CBCNV.
- Hàng năm Công ty có chính sách khen thưởng trong 
các dịp lễ tết, tổ chức cho CBCNV của Công ty tham 
quan, nghỉ mát, đồng thời có chính sách khen thưởng 
đối với nhân viên xuất sắc.
- Ngoài ra Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ phúc 
lợi khác theo quy định của Luật lao động và thỏa ước lao 
động tập thể của Công ty (hiếu hỉ, kết hôn, thăm hỏi ốm 
đau, sinh nhật CBCNV,…).

STT Tiêu chí ĐVT Năm 2017 Năm 2018

I Theo trình độ lao động    

1 Trình độ Đại học và trên Đại học Người 294 317

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp Người 6 7

3 Lao động phổ thông Người 6 9

II Theo giới tính   

1 Nam Người 158 172

2 Nữ Người 148 161

Tổng cộng Người 306 333

Cơ cấu doanh thu, chi phí

45%

41%

6%
5%

3% 0%

Cơ cấu doanh thu hoạt động năm 2017

Lãi từ các khoản cho vay và 
phải thu

Doanh thu môi giới chứng 
khoán

Lãi từ các tài sản tài chính ghi 
nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)

Doanh thu hoạt động tư vấn tài 
chính

Doanh thu nghiệp vụ lưu ký 
chứng khoán

Các khoản Doanh thu hoạt 
động khác

29,9%

24,6%

40,9%

2,7% 1,7%
0,1%

Cơ cấu doanh thu hoạt động năm 2018

75%

14%

9%

2% 0%

Cơ cấu chi phí hoạt động năm 2017

Chi phí nghiệp vụ môi giới 
chứng khoán

Chí phí nghiệp vụ lưu ký 
chứng khoán

Chi phí hoạt động tư vấn 
tài chính

Chi phí dự phòng

Chi phí khác

61,9%11,2%

6,9%

19,8%

0,2%

Cơ cấu chi phí hoạt động năm 2018



3130 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

(*) Chỉ tiêu Trung bình ngành dựa trên BCTC kiểm toán năm 2018 của TOP 10 công ty chứng khoán có thị phần môi 
giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ lớn nhất tại HOSE năm 2018.

Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán:
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán của FPTS năm 2018 
giảm so với năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu là do Công 
ty sử dụng các khoản vay ngắn hạn để bổ sung cho vốn 
lưu động. Tuy nhiên, khả năng thanh toán ngắn hạn của 
Công ty vẫn đạt 4,36 lần, lớn hơn mức trung bình ngành 
là 2,91.

Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu vốn:
Do vay ngắn hạn tăng nên Hệ số Nợ/Tổng tài sản và Nợ/
Vốn chủ sở hữu tăng mạnh trong năm 2018, lần lượt đạt 
24,5% và 29,85%. Tuy nhiên, hai chỉ tiêu này của FPTS 
vẫn thấp hơn nhiều so với trung bình ngành do Công 
ty chủ trương sử dụng nguồn vốn tự có cho hoạt đông 
kinh doanh. Việc này sẽ giúp Công ty chủ động trong 
hoạt động, không chịu áp lực chi phí lãi vay và dễ dàng 
huy động tiền vay khi cần thiết.

Nhóm chỉ tiêu về năng lực hoạt đông:
Các chỉ tiêu Doanh thu hoạt động/Vốn CSH và Doanh 
thu hoạt động/Tổng tài sản của FPTS trong năm 2018
tăng so với năm 2017 do doanh thu tăng mạnh hơn so 
với vốn CSH và tổng tài sản. Tuy nhiên, hai chỉ tiêu này 
của FPTS đang thấp hơn so với trung bình ngành. Vì vậy 
công ty cần cải thiện trong thời gian tới. 

Nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời:
Tất cả các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty đều 
tăng trong năm qua và lớn hơn trung bình ngành. Điều 
này cho thấy Công ty kiểm soát chặt chẽ các chi phí 
và thận trọng trong các hoạt động nhằm mang lại hiệu 
suất sinh lời cao và ổn định.

Các chỉ tiêu ĐVT 2017 2018 2018/2017 TB ngành

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán      

 - Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 6,55 4,36 0,67  2,91

 - Hệ số thanh toán nhanh lần 6,55 4,36 0,67  2,91

2, Chỉ tiêu về cơ cấu vốn      

 - Hệ số nợ/tổng tài sản % 14,81% 24,50% 1,65 48%

 - Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu % 16,32% 29,85% 1,83 113%

3, Chỉ tiêu về năng lực hoạt động      

 - Doanh thu hoạt động/Vốn CSH lần 0,21 0,39 1,86  0,55

 - Doanh thu hoạt động/Tổng tài sản lần 0,19 0,32 1,68  0,27

4, Chỉ tiêu về khả năng sinh lời      

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh 
thu hoạt động

% 56,62% 70,48% 1,24  30,50%

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH 
(ROE)

% 12,00% 27,78% 2,31  16,35%

 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS 
(ROA)

% 10,89% 22,80% 2,09  8,58%

 - Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ 
Doanh thu hoạt động

% 68,64% 77,95% 1,14  35,98%

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình đầu tư

Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu an toàn tài chính

Công ty con, công ty liên kết: không có

Bám sát định hướng phát triển, trong năm 2018, FPTS không thực hiên hoạt động tự doanh các cổ phiếu niêm yết 
và đăng ký giáo dịch trên sàn Upcom mà chỉ tiến hành mua các cổ phiếu lô lẻ của các nhà đầu tư.

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2017 Năm 2018 % Tăng trưởng

Các chỉ tiêu Bảng cân đối kế toán     

Tổng tài sản Tỷ VNĐ 1.796,46 2.501,71 39%

Nợ phải trả Tỷ VNĐ 243,67 526,54 116%

Vốn chủ sở hữu Tỷ VNĐ 1.552,80 1.975,18 27%

Vốn điều lệ Tỷ VNĐ 993,77 1.093,14 10%

Chỉ tiêu Báo cáo kết quả kinh doanh     

Tổng Doanh thu Tỷ VNĐ 339,65 728,49 114%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ VNĐ 217,89 542,95 149%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ VNĐ 179,22 489,98 173%

STT Các chỉ tiêu Đơn vị Giá trị rủi ro/Vốn khả dụng tại ngày 31/12/2018

1 Tổng giá trị rủi ro thị trường VNĐ 27.730.930.067

2  Tổng giá trị rủi ro thanh toán VNĐ 26.850.331.365

3 Tổng giá trị rủi ro hoạt động VNĐ 60.000,000.000

4 Tổng giá trị rủi ro (4=1+2+3) VNĐ 114.581.261.432

5 Vốn khả dụng VNĐ 2.027.392.729.399

6 Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng (6=5/4) % 1.769%
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Danh sách cổ đông lớn   

Lịch sử tăng vốn

STT Tên tổ chức/
cá nhân

Số CMND/Hộ 
chiếu/ĐKKD Địa chỉ Số lượng cổ 

phần Tỷ lệ/VĐL

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN FPT 0101248141 Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, 

P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy  Hà Nội
                 

21.863.890 
                  

20,00 

2
SBI FINANCIAL 
SERVICES CO., 
LTD

010401100313 Izumi Garden Tower 20F, 1-6-1 Roppon-
gi, Minato Ward, Tokyo , Japan

                 
21.863.890 

                  
20,00 

Tổng cộng      43.727.780                 40,00 

Năm Vốn điều lệ (VNĐ) Nội dung tăng vốn

T7/2007 200.000.000.000 Thành lập

T11/2007 440.000.000.000 Phát hành cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên

2011 550.000.000.000 Phát hành riêng lẻ

2012 733.323.900.000 Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

2015 806.648.700.000 Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

2016 903.437.270.000 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

2017 993.769.520.000 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

2018 1093.136.880.000 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
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Lịch sử tăng vốn

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ 
HỮU
Cổ phần   

Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu 

Cơ cấu cổ đông theo loại hình sở hữu 

Tính đến hết ngày 31/12/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT đã phát hành 109.313.688 cổ phiếu. Trong đó:
- Số cổ phổ thông: 109.313.688 cổ phiếu.
- Số cổ phần ưu đãi: 0 cổ phiếu
- Số cổ phần đang lưu hành: 109.313.434 cổ phiếu
- Số cổ phiếu quỹ: 254 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng

STT Đối tượng Số lượng Cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu/VĐL (%)

                                
1  Cổ đông Nhà nước                                     -                                 -   

                                     
2  Cổ đông sáng lập                       27.951.249                          25,57 

  Trong nước                       27.951.249                          25,57 

  Nước ngoài                                     -                                 -   

                                     
3 

 Cổ đông lớn 
(Sở hữu ≥ 5% vốn CP)                       27.951.249                          25,57 

  Trong nước                       21.863.890                          20,00 

  Nước ngoài                       21.863.890                          20,00 

                                     
4  Cổ đông khác                       59.498.549                          54,43 

  Trong nước                       57.421.546                          52,53 

  Nước ngoài                         2.077.003                            1,90 

  TỔNG CỘNG                      109.313.688                        100,00 

STT  Đối tượng  Số lượng cổ đông  Tỷ lệ (%) 

                                     
1  Cổ đông trong nước                                2.171                          98,73 

  Tổ Chức                                    14                            0,64 

  Cá nhân                                2.157                          98,09 

                                     
2  Cổ đông nước ngoài                                    28                            1,27 

  Tổ chức                                       9                            0,41 

  Cá nhân                                    19                            0,86 

TỔNG CỘNG 2.199 100
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BÁO CÁO CỦA 
BAN ĐIỀU HÀNH

Cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu FTS năm 2018

Tính đến ngày 31/12/2018, số cổ phiếu quỹ của Công ty là 359 cổ phiếu.
Trong năm 2018, công ty chỉ tiến hành mua lại cổ phiếu lô lẻ làm cổ phiếu quỹ

(*) Các mức giá trên là giá đã điều chỉnh

STT Chỉ tiêu Nội dung

1 Giá đầu năm (02/01/2018) 10.971VNĐ

2 Giá cuối năm (28/12/2018) 17.700VNĐ

3  Tăng trưởng cổ phiếu FTS năm 2018 6.729 (+61.34)

4  Giá cao nhất (04/01/2018) 19.300VNĐ (26/11/2018)

5  Giá thấp nhất (14/11/2018) 10.838VNĐ (02/01/2018)

6  Khối lượng giao dịch trung bình/ngày 57.899 cổ phiếu
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

Tình hình thực hiện kết quả kinh doanh năm 2018

(*) Doanh thu thực hiện = Doanh thu hoạt động kinh doanh + Doanh thu tài chính mà không tính các khoản doanh 
thu chưa thực hiện do chênh lệch tăng đánh giá lại các Tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ - ở đây chủ yếu là khoản 
đánh giá lại đối với cổ phiếu MSH
(**) Lợi nhuận trước thuế thực hiện: Là lợi nhuân trước thuế nhưng không tin đến các khoản chênh lệch tăng/giảm 
do đánh giá lại các Tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ - ở đây chủ yếu là khoản đánh giá lại đối với cổ phiếu MSH

Chỉ tiêu Đơn vị TH năm 2017 TH năm 2018 % Tăng trưởng

Tổng Doanh thu thực hiện (*) Tỷ VNĐ 339 476 40,24%

Lợi nhuận trước thuế thực hiện 
(**) Tỷ VNĐ 217 290 33,50%

Lợi nhuận trước thuế thực hiện /
Vốn điều lệ % 21,93 26,61 21,36%

Số lượng nhân viên Người 306 335 9,48%

Số tài khoản khách hàng Tài khoản 119.525 131.368 9,91%

Chỉ tiêu Đơn vị KH năm 2018 TH năm 2018 TH 2018/KH 2018 
(%)

Tổng Doanh thu thực hiện Tỷ VNĐ 345 476 138,06 %

Lợi nhuận trước thuế thực hiện Tỷ VNĐ 220 290 132,21 %

Lợi nhuận trước thuế thực hiện/
Vốn điều lệ % 20,13% 26,61 132,21%

Số lượng nhân viên Người 330 335 101,52 % 

Số tài khoản khách hàng Tài khoản 130.000 131.368 101,05% 

Các vấn đề khác
Tổ chức, nhân sự: 
Trong năm 2018 về cơ bản Công ty đã giữ nguyên cơ cấu, quy mô, tổ chức, nhân sự. Nhân sự đầu năm 306 người, 
cuối năm 335 người. 
Công nghệ: 
- Sản phẩm mới: 
+ Phát triển và đưa vào vận hành sản phẩm EzFUTURE
+ Phát triển hệ thống sẵn sàng phục vụ giao dịch Covered Warrant
+ Phát triển hệ thống giao dịch lệnh PLO sàn HNX.
- Vận hành hệ thống công nghệ ổn định phục vụ hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Khác: 
- Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 5% và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. 
Theo đó vốn điều lệ của FPTS tăng 10% lên mức 1.093.136.880.000 đ
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch.

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 
NĂM 2019
Kinh tế thế giới
- FED tăng lãi suất 04 lần, mỗi lần thêm 0,25% lên mức 
2,5% nhiều hơn dự kiến đã công bố tăng 03 lần. Điều 
này gây ra áp lực lên tỷ giá USD và dòng vốn đầu tư 
nước ngoài.
- Giá dầu duy trì ở mức cao trong năm nhưng giảm cuối 
năm.
- Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang.
Kinh tế Việt Nam
- GDP tăng 7,08% so với Kế hoạch là 6,7%/ và mức tăng 
trưởng Năm 2017 là 6,81%
- CPI tăng 3,54% so với Kế hoạch 4% và mức tăng Năm 
2017 là 3,53%
- Xuất siêu năm 2018 đạt 7,21 tỷ USD so với mức Năm 
2017 là 2,67 tỷ USD
- Tỷ giá ngoại tệ tăng khoảng 2,3% trong khi lãi suất ổn 
định
- Tăng trưởng tín dụng năm 2018 là 13,30% so với mức 
tăng trưởng Năm 2017 là 16,96%
- Bội thu Ngân sách Nhà nước năm 2018 là 0,4 ngàn tỷ 
đồng so với mức Năm 2017 là 115,5 ngàn tỷ đồng
- Nợ công khoảng dưới 61% GDP so với mức khoảng 
61,3% GDP Năm 2017
- Năm 2018, số doanh nghiệp phá sản, dừng hoạt động 
ở mức rất cao: 106.965 doanh nghiệp. Năm 2017 số do-
anh nghiệp phá sản dừng hoạt động là 72.666 doanh 
nghiệp

Thị trường chứng khoán: khởi sắc ba quý 
đầu năm, suy giảm cuối năm.
- Chỉ số VN Index giảm 9,31% (Đầu năm 984,24 điểm, 
cuối năm 892,54 điểm)
- Chỉ số HNX Index giảm 10,80% (Đầu năm 116,86 điểm, 
cuối năm 104,23 điểm)
- Giá trị giao dịch trung bình ngày 6.600 tỷ đồng tăng 
30,38% so với mức 5.062 tỷ đồng năm 2017. Giao dịch 
thỏa thuận và giao dịch của các mã đầu cơ đặc biệt lớn.
- Số lượng tài khoản nhà đầu tư toàn thị trường là 
2.182.327 tăng 13,57% so với năm 2917 (1.921.554 tài 
khoản)
- Số công ty Chứng khoán quá nhiều so với quy mô thị 
trường. Cạnh tranh khốc liệt cả về thị phần, khách hàng 
và nhân sự.
Các sự kiện quan trọng với Thị trường 
chứng khoán trong năm 2018:
- VN Index lập đỉnh cao nhất 1.204,3 điểm ngày 
09/04/2018
- FTSE đưa thị trường Việt nam vào danh sách xem xét 
nâng hạng lên thị trường mới nổi
- HNX thêm 15 phút giao dịch sau giờ với lệnh PLO
- Cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước sau các thương vụ 
lớn đầu năm rất ít chuyển động
- HOSE dừng giao dịch 02 ngày do sự cố hệ thống công 
nghệ
- HOSE dự kiến ra mắt Covered Warrant quý 2/2018 
nhưng đến nay chưa ra mắt
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KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

Kinh tế thế giới: 
- FED dự kiến tăng lãi suất thêm 02 lần mỗi lần 0,25% trong năm 2019
- Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung
-Giá dầu ảnh hưởng đến kinh tế Việt nam như: Tăng trưởng GDP, lạm phát, thu Ngân sách, …
Kinh tế trong nước:
- GDP tăng 6,6% - 6,8%/ Năm 2018 tăng 7,08%
- CPI tăng khoảng 4%/ Năm 2018 tăng 3,54%
- Nhập siêu dưới 3% kim ngạch xuất khẩu/ Năm 2018 xuất siêu 7,21 tỷ USD
- Tăng trưởng tín dụng 14%/ Năm 2018 tăng 13,30%
- Bội chi ngân sách 222 ngàn tỷ VNĐ tương đương 3,6% GDP/ Năm 2018 bội chi ngân sách khoảng 0,4 ngàn tỷ VNĐ.
Thị trường chứng khoán:
- Thị trường chứng khoán khó khăn, thanh khoản suy giảm
- Số lượng tài khoản nhà đầu tư tăng trưởng chậm
- Các công ty Chứng khoán cạnh tranh quyết liệt cả về thị phần, khách hàng và nhân sự do số lượng công ty chứng 
khoán lớn so với quy mô thị trường.
Các vấn đề ảnh hưởng đến TTCK năm 2018:
- Luật Chứng khoán sửa đổi dự kiến trình Quốc hội năm 2019
- Kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn các DNNN trong năm 2019.

Các vấn đề khác
Nhân sự:
- Giữ nguyên cơ cấu, quy mô, tổ chức, nhân sự
- Nhân sự đầu năm 335 người, cuối năm 350 người.
Công nghệ:
- Nâng cấp và hoàn thiện sản phẩm EzFUTURE
- Nâng cấp Website FPTS
- Thay đổi hệ thống để kết nối với hệ thống công nghệ mới của Sở GDCK dự kiến vận hành đầu năm 2020
- Hỗ trợ tốt cho mọi hoạt động kinh doanh của FPTS.

Dự báo thị trường năm 2019

Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu Đơn vị TH năm 2018 KH năm 2019 % Tăng trưởng

Tổng Doanh thu thực hiện Tỷ VNĐ 476 350 -26.52 %

Lợi nhuận trước thuế thực hiện Tỷ VNĐ 290 220 -24.36%

Số lượng nhân viên Người 335 350 4.48%

Lợi nhuận trước thuế thực hiện/
Vốn điều lệ 

% 26,61% 18.30% 31.24

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2018
Tình hình tài sản

Nợ phải trả

STT Chỉ tiêu

Năm 2017 Năm 2018

% Tăng trưởng
Giá trị (Tỷ VNĐ)

Tỷ trọng 
(%)

Giá trị (Tỷ VNĐ)
Tỷ trọng 

(%)

1 Tài sản ngắn hạn 1.594,83 88,78% 2.294,77 91,73% 43,89%

 Tài sản tài chính 1.588,77 88,44% 2.290,69 91,56% 44,18%

 Tài sản ngắn hạn khác 6,06 0,34% 4,08 0,16% -32,67%

2 Tài sản dài hạn 201,64 11,22% 206,94 8,27% 2,63%

 Tài sản cố định 179,21 9,98% 174,92 6,99% -2,39%

 
Chi phí xây dựng cơ bản 
dở dang

0,83 0,05% -  - -

 Tài sản dài hạn khác 21,6 1,20% 32,01 1,28% 48,19%

3 Tổng tài sản 1.796,46 100,00% 2.501,71 100,00% 39,26%

STT Chỉ tiêu

Năm 2017 Năm 2018

% Tăng trưởng
Giá trị (Tỷ VNĐ)

Tỷ trọng 
(%)

Giá trị (Tỷ VNĐ)
Tỷ trọng 

(%)

1 Nợ phải trả ngắn hạn 243,67 100,00% 526,54 100,00% 116,09%

 
Vay và nợ thuê tài chính 
ngắn hạn

102,5 42,07% 477,2 90,63% 365,56%

 
Thuế và các khoản phải 
nộp nhà nước

16,69 6,85% 14,14 2,69% -15,28%

 
Quỹ khen thưởng phúc 
lợi

8,82 3,62% 11,86 2,25% 34,47%

 Phải trả người lao động 4,18 1,71% 10,32 1,96% 146,89%

 
Các khoản phải trả, phải 
nộp khác ngắn hạn

104,56 42,91% 4,49 0,85% -95,71%

 
Các khoản nợ phải trả 
ngắn hạn khác

6,93 2,84% 8,53 1,62% 23,09%

2 Nợ phải trả dài hạn - 0,00% - 0,00% 0,00%
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ĐÁNH GIÁ MỌI MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ 
CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

Trong năm 2018, công ty nằm trong TOP 10 về thị phần 
môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tại tại Sở giao dịch 
chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) và trong TOP 10 về 
thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tại Sở giao 
dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
Thị phần môi giới về cổ phiếu và chứng chỉ quỹ năm 
2018 tại hai Sở giao dịch chứng khoán HOSE và HNX lần 
lượt là 3,34% và 4,93% (Thị phần môi giới năm 2017 tại 
HOSE là 3,23% và tại HNX là 4,21%).
Năm 2018, công ty tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các 
sản phẩm công nghệ hiện có, đồng thời đã phát triển 
và đưa vào vận hành sản phẩm EzFuture, phát triển hệ 
thống phục vụ giao dịch sau giờ với lệnh PLO (HNX) và 
giao dịch Covered Warrant (HOSE).

Căn cứ Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị thực hiện giám 
sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong 
điều hành công việc hàng ngày của công ty.
Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Tổng 
giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 
lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Do thực hiện 
đúng quy trình, thủ tục nên việc phối hợp hoạt động 
giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát 
nhịp nhàng và hiệu quả. Việc điều hành kinh doanh của 
Ban điều hành không bị cản trở, việc giám sát của Hội 
đồng quản trị và của Ban kiểm soát được duy trì thường 
xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của công ty thực 
hiện đúng các nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và nghị 
quyết Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản 
trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát thực hiện quản trị 
công ty theo các chuẩn mực quản trị hiện đại, đề cao 
đạo đức nghề nghiệp và luôn hành động vì quyền lợi 
của cổ đông công ty.
Định kỳ hàng quý Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng Giám 
đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các 
nghị quyết của Hội đồng quản trị, những khó khăn, 
thuận lợi phát sinh trong công tác điều hành. Trên cơ 
sở các báo cáo và tình hình thực tế nắm bắt được, Hội 
đồng quản trị tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả 
điều hành trong quý và yêu cầu triển khai công việc mới 
theo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đề ra.
Trong năm Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách 
nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình 
hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh 
bạch. Tổng giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình 
và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt 

duyệt của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp Hội đồng 
quản trị định kỳ và đột xuất. 
Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều 
được tuân thủ theo quy trình tác nghiệp và quản lý. 
Năm 2018, tất cả các hoạt động kinh doanh của Công 
ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của luật pháp 
hiện hành.   
Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty CP 
Chứng khoán FPT đã thể hiện trách nhiệm cao trong 
việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện vì 
vậy kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận năm 2018 
của công ty là khá tốt trong khối các công ty chứng 
khoán.

Năm 2018, về cơ bản công ty giữ nguyên quy mô, cơ 
cấu, tổ chức, nhân sự và ổn định trong mọi hoạt động.
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh và hoạt động tài 
chính đã thực hiện năm 2018 đạt hơn 476 tỷ đồng tăng 
hơn 40% so với năm 2017. Tổng lợi nhuận trước thuế đã 
thực hiện cả năm 2018 đạt 290 tỷ đồng tăng hơn 33% 
so với năm 2017.
Trong năm 2018, công ty đã mở mới 11.991 tài khoản 
giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư. Số lượng tài 
khoản nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán 
tại Công ty thời điểm 31/12/2018 là 131.368 tài khoản.

BÁO CÁO CỦA 
HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ
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QUẢN TRỊ 
CÔNG TY

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc công việc quản 
trị công ty theo đúng các quy định về Quản trị công ty 
áp dụng cho các công ty đại chúng và Điều lệ, Quy chế 
quản trị của Công ty CP Chứng khoán FPT. Các thành 
viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn 
của một thành viên Hội đồng quản trị theo đúng Điều 
lệ, Quy chế quản trị của Công ty và sự phân công của 
Chủ tịch Hội đồng quản trị một cách trung thực; tuân 
thủ các chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của 
thành viên Hội đồng quản trị; luôn hành động vì quyền 
lợi của công ty và các cổ đông của công ty.
Hội đồng quản trị lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động 
của Ban điều hành trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất 
về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất 
để giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Hội đồng quản trị hợp tác chặt chẽ với Ban kiểm soát, 

Trong năm 2018, công ty đã đạt được lợi nhuận trước thuế là 542 tỷ đồng trong đó lợi nhuận trước thuế đã thực 
hiện là 290 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế chưa thực hiện là 252 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của Công ty là khá 
tốt trong khối các công ty chứng khoán. 
Hội đồng quản trị công ty đã tuân thủ nghiêm túc các quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại 
chúng tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22 
tháng 09 năm 2017 và Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty CP chứng khoán FPT. Hội đồng quản trị đã thực hiện 
quản trị công ty theo các chuẩn mực quản trị hiện đại.
Năm 2019, Công ty sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về con người và công nghệ, lường trước khó khăn, mở rộng phát 
triển khách hàng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
Công ty CP chứng khoán FPT mong muốn nhận được sự ủng hộ và gắn bó của các Quý cổ đông để cùng vượt qua 
mọi thách thức và hoàn thành những mục tiêu dài hạn của Công ty.

đảm bảo cung cấp tất cả các tài liệu và thông tin cần 
thiết cho Ban kiểm soát, tôn trọng tư cách khách quan 
độc lập của Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị tạo điều 
kiện tốt nhất cho các thành viên Ban kiểm soát trong 
việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm 
soát và chỉ đạo, giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai 
phạm theo đề xuất của Ban kiểm soát.
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành tiếp 
tục phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo các 
nguyên tắc sau:
a. Luôn vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông;
b. Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của 
Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty;
c. Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, 
minh bạch;
d. Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, 
trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động phối hợp 
tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.

Kế hoạch hoạt động của HĐQT

Kế hoạch kinh doanh năm 2019

CHỈ TIÊU TH 2018 KH 2019 +/- % Tăng trưởng

Tổng doanh thu thực hiện  (tỷ đồng) 476 350 -26.52 % 1.58%

Lợi nhuận trước thuế thực hiện (tỷ 
đồng)

290 220 -24.36% 0.97%

Nhân viên (người) 335 350 4.48% 7.84%

Lợi nhuận trước thuế thực hiện/ 
Vốn điều lệ

26,61% 18.30% 31.24 -8,21%
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Các nghị quyết của HĐQT trong năm 2018

STT Số quyết định Ngày Nội dung

1
01-2018/QĐ/HĐQT/

FPTS
15/01/2018

Quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Trung thôi giữ chức 
vụ Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh

2
02-2018/QĐ/HĐQT/

FPTS
15/01/2018

Quyết định bổ nhiệm Bà Tướng Nữ Thu Lan chức vụ Giám đốc 
Chi nhánh Hồ Chí Minh

3
03-2017/QĐ/HĐQT/

FPTS
16/01/2018

Quyết định ban hành Chính sách Quản trị rủi ro FPTS năm 
2018

4
01-2018/NQ/HĐQT/

FPTS
25/01/2018

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 
và Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
2. Thông qua việc thực hiện mua cổ phiếu lô lẻ làm cổ phiếu 
quỹ
3. Thông qua việc bổ sung tên gọi chi nhám Công ty Cổ phần 
Chứng khoán FPT tại Thành phố Hồ Chí Minh
4. Thông qua việc thành lập Phòng giao dịch Kỳ Đồng thuộc 
Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh Tp. Hồ Chí 
Minh
5. Thông qua Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2018

5
04-2018/QĐ/HĐQT/

FPTS
31/01/2018

Thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng Việt Á chi nhánh 
Hà Nội

6
05-2018/QĐ/HĐQT/

FPTS
31/01/2018 Ban hành lại Hệ thống thanh lương, Bảng lương FPTS

7
06-2018/QĐ/HĐQT/

FPTS
1/2/2018 Ban hành Quy định về định mức mua sắm, chi phí xe ô tô

8
07-2018/NQ/HĐQT/

FPTS
28/02/2018

Thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng Việt Á chi nhánh 
Hà Nội

9
08-2018/QĐ/HĐQT/

FPTS
28/02/2018 Họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018

10
09-2018/QĐ/HĐQT/

FPTS
30/03/2018

Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Anh thôi giữ chức vụ 
Người phụ trách Quản trị công ty kiêm Thư ký công ty - Công 
ty Cổ phần Chứng khoán FPT

11
10-2018/QĐ/HĐQT/

FPTS
30/3/2018

Cử bà Trịnh Thanh Hằng làm Người phụ trách quản trị công ty 
kiêm Thư ký công ty - Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

12
02-2018/NQ/HĐQT/

FPTS
10/4/2018

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý 1 năm 2018 và Kế 
hoạch kinh doanh Quý 2 năm 2018
2. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Điệp Tùng giữ chức vụ Chủ 
tịch Hội đồng quản trị CCP Chứng khoán FPT nhiệm kỳ 2018-
2023
3. HĐQT thống nhất triển khai thực hiện việc trả cổ tức bằng 
tiền và Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông 
hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Danh sách HĐQT

Hoạt động của HĐQT năm 2018

STT Họ và tên Chức danh Số lượng cổ phiếu nắm giữ Tỷ lệ sở hữu

1 Ông Nguyễn Điệp Tùng CT HĐQT 3.574.998 3,27040%

2 Ông Đỗ Sơn Giang TV HĐQT 274.291 0,25092%

3 Ông Nguyễn Khắc Thành TV HĐQT 159.007 0,14546%

4 Ông Shuzo Shikata TV HĐQT 0 0%

5 Ông Nguyễn Văn Dũng TV HĐQT 322.080 0,29464%

STT Họ và tên Chức danh
Số buổi họp 

tham dự
Tỷ lệ tham dự 

họp
Lý do không tham dự 

buổi họp

1 Ông Nguyễn Điệp Tùng CT HĐQT 4/4 100,00%  

2 Ông Đỗ Sơn Giang TV HĐQT 4/4 100,00%  

3 Ông Nguyễn Khắc Thành TV HĐQT 4/4 100,00%  

4 Ông Shuzo Shikata TV HĐQT 4/4 100,00%  

5 Ông Nguyễn Văn Dũng TV HĐQT 3/4 75,00%
Là thành viên HĐQT kể 

từ ngày 10/4/2018

6 Ông Nguyễn Văn Trung TV HĐQT 1/4 25,00%
Không còn là thành 

viên HĐQT kể từ ngày 
10/4/2018
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Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:
- Tham gia các buổi làm việc về Chiến lược hoạt động của Công ty
- Tham gia tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2018
- Tham gia họp HĐQT thông qua việc bầu ông Nguyễn Điệp Tùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP 
Chứng khoán FPT nhiệm kỳ 2018-2023
- Tham gia các buổi họp HĐQT định kỳ hàng quý
- Tham gia các buổi làm việc của Ban lãnh đạo công ty về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện 
hàng quý
- Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Ban Tổng giám đốc và Ban Tài chính kế toán chuẩn bị
- Tham gia họp HĐQT thông qua việc mua cổ phiếu FPTS lô lẻ làm cổ phiếu quỹ
- Tham gia họp HĐQT thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng Việt Á chi nhánh Hà Nội
- Tham gia họp HĐQT thông qua việc ký hợp đồng vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Phòng định chế 
tài chính – VIB Hội Sở
- Tham gia họp HĐQT thông qua việc ký Hợp đồng hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Tech-
combank)
- Tham gia họp HĐQT thông qua việc thành lập Phòng giao dịch Kỳ Đồng thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 
– Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
- Tham gia họp HĐQT thông qua việc thành lập phòng giao dịch Trần Bình Trọng thuộc Công ty Cổ phần Chứng 
khoán FPT – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

BAN KIỂM SOÁT
Danh sách BKS

Hoạt động của BKS trong năm 2018

Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các quyết định của Ban Kiểm soát

STT  Họ và tên  Chức danh  Số lượng cổ phiếu năm giữ  Tỷ lệ sở hữu 

1  Bà Đỗ Thị Hương  Trưởng BKS 16 0.00002%

2  Bà Nguyễn Thị Phương  TV BKS 54,208 0.05%

3  Ông Tomohiro Yamaguchi  TV BKS 0 C0.00%

STT Họ và tên Chức danh
Số buổi họp 
tham dự

Tỷ lệ tham dự 
họp

Lý do không tham dự 
buổi họp

1 Bà Đỗ Thị Hương Trưởng BKS 2/2 100%  

2 Bà Nguyễn Thị Phương TV BKS 2/2 100%  

3 Eiichiro So TV BKS 2/2 100%
Là thành viên BKS kể từ 
ngày 10/4/2018

4 Ông Tomohiro Yamaguchi TV BKS 0/2 0%
Không còn là thành 
viên BKS kể từ ngày 
10/4/2018

STT Số quyết định Ngày Nội dung

13
11-2018/QĐ/HĐQT/

FPTS
18/04/2018

Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 
theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 
số 01-2018/NQ/ĐHĐCĐ/FTPS ngày 10/04/2018 của Công ty Cổ 
phần chứng khoán FPT

14
12-2018/QĐ/HĐQT/

FPTS
2/5/2018

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 
2017 bằng tiền và bằng cổ phiếu

15
13-2018/NQ/HĐQT/

FPTS
11/6/2018

Ủy quyền bà Đỗ Ngọc Anh đại diện Chủ tịch Hội đồng quản trị 
ký Giấy xác nhận sở hữu cổ phần cảu Công ty Cổ phần Chứng 
khoán FPT

16
14-2018/QĐ/HĐQT/

FPTS
11/6/2018

Ủy quyền Bà Nguyễn Thu Hồng đại diện Chủ tịch Hội đồng quản 
trị ký Giấy xác nhận sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng 
khoán FPT

17
15-2018/QĐ/HĐQT/

FPTS
11/6/2018

Ủy quyền Bà Cù Anh Thư đại diện Chủ tịch Hội đồng quản trị 
ký Giấy xác nhận sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng 
khoán FPT

18
03-2018/QĐ/HĐQT/

FPTS
20/6/2018

Thông qua việc ký hợp đồng vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc 
tế Việt Nam - Phòng định chế tài chính - VIB Hội Sở

19
14-2018/QĐ/HĐQT/

FPTS
31/07/2018

Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2018 và kế 
hoạch kinh doanh Quý 3 năm 2018

20
14-2018/QĐ/HĐQT/

FPTS
19/09/2018

Ủy quyền cho ông Lê Minh Việt - Giám đốc Lưu ký và Quản lý cổ 
đông, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT được đại diện

21
14-2018/QĐ/HĐQT/

FPTS
1/11/2018 Ban hành Quy định Quản trị rủi ro FPTS năm 2018

22
14-2018/QĐ/HĐQT/

FPTS
6/11/2018

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 
2018 và Kế hoạch kinh doanh Quý 4 năm 2018;
2. Thông qua việc ký Hợp đồng hạn mức vay vốn tại Ngân hàng 
TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
3. Thông qua việc thành lập phòng giao dịch Trần Bình Trọng 
thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh Tp. Hồ 
Chí Minh.

Các tiêu ban  trực thuộc HĐQT
Công ty không thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

Các nghị quyết của HĐQT trong năm 2018
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Giao dịch cổ phiếu của NNB và người có liên quan của NNB

Giao dịch của NNB, người liên quan của NNB với công ty con, công ty do FPTS nắm quyền 
kiểm soát: Không có

Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông 
lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Giao dịch của Công ty với các bên liên quan

CÁC GIAO DỊCH

STT
Người thực hiện giao 
dịch

Chức danh

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ Lý do tăng, 

giảmSố cổ 
phiếu

Tỉ lệ
Số cổ 
phiếu

Tỉ lệ

1 Trịnh Hữu Thắng
Con của Thành 
viên BKS

2527 0,00231 11579 0,01059
Mua thêm 
8000 cổ 

phiếu

STT Các bên liên quan Mối quan hệ Nội dung giao dịch Số tiền (VNĐ)

1 Công ty Cổ phần FPT Cổ đông lớn (20% 
Vốn điều lệ)

Phí lưu ký, Phí quản lý cổ đông 
chưa tái lưu ký, Phí tư vấn tổ 
chức Đại hội cổ đông, 

132.813.414

STT Các bên liên quan Mối quan hệ Nội dung giao dịch Số tiền (VNĐ)

1
Công ty Cổ phần (CTCP) 
Viễn Thông FPT

Bên có liên quan
Phí tư vấn tổ chức Đại hội cổ 

đông, Phí quản lý cổ đông chưa 
tái lưu ký

168.300.000

2
CT TNHH Dịch vụ tin học 
FPT

Bên có liên quan Thiết bị tin học, dịch vụ tin học 193.355.536

3
CT TNHH Hệ thống thông 
tin FPT

Bên có liên quan
Dịch vụ bảo trì, dịch vụ chữ ký 

số, Thiết bị thoại
809.164.000

4
Chi nhánh CT TNHH MTV 
Viễn thông Quốc tế FPT

Bên có liên quan Cước dịch vụ viễn thông 553.482.600

5
Công ty TNHH MTV viễn 
thông quốc tế FPT

Bên có liên quan Cước dịch vụ viễn thông 33.264.000

6
Chi nhánh Công ty Cổ 
phần Viễn thông FPT

Bên có liên quan Chi phí đường truyền 104.280.000

7
Chi nhánh Công ty TNHH 
dịch vụ tin học FPT

Bên có liên quan Thiết bị tin học 9.691.000

8
Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật 
số FPT

Bên có liên quan

Phí tư vấn Tổ chức ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2018 và Lập 

Báo cáo thường niên năm 2017, 
phí quản lý cổ đông

84.700.000

9 Công ty TNHH Đầu tư FPT Bên có liên quan Phí chuyển nhượng chứng khoán 56.364.000

Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài 
chính của Công ty

Kết quả giám sát đối với thành viên Hội 
đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng giám 
đốc và các cán bộ quản lý

Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động 
giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, 
Ban Tổng giám đốc và cổ đông

Đến hết năm 2018 Ban Kiểm soát không phát hiện 
trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công 
ty Cổ phần Chứng khoán FPT. Các quy trình hoạt động 
tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. 
Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban 
vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các 
kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý 
với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo 
cáo của kiểm toán.

Trong năm 2018 Ban Kiểm soát không phát hiện trường 
hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên 
Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các 
cán bộ quản lý khác của Công ty chứng khoán FPT.
Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty 
CP Chứng khoán FPT đã thể hiện trách nhiệm cao trong 
việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện vì 
vậy kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận năm 2018 
là khá tốt trong khối các công ty chứng khoán.

Ban Lãnh đạo Công ty CP Chứng khoán FPT trong năm 
qua đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng và hoàn 
thiện các sản phẩm dịch vụ tiện ích cho các nhà đầu tư, 
cung cấp cho khách hàng một hệ thống giao dịch thuận 
tiện và an toàn, nhanh chóng và chính xác, công bằng 
và minh bạch. 
Đầu năm 2018 Hội đồng quản trị công ty đã thông qua 
chính sách quản lý rủi ro năm 2018.
Ban Kiểm soát cho rằng, năm 2019 Hội đồng Quản trị 
tiếp tục cần có cái nhìn thận trọng, không chủ quan, 
cần đánh giá kỹ các tác động của các chính sách vĩ mô 
đến thị trường chứng khoán, lường trước các rủi ro để 
xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro và có các 

Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm 
soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ 
đông

HĐQT, BKS của Công ty không nhận thù lao

THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS
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PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG

THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

QUẢN TRỊ RỦI RO

Năm 2018, Công ty đã tuân thủ nghiêm túc các quy định về quản trị công ty như công bố thông tin, tổ chức Đại hội 
đồng cổ đông, xây dựng Điều lệ - Quy chế quản trị. Công ty cũng thường xuyên cử cán bộ tham gia các hội thảo, 
tập huấn về Thị trường chứng khoán phái sinh do Ủy ban chứng khoán nhà nước và các sở giao dịch chứng khoán 
tổ chức.

Chú trọng quản trị rủi ro, Hội đồng quản trị đã cử một 
(01) thành viên chuyên trách thực hiện chức năng Quản 
trị rủi ro. Công ty thành lập bộ phận Quản trị rủi ro, hoạt 
động độc lập với các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ 
khác. Công ty đã xây dựng chính sách quản trị rủi ro 
hàng năm, nhận diện các rủi ro mà Công ty có thể gặp 
phải, xây dựng hạn mức rủi ro, các tiêu chuẩn đánh giá 
rủi ro. Công ty đã ban hành quy trình quản lý rủi ro và 
định kỳ được xem xét lại đảm bảo kịp thời nhận diện 
các rủi ro mới có thể xảy ra và đề xuất các biện pháp 
phòng ngừa, hạn chế hậu quả các rủi ro và khắc phục 
rủi ro tại FPTS.
Mọi cán bộ FPTS có trách nhiệm nhận diện các rủi ro 
có thể phát sinh gây ảnh hưởng đến tên tuổi, hình ảnh, 
uy tín, thương hiệu của FPTS, gây thiệt hại cho FPTS, 
cán bộ, cổ đông, khách hàng, đối tác của FPTS và có 
các biện pháp quản trị các rủi ro đó trong phạm vi công 
việc, trách nhiệm của mình. Mọi cán bộ FPTS có nghĩa 
vụ tuân thủ các quy định của Pháp luật, quy định, quy 
trình của Công ty.

Các cán bộ quản lý có trách nhiệm xây dựng các quy 
định, quy trình công việc cụ thể để phòng tránh rủi ro 
trong phạm vi đơn vị mình quản lý, báo cáo về tình hình 
rủi ro và quản lý rủi ro, đề xuất các biện pháp, quy định 
quản lý rủi ro chung của FPTS cho Tổng giám đốc FPTS.
Cán bộ quản lý rủi ro chịu trách nhiệm thực hiện việc 
kiểm tra việc tuân thủ các quy định, quy trình nội bộ về 
quản lý rủi ro của các bộ phận theo quy định. Phụ trách 
bộ phận quản lý rủi ro, cán bộ quản lý rủi ro có trách 
nhiệm báo cáo về tình hình rủi ro và quản trị rủi ro cho 
Tổng giám đốc FPTS và HĐQT FPTS.
Ngoài ra, Công ty cũng Ứng dụng tối đa các công nghệ 
mới để xây dựng, duy trì Hệ thống giao dịch tiện ích, 
hiệu quả cho khách hàng; Hệ thống quản trị nội bộ hỗ 
trợ hiệu quả hoạt động kinh doanh (quản trị tài chính 
Ezfam, quản trị nhân sự EzHRM)... qua đó giúp ban lãnh 
đạo (Hội đồng quản trị, Ban giám đốc có thể nhận diện 
sớm rủi ro từ đó đưa ra các quyết định quản trị, điều 
hành phù hợp).
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Cơ cấu nhân sựCHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Đối với nhân sự
Công ty coi nhân sự là yếu tố then chốt, quyết định đến thành bại của hoạt động kinh doanh. Vì vây, thời gian tới, 
Công ty có những phương hướng sau:
- Tập trung tuyển dụng những nhân sự có chất lượng;
- Chú trọng đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;
- Xây dựng chính sách lương – thưởng cạnh tranh và hợp lý để thu hút và giữ chân nhân tài;
- Chăm lo toàn diện đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ nhân viên;
- Tạo dựng văn hóa doanh nghiệp cởi mở, hòa đồng và giàu tính nhân văn.
Đối với cộng đồng xã hội
- Mang tới giá trị ngày càng cao và bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư
- Nâng cao tính công khai – minh bạch của thị trường chứng khoán
- Chia sẻ các giá trị tốt đẹp cho xã hội
- Truyền cảm hửng và động lực cho giới trẻ
Đối với môi trường
- Tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về môi trường
- Sử dụng tiết kiệm năng lượng, hạn chế các ảnh hưởng gián tiếp đến môi trường.
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THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
Hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, vì vậy các sản phẩm dịch vụ của Công ty không ảnh hưởng nhiều và trực 
tiếp đến môi trường. Tuy nhiên, Công ty cũng luôn luôn nắm bắt và tuân thủ đẩy đủ các quy định của pháp luật đối 
với môi trường. Bên cạnh đó, để giảm thiểu các tác động gián tiếp đến môi trường, Công ty đã đẩy mạnh nâng cao 
ý thức của cán bộ nhân viên trong sự dụng điện, nước và các văn phòng phẩm.

Tiêu thụ điện

 Tiêu chí 2018
Các biện pháp/chương trình tiết kiệm 

điện năm 2018

1
Lượng điện tiêu thu năm 2018 
(KWh)

 590.400 KWh
Bật, tắt hệ thống điện và hệ thống điều 

hòa đúng giờ quy định. Để nhiệt độ 
điều hòa ở mức nhiệt độ trung bình ( 

25 độ ) 
2 Chi phí tiền điện năm 2018 (VNĐ)  1.759.546.272 (VNĐ)

Tiêu thụ nước

 Tiêu chí 2018 Các biện tiết kiệm/xử lý nước năm 2018

1 Nhà cung cấp nước năm 2018

Công ty TNHH một thành 
viên nước sạch Hà Nội, Xí 
nghiệp kinh doanh nước 

sạch Ba Đình Sử dụng hệ thống van ngắt nước tự 
động,

1
Lượng nước tiêu thu năm 2018 
(m3)

2.374 (m3)

2 Chi phí tiền nước năm 2018 (VNĐ) 32.778.695 (VNĐ)

Đào tạo nhân sự
Xác định “Con người” là một trong hai yếu tố cốt lõi để 
phát triển, năm 2018 FPTS tiếp tục chú trọng nâng cao 
kiến thức cũng như kỹ năng cho đội ngũ nhân sự thông 
qua các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài Công 
ty.
Trong năm 2018, hoạt động đào tạo của công ty có 
những điểm nổi bật sau:
Đào tạo nội bộ công ty:
- Chương trình đào tạo “tân binh” dành cho nhân viên 
mới
- Chương trình đào tạo chế độ BHXH – BHYT – BHTN
- Chương trình đào tạo Broker
- Chương trình đào tạo dành cho các manager
Đào tạo bên ngoài công ty: 
Tham gia các khóa học, tập huấn của UBCKNN và các 
Sở GDCK 

Chính sách phúc lợi
- Toàn bộ cán bộ nhân viên của FPTS được Công ty mua 
gói BH FPT Care. Giá trị của FPT Care cho 1 năm lên tới 
190 triệu đồng/ người để bảo hiểm cho các

trường hợp tai nạn, tử vong, ốm đau – thương tật hay 
chi trả viện phí nội trú và khám ngoại trú. 

- Hàng năm Công ty có chính sách khen thưởng trong 
các dịp lễ tết, tổ chức cho CBCNV của Công ty tham 
quan, nghỉ mát, đồng thời có chính sách khen thưởng 
đối với nhân viên xuất sắc.
- Ngoài ra Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ phúc 
lợi khác theo quy định của Luật lao động và thỏa ước lao 
động tập thể của Công ty (hiếu hỉ, kết hôn, thăm hỏi ốm 
đau, sinh nhật CBCNV, …).
- Để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ nhân viên, Công ty 
đã thành lập nhà ăn với nguồn thực phẩm và đội ngũ 
đầu bếp chất lượng. Điều này không chỉ nâng cao chất 
lượng bữa ăn mà còn giúp cán bộ nhân viên FPTS thuận 
tiên và chủ động hơn trong công việc.
- Bên cạnh đó, để giúp cán bộ nhân viên thư giãn và 
tăng cường sức khỏe sau giờ làm viêc, Công ty đã có 
phòng thể thao – giải trí. Tại đây, cán bộ nhân viên có 
thể thoải mái chơi các bộ môn thể thao mà mình ưu 
thích như bóng bàn, bi-a, bi lắc, yoga, …

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI
Trải qua 12 năm hình thành và phát triển, FPTS luôn cố gắng mang đến giá trị cao nhất cho thị trường, cộng đồng 
doanh nghiệp và các nhà đầu tư.
• Đối với doanh nghiệp: Trong năm 2018, FPTS đã hỗ trợ và tư vấn cho hơn 500 doanh nghiệp trong nhiều mảng 
hoạt động như lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính hay tư vấn quản trị doanh nghiệp.
• Đối với cộng đồng nhà đầu tư: 
FPTS thường xuyên mở các lớp đào tạo về đầu tư chứng khoán từ cơ bản cho đến nâng cao.
Bên cạnh đó, tính đến hết năm 2018, FPTS đã mở hơn 131 nghìn tài khoản cho các nhà đầu tư và là công ty chứng 
khoán có số tài khoản cá nhân lớn nhất tại Việt Nam. 
• Đối với thị trường: Thông qua những sản phẩm dịch vụ như Công bố thông tin và quan hệ nhà đầu tư hiệu quả 
với Cổng thông tin trực tuyến Ezsearch, Quản lý cổ đông trực tuyến Ezlink và Tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ với sản phẩm 
ĐHĐCĐ trực tuyến EzGSM, … FPTS đã góp một phần vào quá trình nâng cao chất lương quản trị công ty, tính công 
khai – minh bạch của công ty đại chúng cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam.
Một số chương trình đào tạo của FPTS nhằm giúp nhà đầu tư có thêm những kiến thức và kinh nghiệm từ thực tiễn 
của thị trường chứng khoán Việt Nam: 
- Buổi “”Đào tạo về Chứng quyền có đảm bảo”” cho nhà đầu tư tại Hà Nội vào tháng 3/2018;
- Lớp học Đầu tư Chứng khoán cho nhà đầu tư tại Hà Nội vào tháng 6/2018;
- Lớp học Đầu tư Chứng khoán cho nhà đầu tư tại Đà Nẵng vào tháng 10/2018;
- Hội thảo nhà Đầu tư về Dệt may và Ngành Hàng không cho nhà đầu tư tại Đà Nẵng vào tháng 6/2018;
- Hội thảo về Phương pháp nhận diện rủi ro từ Báo cáo tài chính và các cơ hội đầu tư ngành Hàng không tháng 
9/2018 tại Đà Nẵng.
- Hội thảo “Một số thủ thuật gian lận Báo cáo tài chính và cách phát hiện” vào tháng 12/2018 tại Đà Nẵng.
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