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TPBank NGAN HANG THIXONG MI CO PHAN TIEN PHONG 
Giây phép Thãnh Ip và Hoat dng s 123/GP-NI-INN do Ngân hang Nhà 
nuUc Vit Nam cap ngày 05/05/2008 
Ma so Doanh nghip: 0102744865 - DAng k thay dôi In 25 ngay 04/04/2019 
Dia chi: Tôa nhà TPBank, So 57, PhO L Thu&ng Kiit, Phträng Iran Hung 
Do, Qun Hoàn Kiêm, Ha N*i 
Dién thoi: (84-24) 3768 8998 Fax: (84-24) 3768 8979 

PHIEU LAY Y KIEN cO DONG 

Ho vã ten cô dông: 
So CMND/DKKD: 

Dia chi: 
Din thoai: 

VAN BE LAY ' MEN 

sO LUQNG CP BIEU QUYET: 

TAN 

THANH 

KHONG TAN 

THANH 

KHONG CO 

V MEN 

Diu chinh phuong an tang vn diu 1 
nãrn 2020 cüa Ngân hang TMCP Tiên 
Phong 

Ha N5i, ngày rháng näm 2020 
C dông 

(Ky, ghi rö ho ten) 

Ghichii: 

1. Phwong thz-c c/io j kiln: Qu cl dong cho kiln bang cách dan/i d.Iu "x" vào 01 trong 03 ô bilu quylz tzrng thig 

cho zfrng yIn dl neu trên. 

2. Thai hn gi-i kiln: Dl nghj Quj cI dong gi-i Philu 1ly kiln trirac 17/zOO iigây 19/10,2020 dIn dia c/i sau: 

Van phbng HDQT- Ngâiz hang TMP Tiên Phong 

Dja chi: Tcing 6, Tha n/ia TPBank, SI 57, PhI L Thtdng Kiit,  P/nthizg ThIn Thtng OQo, Qu4n Hoàn Kil,n, Ha Nç5i 

Din thoqi: (84-24) 3768 8998 Fax: (84-24) 3768 8979 

3. Philu lly kiln gui vl Ngán hàngphái du'çrc rnrng trongphong bI dan kin. 



CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
4' Lii 11 Dc Ip  - Tiy do - Hnh phüc 

Ha Nai,  ngày VfI 1háng nàm 2020 

PHU'aNG AN TANG VON DIEU L NAM 2020 
CUA NGAN HANG TMCP TIEN PHONG 

Can cz: 

Luát Các id c/uk tin dung sd 47/2010/QHJ2, Lu.t tha ddi, bd sung m5t sd diu cüa Luat 

Các td chác tin dung so 17/2017/QHJ4 va các van bàn htthng dn thi hành; 

- LuU Doanh nghip sO 68/2014/QHJ3 và các van bàn Juthng dan thi hành, 

Luat Chi-ng khoán sO 70/2006/QHJJ, Luát tha ddi, bd sung m3t sO diu cüa Lut Chzng 

khoán sO 62/2010/QHI2 và các van bàn hwó'ng dn thi hành; 

Nghi dinh sO 58/2012/ND-GP ngày 20/07/2012 cüa ChInh phá quy djnh chi tiit và hwóng 

dn thi hành m5t sO diu czia Lut cháng khoán và Lut tha ddi, bd sung mt sO diu càa 

Luát Ch&ng /thoán và các van bàn tha ddi, bd sung, 

Thông ut sO 162/2015/17-B TC ngày 26/10/2015 cña Bô Tài chInh hzdmg dn viêc chào bàn 

cháiig khoán ra cong chzng, chào bàn cd phku d hoOn ddi, phOt hành them co2  phiê'u, mua 

lai cO phiu, bàn cd phiEu qu 

Diu lê cüa Ngân hang TMCP Tiên Phong (sau day gi là "TPBank'); 

- Nghj quylt sO 58/2020/NQ-TPB.HDQT cia Hi ddng Quan tr/ Ngân hang TMCP Tiên 

Phong ngày 14/09/2020 vE vic Thông qua chz trztcrng la'y j  kiê'n cd dong bcng van ban. 

KInh girl:  Qu C dông 

Trén eq so tInh hmnh kinh doanh thrc t& nhrn miic dIch mO rng quy mô hoat dng kinh 

doanh va phát huy ti da cac ngun 11:rc trong 1 trinh chin luçvc cüa TPBank, HOi  dng Quan 

trj ("HDQT") TPBank kInh trmnh Qu' c dông xem xét, thông qua vic diu chinh Phrnmg an 

tang v6n diu 1 nAm 2020 cüa TPBank vOi mt s6 nôi dung co ban nhu sau: 

I. NHU CAU CAN THIET CUA VIC TANG VON DIEU L 

1. Dáp üng yêu cu cüa Ngân hang Nhà nu&c Vit Nam v& náng cao nang lçrc tài chInh, tao 

nn tang d phát trin mng ltrOi chi nhánh, mO rng thj phn và quy mô kinh doanh, da 

dang hóa các Ioi hinh dich vu ngân hang. 

2. Darn b tuân thu va dáp 1rng dy dii các chi tiêu dam bão an toãn trong hoat dng ngân 



hang, nâng cao nàng lçrc quãn trj rcii ro, th%rc hin các chu.n miic ti Hip trOc Basel (Basel 

11) theo quy djnh cüa Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam. 

3. Tang trtthng ngun vn (rung dài hn d phic vi cho nhu cAu tang tnrông tin ding. 

4. DAu tu co sâ 41 cht, h t.ng k thut, h thng cong ngh thông tin phiic vi cho nhu câu 

phát trin mng hxOi toàn h th6ng, phát trin các san phm có ham hrng cong ngh cao. 

5. Gop v6n vào các lTnh virc kinh doanh dtrçic phép khác d h rçY thtic dy kt qua kinh doanh 

cüa TPBank. 

11. KE HOLICH TANG VON DIEU L1 

A. Mtrc vn diiu 1 dig' kin tang thêni: 

1. Vn diu 1 hin ti cia TPBank: 8.565.892.060.000 dông (Tam nghln nãm tram sáu mztui 

lam tj, tam tram chin inuvi hai triu, sáu miwi nghmn dng,), tucmg i'rng 856.589.206 cô 

phiu trong do: 

+ S luang c phiu ph thông d phát hãnh: 856.589.206 cô phieu 

+ S hxcxng c phiu ph thông dang kru hãnh: 8 16.573.150 c phiu 

+ S krng c phiu qu5: 40.0 16.056 ' phieu 

+ S lucmg c6 phiu uu dâi: 0 c phiu 

2. Mirc vn diu lé dir kign tang them trong nãm 2020: 2.150.859.240.000 dng (Hai nghIn 

môt tram näm mu-cu t), tam tram nám in's-al chin lriêu, hal tram bón mitoi nghIn ddng) ttrclng 

trng 215.085.924 co phieu. 

3. Vn diu 1 dr kin cüa TPBank sau khi hoan tt vic tang vn diu 1 trong näm 2020: 

10.716.751.300.000 dng (Mzthi nghIn bay tram ,nzthi sáu tj, bay tram nãm mwai môt 1riu, 

ba tram nghIn dng) ttrong üng 1.071.675.130 c phiu. 

B. Phirong an tang vn diu 1: 

Tang vn diu I tir mirc 8.565.892.060.000 dng len mixc 10.716.751.300.000 dng (tang 

them 2.150.859.240.000 dng) thông qua các dot phát hanh nhix sau: 

Ph.n 1: Tang vn diu 1 them 1.811.159.240.000 dng thông qua phát hành them c phiu 

d tang vn diu 1, grn hai cu phAn. 

1.1 Loui c phiu phát hành: C phiu ph thông 

1.2 Mnh giá c phiu: 10.000 dnWc  phiu 

1.3 Vn diu 1 trurc dçit phát hành: 8.565.892.060.000 dng 

1 .4 Tng s ci phiu ph thông dã phát hành: 856.589.206 c phiu 

1.5 S Iuçing c phiu (SLCP) ph thông dang hru hành: 816.573.150 c phi&i 

1.6 SLCP qu$: 40.0 16.056 c phiu 

1.7 Vn diu 1 di,r kin tang them: 1.811.159.240.000 dng 



415 

1.8 Các ngun thc hin tang vn diu lé cAn cü trén Báo cáo tài chInh dA dtrçc kim 

toán nAm 2019, Báo cáo tài chInh ban niên nAm 2020 dA duqc soát xét cüa TPBank: 

Dun vj: triiu dông 
Chi tiêu 30/06/2020 31/12/2019 

Vn 7.657.369 7.882.729 

- Vn diu lê 8.565.892 8.565.892 

- Thãng dw vô'n cJphdn 76 76 

- Cd phi u qu9 -908.599 -683.239 

Qu5 ca t chCrc tin ding 1.040.335 576.259 

- Qu9du'phôngtàichInh 699.517 390.133 

- Qu9 du tri bd sung vdn dfu l 340.818 186.126 

Lçii nhun chua phán phi 5.772.949 4.615.691 

Tlng vn chü sô hüu 14.470.653 13.074.679 

1.9 SLCP ph thông dr ki&n phát hành: 181.115.924 c phiu 

1.10 Tng giá trj phát hânh (theo mnh gia): 1.8 11.159.240.000 dng, tir các ngun chi 

tit nhu sau: 
x • Nguon chia .,. So tien (YND) .. So co phieu ly Ic 

Loi nhuân d lai sau khi trIch 1p 

các qu5' theo quy djnh (tr nArn 

2019 trâ v truâc) 

1.633.146.300.000 163.3 14.630 20% 

Qu dix trQ b sung v6n diu lê (*) 178.012.940.000 17.801.294 2,18% 

Tong cong 1.811.159.240.000 181.115.924 22,18% 

(*) Là Qu khác dLrc sü diiig d b sung v6n diu I theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

a. Phát hành cd phiu phd thông dd trá cd 1t-c cho cd dông hiên hfru tz- ngudn lçri nhun 

d li sau khi irIch lap các qu9 lheo quy djnh ('tz nänz 2019 tró vE trzthc): 

i. SLCP ph6 thông dr kiEn phát hành: 163.314.630 cdphiu 

ii. Tng giá trj phát hành (theo mênh gia): 1.633. 146.300.000 ddng 

iii. DSi tuçing phát hành: C6 dông hin hthi Co ten trên Danh sách c dông ti ngày 

ch& danh sách cUa dçt nay. 

iv. Ph.wng thCrc phát hành: phát hành c phi&i ph thông cho ci dông hin hthi d 

chi trá c tüc. 

v. T' 1 thrc hin: 20% trên mnh giá trén tng s6 c6 phiu ph thông dang luu 

hành (C dông sâ hthi 100 c phiu tti ngày ch6t danh sách hrning quyn së 

dtrçic nhn them 20 c phiu mdi). 

vi. Ngun v6n thirc hin: tr lqi nhun d 1i sau khi trIch 1p các qu theo quy djnh 

(tr nAm 2019 trâ v truóc), theo Báo cáo tài chInh dA di.rqc kim toán nAm 2019 

cUa TPBank, 



b. Phát hành c phiiu ph thong d tang v6n c phcn lit ngun vn chz so hfru (Qu9 

dit 1rt7 bd sung vOn di.0 4)  cho cd dong hin hthi: 

i. SLCP ph thông dir kin phát hành: 17.801.294 cdphièu 

ii. Tng giá trj phát hành (theo mnh gia): 178.012.940.000 dng 

iii. Di ttxçing phát hành: c dông hin hthi có ten trén Danh sách c6 dong ti ngày 

cht danh sách cCa dqt nay. 

iv. Ph.rang thtrc phát hành: phát hành c phiu ph thông cho cô dông hin hfru. 

v. T 1 th1rc hin: 2,18% trên mnh giá trên t6ng s6 c phiu ph thông dang hru 

hânh (c dông so hQu 10.000 c phiu ti ngày ch& danh sách hi.rOng quyn s 

dugc nhn them 218 c phiu mOi). 

vi. Ngun vn thrc hin: tr Qu dr tr b sung v6n diu 1 (theo Báo cáo tài chinh 

dã thrçc kim toán nAni 2019, Báo cLc tài chInh ban niCn nAm 2020 dã thrçic 

soát xét cüa TPBank), phü hçip vOi quy djnh cUa pháp 1ut. 

1.11 Phucing an xfr 1 s6 c6 phiu lé phát sinh (nu có): C phiu phát hành cho c dông 

hiên hUu së ducic lam trôn xu6ng dn hang ckin vj. Phn c phiu lé phát sinh (nu 

co) sê bi hüy bô. 

VI dy: Tgi ngày chit danh sách hzthng qur:. cd dông A sO hrtu 688 ciphiu së dwçic 

nhán them (688 * 20% = 13 7,6 c phiêu try ci ttk,) và (688 * 2,18% = 14,9984 co 

phiu tang thêm). Theo nguyen icic xit lj sd cdphMu là, cd dOng A chi nhn duçic 151 

cd phiéu rnOi. I'hdn cd phiu là (0,6 và 0, 99"?4 cd phiáu) sê bj hzy bO. 

1.12 Han ch chuyn nhuçing: c phiêu ph thông phát hành cho c dong hin hüu không 

b hn ch chuyn nhtrqng. 

1.13 1'hOi gian thrc hin d kin: troi'.g näm 2020, thii gian thirc hin cii th së do HDQT 

quyt dnh trCn Ca sO Giy phép/Chp thun cCia ca quan quãn 1' Nhà nuOc có thm 

quyn và dam báo phü hçp vOi quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Phân 2: TAng vn diu 1 them 339.700.000.000 dng thông qua phát hành c phiêu theo 

chucing trinh 1ira chn cho nguOi lao dng trong cong ty nArn 2020 cia TPBank (ESOP) 

(thuc hin dng thii vOi vic phAt hAnh c phiu theo Phn 1 nêu tren). 

2.1 Miic dIch phát hAnh: nhm gân kt lçii Ich ctia cAn b nhân viên (CBNV) vA TPBank; 

thu hut, duy tn và thüc dy CBNV có nAng 1rc cng hin vA gn bO lâu dAi. 

2.2 Lo?i c phiu phát hAnh: C phiu ph thông 

2.3 Mnh giá c phiu: 10.000 dng/co phiu 

2.4 Vn diu 1 truOc dçt phát hAnh: 8.565.892.060.000 d6ng 

2.5 Tng s c phiu ph thông dA phát hành: 856.589.206 cô phiêu 

2.6 SLCP ph thông dang liru hAnh: 816.573.150 cô phiu 

2.7 SLCP qu: 40.0 16.056 c phi&i 



2.8 Vn diu I dr kin tang them: 339.700.000.000 dông 

2.9 SLCP ph thông dr kin phát hành: 33.970.000 c phiu 

2.10 Tng giá trj phát hành (thea mnh gia): 339.700.000.000 dông 

2.11 (ha phát hânh: Oiao HDQT quy& djnh, nhung không thp hcin Mnh giá 10.000 

dngJc phiu. 

2.12 Nguyen tc xac djnh giá phát hành: CAn c(r trên giá trj s sách tii Báo cáo tài chmnh 

dA ducic kim toán nAm 2019 cüa TPBank. 

2.13 T' 1 phát hành (SLCP dt kkn phát hànWSLCP dang luu hành): 4,16% 

2.14 Di urang mua: CBNV TPBank có ten trén danh sách dáp ing các tiêu chI theo quy 

djnh, duçic HDQT phé duyt. 

2.15 Pht.rong thirc phán phM c phiu: TPBank phát hành trirc tip cho CBNV. 

2.16 Han ch chuyn nhung: CBNV thrc mua c phiu vâi diu kin là s c phiu 

duqc mua se bj han  eh chuyn nhuqng ti da trong vông 02 nAm k tr ngày kt thüc 

dart phát haith. Cho phép HDQT quyt djnh vic n&i lông thi gian han  ch chuyn 

nhucng cii th tüy thuc vào chInh sách nhan sir trong mi th&i ks', nhung không 

duac chuyn nhuçng sam han 09 tháng k tr ngày kát thüc dçt phát hành. Các quyn 

lqi phát sinh tü s c phiEu duçxc mua (nu có) së không b han  ch chuyn nhtrqng. 

Truang hçp CBNV chm dth hqp dng lao dng vói TPBank trtthc th&i gian han  ch 

chuyn nhuçng, CBNV bt buc phái ban 1a  cho TPBank S6 c6 phiu dang bj hin 

ch chuyn ninrcng tuxmg 1mg vài m1mc giá ban Iai  bang mCrc Giá phát hành nêu tai 

muc 2.11 PhAn B nay. Nu CI3NV có nhu cau ban laj s6 c6 phiu cho TPBank vth 

mIre giá bang mIre Giá phát hành thi có th d xut d TPBank xem xét mua lai. 

Trong truäng hqp nay, TPBank có quyn nhi.mng không Co nghia vii mua 1ti s6 c6 

phi6u tir CBNV. 

2.17 XIr 1 c6 phiu không phân ph6i hit: truang hp CBNV không mua bet s6 c6 phiu 

ducrc phân b6, Iry quyn cho HDQT quyt djnh phân ph6i cho các CBNV khác cüa 

TPBank dáp Irng các tiêu chI theo quy djnh. 

2.18 Quy djnh thu h6i C6 phi6u: theo quy djnh. 

2.19 Thai gian thi.rc hin dr kin: trong näm 2020, thvi gian thrc hiên cii th së do HDQT 

quyt dinh trCn car sâ Gi.y phép/Chp thun cUa car quan quán l Nhà nuâc cO thm 

quyn và dam báo pith hçp vâi quy djnh clia pháp 1ut. 

C. Dr kin thay di v co cu c dông: c6 dông cO t' l sâ hthi c6 ph.n tIr 5% trâ len, c6 

dong và ngu?i cO lien quan cO t' 1 sIr hUu c6 phan tIr 20% trIr len và t6ng mIrc sIr hUu c6 

phAn clia nba dau tu nuIrc ngoài 

Chi iièi theo Phu luc dInh kern. 



HI. UY QUYEN CHO HDQT 

Dii hi dng c dông ày quyn cho HDQT quyt djnh tt cá các Cong vic và van d lien 

quan d hoân thãith qua trInh tang v6n diu l, àrn bào phü hcip vâi quy djnh cUa pháp lut và 

quy dnh ni bô càa TPBank, cii th: 

I. Di vói Phn 1: lira ch9n ngày dang k cui càng d 1p danh sách c dông duçxc thrc liin 

quyn trong th&i gian s&m nht ngay sau khi có Giy phép/ChAp thun cüa cc quan quàn l 

Nba nuàc Co thm quyn, dam báo lqi Ich cho c dong và phü hçcp quy djnh cña pháp lut. 

2. fMivàiPhAn2: 

2.1 Ban hành Quy ch phát hành c6 phiu theo chtrcing trInh la ch9n cho ngu&i lao dOng 

trong cong ty nàm 2020 cUa TPBank; 

2.2 Quyt djnh tiêu chi và danh sách CBNV duçic quyn rnua c phiu vâi giá u'u dai; 

2.3 Nguyen tAc xac djnh s c piiu &rçlc phân phi cho mi CBNV; 

2.4 ChInh sách/yêu cu rang bi'c dp diang cho .ác CBNV drcic mua; 

2.5 Quy djnh/ diu kin/ cách thIrc lien quan den vic mua 14i c phiu cüa các CBNV 

ch.m dcrt hçip dng lao dng ói TPBank vWhoc xem xét và quyt djnh vic mua 

lai c phiu t1r các CBNV tr iiguyn mun bàn (nu pháp lut cho phép và phü hçxp 

vài nhu cAu cUa TPBank); 

2.6 Xir l s hrcng c phiu ph. ftnh không irqc dàng k' mua ht (nu cO). 

3. Quyt djnh, chinh si'ra b sung Phir:g an tang vn diu I (nu can) theo yêu cAu cüa các 

Co quan quàn l' Nhà rn.rOc cO ththn quyn, thai di/m trin khai phixong an phü hçip vâi tinh 

hInh tic t, thrc hin các nOi  dung chi tit cüa Phrnmg an và tin hành các thu tiic trInh 

Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam, Oy ban Chüng :hoan Nhà nuâc và các Co quan quán l' 

Nba nuóc CO th.m quyn khác chIp thun bang van bàn cho vic tang v6n diu lê và các 

cOng vic khác theo dOng quy djnh pháp lust. 

4. Lxa chon cong ty chrng khoán lànt dai  l thirc h giao djch (nu can). 

5. ChU dng thrc hin các thU ti1c pháp ly lien quan 3au khi hoàn thãnh vic tang vn theo quy 

dnh cCia pháp lut. 

6. Trin khai các thU tiic cAn thit d dàng k' km ki' !)ô sung và dang k niôm yt b sung 

phiu phát hành them tai  Trung tam Lu'u k chmg khoán Vit Nam và Sâ Giao djch Chirng 

khoán Thãnh ph H ChI Minh ngay sau khi hoàn tAt dçit phát hành theo dUng quy djnh cUa 

pháp 1ut. 

7. ChU dng diu chinh giài han  t' l sà hu'u cUa nhà dAu ttr ni.rc ngoài d dam bào hoàn tAt 

phuong an tang vn diu l. 

8. Quyt djnh và diu chinh phuong an sü dmg vn tang them ti phuong an phát hãnh C6 

phiu nêu trên phU hçp vói nhu cAu str dimng v6n thirc t cUa TPBank, dam baa hiu qua và 

Ii Ich cUa TPBank va c6 dông, dam bào tuân thU dUng quy djnh cCma pháp lut. 

9. ChU dng xir 1' các vAn d phát sinh có lien quan d trin khai thành cOng vic tang v6n 

diu lê cho näm 2020 cUa TPBank. 



D nghj Qu' C dông cho ' kin biu quyt theo Phiu Iy kin c dông dInh kern 

Phtring an nay. 

Trân trQng kInh trInh.f. 

N9i nhn: TM. I DONG QUAN TR!/i 
- wK:n gin; 
- BKS ('de b/c); 
- Liru VP.HDQT. 
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VTPBank CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc lap — Tir do — Hanh phüc 

S: /20201NQ-TPB.DHDCD Ha Ni, ngày (hang nám 2020 

DIXTHAO
NGH! QUYET PAl HQI BONG CO BONG 

NGAN HANG THU'ONG MI CO PHAN TIEN PHONG 
Duói hInh thü'c ly ' kin bang van ban 

C'ãn th: 

Luqt Các tá chi-c tin dyng so' 47/2010/QHJ2, Luát s&a do'i, bo' sung môt so' diu cia Lut 

Các to' chàv tin dyng so' 17/2017/QHI4 và các van bàn huáng dn (hi hành, 
Luát Doanh nghiêp so' 68/2014/QHJ3 và các van bàn hithng dJn (hi hành; 

Luát Ch&ng khoán so' 70/2006/QH1 1; LuOt tha dái, bo' sung môt so' diu càa Luát Chtng 

khoán sO' 62/2010/QHJ2 và các van bàn hithng dJn thi hành, 

Nghi dinh so' 58/2012/ND-CR ngày 20/07/2012 cia ChInh phà quy dinh chi tiO't và huóng 

ddn thi hành môt so' diu càa Ludt Ch-ng khoán và Luât tha dái, ho sung môt so' diu cüa 

Luát C'hng khoán và các van bàn tha dO'i, bo' sung; 
Thông tu' so' 162/2015/77'-BTC ngày 26/10/2015 cáa B5 Tài chInh httó'ng dn vic chào 

bàn chi'mg khoán ra cOng chàng, chào ban co' phiê'u d hoán do'i, phát hành them co' 

phié'u, mua lai co' phiê'u, ban co' phié'u qu9; 

Diu l cüa Ngán hang TMCP Tiên Phong, 

Biên bàn ki?im phié'u My j kiê'n co' dOng bcng van bàn so' /2020/BBKP-TPB.DHDCD 

ngày /10/2020. 

QUYET NGH!: 

Biu 1: Thông qua ni dung diu chinh Phuing an tang vn di&u 1 näm 2020 cüa Ngân hang 

TMCP Tiên Phong. 

Biu 2: Nghj quyt nay có hiu 1irc k tr ngày ks'. Hi dng Quán trj, Ban Kiêm soát, Ban 

Diu hành và cac ckm vj, cá nhan cO lien quan chiu trách nhim thi hành Nghj quyt nay.!. 

)Vo'i nhân: 
- Nh.r Diêu 2 (dé tlh); 
- NHNN, BKS, cô dông (d b/c); 
- UBCKNN, SGDCK 1-1CM (dé CBTT); 
- L.ru: VP.HDQT. 

TM. BI HO! BONG CO BONG 
CHU T!CH  HO! BONG QUAN TR! 

B Minh Phü 


