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Kết quả hoạt động kinh doanh     

Tổng doanh thu Tỷ đồng 728,49 414,57 -43,09

Doanh thu hoạt động Tỷ đồng 695,24 386,65 -44,39

Chi phí hoạt động Tỷ đồng 135,87 107,57 -20,83

Doanh thu tài chính Tỷ đồng 33,25 27,93 -16,00

Chi phí tài chính Tỷ đồng 0,13 - -100,00
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Vốn điều lệ Tỷ đồng 1.093,14 1.202,44 10,00

Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 1.975,18 2.111,02 6,88

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Thu nhập trên tổng tài sản (ROA) % 22,80 8,53 -62,59

Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) % 27,80 10,50 -62,23

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành cuối kỳ Cổ phiếu 109.313.434 120.243.453 9,99

Lãi cơ bản trên cổ phiếu VNĐ 4.265* 1.782 -58,21

Cổ tức % 15 15 0
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Kính thưa quý Cổ đông, Khách hàng, Nhà đầu tư và toàn 
thể Cán bộ nhân viên!

Năm 2019 kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại với 
nhiều yếu tố khó lường. Thương mại toàn cầu tiếp tục 
suy yếu do chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung 
Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. 
 
Trong bối cảnh đó, nền kinh tế Việt Nam vẫn cho thấy 
những dấu hiệu tích cực với tốc độ tăng trưởng GDP 
năm 2019 đạt trên 7%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao cho 
và cao hơn dự báo của nhiều tổ chức quốc tế. Chỉ số 
CPI duy trì ở mức ổn định, đạt 2,8%. Theo đánh giá của 
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), năm 2019, Việt Nam cùng 4 
nền kinh tế nằm trong khu vực Đông Nam Á nằm trong 
top 20 nền kinh tế đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng 
GDP toàn cầu.Trong khi đó, thị trường chứng khoán Việt 
Nam năm qua có nhiều biến động. Tuy trải qua nhiều 
đợt điều chỉnh thử thách tâm lý nhà đầu tư, chỉ số Vn-In-
dex vẫn tăng trưởng 7,7% so với cuối năm 2018. 
 
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 
2019 tương đối tốt: 

Chủ tịch hội đồng quản trị

Nguyễn Điệp Tùng

• Tổng doanh thu thực hiện đạt 392,98 tỷ đồng, bằng 
112,28% so với kế hoạch đầu năm. 
• Lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 233,74 tỷ đồng, 
bằng 106,24% so với kế hoạch đầu năm. 
• TOP 10 về thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ 
tại HNX là 4,18%.
 
Năm 2019 FPTS vẫn tiếp tục phát huy thế mạnh hiện 
có của mình, đó là không ngừng cải tiến sản phẩm, dịch 
vụ cũng như đào tạo nguồn nhân lực. Nhờ những nỗ lực 
không ngừng nghỉ của cán bộ nhân viên và tầm nhìn 
chiến lược của Ban lãnh đạo, ngày 13/09/2019, FPTS 
được vinh danh là công ty Chứng khoán tiêu biểu giai 
đoạn 2018 – 2019. 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, hướng tới một sự phát triển bền vững. 
Chúng tôi tập trung vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ 
nhằm không ngừng nâng cao giá trị và mang đến những 
tiện ích mới cho khách hàng và cộng đồng nhà đầu tư. 

 
Năm 2020 sẽ tiếp tục với những diễn biến khó lường 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 của 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!

FPT - Nơi bạn đặt niềm tin

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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TẦM NHÌN
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.

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG 
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.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 
Con người 
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 nghiệp, hiện FPTS đã có hơn 200 cán bộ, 
chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh ng-
hiệm làm việc ở cả môi trường trong nước và quốc tế.

Công nghệ
• 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.
• 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.
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Mã chứng khoán FTS

Tên Công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Tên viết tắt FPTS

Tên tiếng Anh FPT Securities Joint Stock Company

Trụ sở chính Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quân Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ 1.202.440.510.000 đồng

Điện thoại (024) 3773 7070

Fax (024) 3773 9058

Website www.fpts.com.vn

Logo

Mã số thuế 0102324187

Đăng ký kinh doanh
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 34/GPĐC-UBCK cấp ngày 05/06/2019. 

MẠNG LƯỚI GIAO DỊCH

Phòng giao dịch Hàn Thuyên: 
Địa chỉ: 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 Trần Bình Trọng:
Địa chỉ: Số 299 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5 TP. 
Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 6255 5686/ 028 3914 6086
Hỗ trợ Tư vấn đầu tư: 028 6255 5696/ 028 3914 6096
Fax: 028 3830 8028

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

THÔNG TIN CHUNG

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

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

CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ

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

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



10 11BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

SẢN PHẨM DỊCH VỤ

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 với chất 
lượng cao nhất; cung cấp cho khách hàng một hệ thống giao dịch thuận tiện, an toàn, nhanh chóng, 
chính xác, công bằng và minh bạch; đạt được tối đa sự hài lòng và tin tưởng của Quý khách hàng.

01 GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Giao dịch chứng khoán 
Giao dịch chứng khoán cơ sở
Giao dịch chứng khoán phái sinh
Giao dịch chứng quyền có bảo đảm

Giao dịch ký quỹ 
Dịch vụ ứng trước
Lưu ký chứng khoán 
Tư vấn đầu tư 

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;
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  2007
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

2008
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

2015

2017

2016

Tăng vốn điều lệ Công ty lên 
806.648.700.000 đồng

Tăng vốn điều lệ Công ty lên 
903.437.270.000 đồng

Chuyển về trụ sở chính số 52 Lạc Long 
Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, 
TP.Hà Nội

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

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN

2011

2013

2019

2012

2014

2018

Tăng vốn điều lệ lên 550 tỷ đồng Tăng vốn điều lệ lên 
733.323.900.000 đồng

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

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

Tăng vốn điều lệ Công ty lên 
1093.136.880.000 VNĐ

Tăng vốn điều lệ Công ty lên 
1202.440.510.000 VNĐ
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09/09 FPTS ra mắt Phần mềm ứng dụng 
hỗ trợ Giao dịch Chứng khoán 
Phái sinh trên điện thoại di động  

EzMobileFutures

25/03 FPTS được chấp thuận thành lập 

Phòng giao dịch Trần Bình Trọng 
trực thuộc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

13/09 FPTS được HOSE vinh danh là 

Công ty Chứng khoán tiêu biểu 
giai đoạn 2018 - 2019

08/06 FPTS tăng vốn điều lệ lên 

1.202.440.510.000 VNĐ

FPTS được HNX vinh danh là 

Công ty Chứng khoán tiêu biểu 
giai đoạn 2018 - 2019

07/11THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU NĂM

22/11 FPTS được VSD vinh danh là 

“Thành viên tiêu biểu trong hoạt 
động thanh toán giao dịch chứng 
khoán cơ sở năm 2019”
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SƠ ĐỒ BỘ MÁY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG QUẢN TRỊ RỦI RO

TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI

CHI NHÁNH TP. ĐÀ NẴNG

KHỐI TƯ VẤN 
ĐẦU TƯ

P. TƯ VẤN 
ĐẦU TƯ P. TƯ VẤN TÀI CHÍNH 

DOANH NGHIỆP
P. PHÂN TÍCH 

ĐẦU TƯ
P. DỊCH VỤ

KHÁCH HÀNG

P. LƯU KÝ VÀ
QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG

BAN TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

BAN TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

BAN NHÂN SỰ

VĂN PHÒNG
CÔNG TY

TRUNG TÂM
CÔNG NGHỆ

P. ĐẦU TƯP. TƯ VẤN QUẢN TRỊ 
DOANH NGHIỆP

P. HỆ THỐNG

P. GIAO DỊCH

KHỐI TƯ VẤN 
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP KHỐI ĐẦU TƯ KHỐI CHỨC NĂNG

CHI NHÁNH TP. HCM

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 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 

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) là cơ quan có thẩm 
quyền quyết định cao nhất của Công ty theo Luật do-
anh 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

• Ban điều hành

Cơ cấu Ban điều hành Công ty gồm: một (01) Tổng 
Giám đốc, ba (03) 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.
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
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

Thành viên HĐQT
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

1 2
Ông Nguyễn Điệp Tùng Ông Đỗ Sơn Giang

Thành viên HĐQT độc lập
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

Thành viên HĐQT
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 To-
kyo Misubishi UFJ, chi nhánh Manila, Manila, Philippines 
2014 – 2015: Trưởng phòng doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài - Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ, Tokyo, 
Nhật Bản 
2015 – nay: Phó Trưởng phòng Quản lý Kinh doanh 
nước ngoài - SBI Holdings, 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

3 4
Ông Nguyễn Khắc Thành Ông Shuzo Shikata

GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO
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Thành viên HĐQT
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

Thành viên HĐQT
Năm sinh; 1976
Quốc tịch : Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân kinh tế, 
Cử nhân Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 21/03/2019

Quá trình công tác:
1996 – 1999: Cán bộ tín dụng - Ngân hàng TMCP Châu 
Á Thái Bình Dương 
1999 – 2001: Nhân viên tư vấn thuế và tài chính - Công 
ty PricewaterhouseCooper (PwC) 
2001 – 2007: Cán bộ tín dụng, Phó phòng tín dụng, 
Giám đốc PGD - Sở giao dịch 1 - BIDV
2007 – 2013: Giám đốc Tư vấn tài chính Doanh nghiệp - 
Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 
2013 – 2016: Chánh văn phòng Hội đồng quản trị – 
Ngân hàng VP Bank
2016 – nay: Thành viên Hội đồng quản trị – MIK Group
2018 – nay: Chủ tịch Công ty - Công ty TNHH Kinh do-
anh Bất động sản MIK Home 
03/2019 - nay: Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần 
Chứng khoán FPT

5 6
Ông Nguyễn Văn Dũng Bà Nguyễn Thị Thái Anh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN ĐIỀU HÀNH

Tổng Giám đốc
Năm sinh: 1968 
Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán 
Ngày bắt đầu là Tổng giám đốc: 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.

Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối Tư vấn Đầu tư
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 Phó TGĐ: 23/04/2019

Quá trình công tác: 
Đẫ được giới thiệu tại mục Thành viên HĐQT 

1 2
Ông Nguyễn Điệp Tùng Ông Nguyễn Văn Dũng
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BAN ĐIỀU HÀNH

Kế toán trưởng
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 - 2004: Kế toán - Công ty TNHH Phân phối FPT 
2004 - 2006: Kế toán trưởng Công ty TNHH Giải pháp 
phần mềm FPT 
2006 - 2007: Kế toán Công ty Phát triển đầu tư Công 
nghệ FPT 
2007 – Nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần chứng 
khoán FPT

Phó Tổng giám đốc kiêm  Giám đốc Trung tâm công 
nghệ
Năm sinh: 1976
Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin 
Ngày bắt đầu là Phó TGĐ: 23/04/2019 

Quá trình công tác: 
2000 – 2006: Quản lý Công nghệ thông tin tại Công ty cổ 
phần công nghệ FPT;
2006 – nay: Giám đốc Công nghệ thông tin tại Công ty 
Cổ phần Chứng khoán FPT
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BAN KIỂM SOÁT

Trưởng BKS
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

Thành viên BKS
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

Thành viên BKS
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 ng-
hiệp 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

1 2 3
Bà Đỗ Thị Hương Ông Eiichiro So Bà Nguyễn Thị Phương 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

RỦI RO

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.

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.

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.

“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 ”

Rủi ro pháp luật

FPTS hoạt động dưới sự điều chỉnh của Luật Doanh 
nghiệp, 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.

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.
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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, ... 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 
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 2019 số lượng các công ty chứng khoán đang hoạt động trên TTCK là 90 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, dịch bệnh, ... nếu xảy ra sẽ gây 
thiệt hại về tài sản, con người và tình hình hoạt động 
chung của Công ty.
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TÌNH HÌNH 
HOẠT ĐỘNG 
2019

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu năm 2019 tương đối khởi sắc, 
chỉ số VN-Index liên tục đi lên mạnh mẽ và vượt ngưỡng tâm lý quan trọng 
1.000 điểm chỉ sau chưa đến 3 tháng. Tính đến hết tháng 12/2019, quy mô 
vốn hóa toàn thị trường đạt 4,6 triệu tỷ đồng, tăng 10,18% so với cùng kỳ 
năm trước, tương đương với 101,04% GDP. Trong đó, vốn hóa trên sàn Hose 
đạt 3,28 tỷ đồng, tăng trưởng 14,05% so với năm 2018; sàn HNX đạt 189,57 
nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 2,4% so với năm 2018, sàn Upcom đạt 912 tỷ 
đồng và thị trường Trái phiếu Chính phủ/ Trái phiếu Doanh nghiệp đạt 1,15 
triệu tỷ đồng.

Mức vốn hóa này được kỳ vọng sẽ gia tăng mạnh trong các năm tới nhờ xu 
hướng tăng điểm của các chỉ số chính, xu hướng mua ròng của nhà đầu 
tư nước ngoài và tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước 
được thúc đẩy. Bên cạnh đó là các hoạt động phát hành cổ phần lần đầu ra 
công chúng (IPO), niêm yết, huy động vốn trên TTCK của các doanh nghiệp 
tư nhân trong nước.

TÌNH HÌNH 
THỊ TRƯỜNG 

CHỨNG KHOÁN 
2019

“Năm 2019 là một năm thị trường chứng khoán 
có nhiều biến động”
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TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2018 Năm 2019 Tăng trưởng 
(%)

 DOANH THU HOẠT ĐỘNG Tỷ VNĐ 695,24 386,65 -44,39

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu Tỷ VNĐ 207,64 201,89 -2,77

Doanh thu môi giới chứng khoán Tỷ VNĐ 171,35 99,70 -41,81

 Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) Tỷ VNĐ 284,55 59,15 -79,21

Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính Tỷ VNĐ 18,60 16,87 -9,27

Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán Tỷ VNĐ 11,99 8,62 -28,05

Thu nhập hoạt động khác Tỷ VNĐ 0,85 0,23 -72,32

Doanh thu bảo lãnh, địa lý phát hành chứng khoán Tỷ VNĐ 0,27 - -100,00

Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán Tỷ VNĐ - 0,18 -

 CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 135,87 107,57 -21,41

Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán Tỷ VNĐ 84,06 66,20 -21,24

Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán Tỷ VNĐ 15,20 10,67 -29,84

Chi phí hoạt động tư vấn tài chính Tỷ VNĐ 9,38 9,22 -1,76

Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải 
thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của 
các khoản cho vay 

Tỷ VNĐ 26,97 21,33 -20,92

Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) Tỷ VNĐ 0,26 0,0055 -97,86

Chi phí nghiệp vụ đầu tư chứng khoán Tỷ VNĐ - 0,16 -

 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Tỷ VNĐ 33,25 27,93 -16,00

Chi phí tài chính Tỷ VNĐ 0,13 - -100,00

Chi phí quản lý công ty chứng khoán Tỷ VNĐ 50,53 52,06 3,02

Kết quả hoạt động khác Tỷ VNĐ 0,99 0,28 -71,46

Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ VNĐ 542,95 255,22 -52,99

 LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN Tỷ VNĐ 489,98 214,30 -56,26

Tổng tài sản Tỷ VNĐ 2501,71 2523,65 0,88

Vốn chủ sở hữu Tỷ VNĐ 1975,18 2111,021 6,88

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành Cổ 
phiếu 109.313.434 120.243.453 9,99

EPS VNĐ 4.265* 1.782 -58,21

• Doanh thu hoạt động năm 2019 giảm mạnh chủ yếu là do doanh thu từ chênh lệch đánh giá lại giá trị tài sản 
tài chính ghi nhận thông qua lãi/ lỗ (FVTPL) của năm 2019 không còn khoản tăng đột biến như năm 2018. 
• Doanh thu đến từ việc đánh giá chênh lệch Giá trị tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/ lỗ (FVTPL) của năm 
2019 giảm 79,21% xuống còn 59,15 tỷ đồng so với mức 284,55 tỷ đồng của năm 2018.
• Lãi từ các khoản cho vay và phải thu năm 2019 đạt 201,89 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh 
thu hoạt động, giảm 2,77% so với cùng kỳ năm 2018.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí của năm 2019 là Chi phí 
nghiệp vụ môi giới chứng khoán và Chi phí dự phòng tài sản tài chính, 
xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính 
và chi phí đi vay của các khoản cho vay, chiếm lần lượt 62% và 20%. Hai 
khoản mục chi phí này đều giảm khoảng 21% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngoài ra, các chi phí khác đều giảm so với cùng kỳ năm 2018

Doanh thu hoạt động năm 2019 đạt 386,65 tỷ đồng, 
giảm 44,39% so với cùng kỳ năm 2018

“Chi phí hoạt động năm 
2019 đạt 107,57 tỷ đồng, 
giảm 21,41% so với cùng 

kỳ năm 2018”

Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019

(*) 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 tính 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 trong năm 2019, FPTS đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu mà Công ty đề ra đầu năm. 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 qua.

Chỉ tiêu Đơn vị KH năm 2019 TH năm 2019 TH 2019/KH 2019 
(%)

Tổng doanh thu 
thực hiện (*) Tỷ đồng 350,00 392,98 112,28%

Lợi nhuận trước 
thuế thực hiện (**) Tỷ đồng 220,00 233,74 106.24%

Số lượng nhân viên Người 350 369 105,43%

LNTT thực hiện/
Vốn điều lệ % 18,30% 19,44% 106.22%

(*) Lãi cơ bản trên cổ phiếu số năm trước đã điều chỉnh lại do trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018 được trích vào 
năm 2019, chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2019 đến thời điểm phát hành báo cáo tài chính này chưa trừ quỹ khen 
thưởng, phúc lợi năm 2019 do chưa có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
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Cơ cấu doanh thu chi phí

Những thay đổi trong ban lãnh đạo công ty

Ngày 21/03/2019, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, bà Nguyễn Thị Thái Anh được bầu làm thành viên độc lập 
HĐQT theo Nghị quyết 01-2019/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS.

Thống kê nhân sự

Chính sách nhân sự
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
Cán bộ, công nhân viên 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,…).

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

STT Tiêu chí ĐVT Năm 2018 Năm 2019

I Theo trình độ lao động

1 Trình độ Đại học và trên Đại học Người 317 353

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp Người 7 8

3 Lao động phổ thông Người 9 8

II Theo giới tính

1 Nam Người 172 186

2 Nữ Người 161 183

Tổng cộng Người 333 369

Cơ cấu doanh thu 2018

Cơ cấu chi phí hoạt động 2018 Cơ cấu chi phí hoạt động 2019

Cơ cấu doanh thu 2019

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

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu

Doanh thu môi giới chứng khoán

Doanh thu bảo lãnh, địa lý phát hành chứng 
khoán

Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng 
khoán

Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán

Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính

Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua 
lãi lỗ (FVTPL)

Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn 
thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy 
giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của 
các khoản cho vay

Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán

Chi phí nghiệp vụ đầu tư chứng khoán

Chi phí nghiệp vụ lưu k ý chứng khoán

Chi phí hoạt động tư vấn tài chính
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN
Tình hình đầu tư
Bám sát định hướng phát triển, trong năm 2019, FPTS không thực hiên hoạt động tự doanh các cổ phiếu niêm yết và 
đăng ký giao dịch trên sàn Upcom mà chỉ tiến hành mua các cổ phiếu lô lẻ của các nhà đầu tư.

Công ty con, công ty liên kết: không có

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu an toàn tài chính 

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2018 Năm 2019 % Tăng trường

Các chỉ tiêu Bảng cân đối kế toán

Tổng tài sản Tỷ VNĐ 2.501,71 2.523,65 0,88%

Nợ phải trả Tỷ VNĐ 526,54 412,63 -21,64%

Vốn chủ sở hữu Tỷ VNĐ 1.975,18 2.111,02 6,88%

Vốn điều lệ Tỷ VNĐ 1.093,14 1.202,44 10,00%

Chỉ tiêu Báo cáo Kết quả kinh doanh

Tổng doanh thu Tỷ VNĐ 728,49 414,57 -43,09%

Lợi nhuận trước thuế Tỷ VNĐ 542,95 255 -52,99%

Lợi nhuận sau thuế Tỷ VNĐ 489,98 214 -56,26%

STT Các  chỉ tiêu Đơn vị Giá trị rủi ro/Vốn khả dụng tại 
ngày 31/12/2019

1 Tổng giá trị rủi ro thị trường VNĐ      29.874.376.161 

2 Tổng giá trị rủi ro thanh toán VNĐ      21.809.679.838 

3 Tổng giá trị rủi ro hoạt động VNĐ      60.000.000.000 

4 Tổng giá trị rủi ro (4=1+2+3) VNĐ    111.684.055.999 

5 Vốn khả dụng VNĐ 2.194.250.846.783

6 Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng % 1965%

 (*) Chỉ tiêu Trung bình ngành dựa trên BCTC kiểm toán năm 2019 của TOP 10 công ty chứng khoán có thị phần môi 
giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ lớn nhất tại HOSE năm 2019.

Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh 
toán
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán của FPTS trong năm 
2019 đã được cải thiện so với năm 2018. Nguyên nhân 
chủ yếu là do công ty đã giảm được nợ ngắn hạn từ vay 
ngân hàng. 

Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Do vay ngắn hạn giảm nên Hệ số Nợ/Tổng tài sản và 
Nợ/ Vốn chủ sở hữu giảm mạnh trong năm 2019, lần 
lượt đạt 16,42% và 20,19%. Hai chỉ tiêu này của FPTS 
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 2019 
giảm mạnh so với năm 2018 do doanh thu năm 2019 
không còn được ghi nhận khoản chênh lệch lớn đến từ 
giá trị của Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua 
lãi lỗ (FVTPL) như năm 2018. Hai chỉ tiêu này của FPTS 
cũng 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 giảm trong năm qua nhưng vẫn 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 an toàn tài chính 

Các chỉ tiêu ĐVT 2018 2019 2019/2018 TB ngành 2019 
(*)

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 4,36 5,63 1,29 3,6

Hệ số thanh toán nhanh lần 4,36 5,63 1,29 3,6

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Hệ số nợ/tổng tài sản % 24,50 16,42 0,67 29,10

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu % 29,85 20,19 0,68 79,90

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Doanh thu hoạt động/Vốn Chủ sở hữu lần 0,39 0,19 0,48 0,19

Doanh thu hoạt động / Tổng tài sản lần 0,32 0.15 0,48 0,086

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu hoạt động % 70,48 55,42 0,79 28,90

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH (ROE) % 27,78 10,49 0,38 6,50

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS (ROA) % 22,80 8,53 0,37 3,20

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

% 77,95 65,94 0,85 36,60
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CSH

Cổ phần
Tính đến hết ngày 31/12/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT có: 
•  Số cổ phiếu phổ thông: 120.244.051 cổ phiếu. 
•  Số cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu.
•  Số cổ phần đang lưu hành: 120.243.453 cổ phiếu. 
•  Số cổ phiếu quỹ: 598 cổ phiếu. 
•  Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.

Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu 

Cơ cấu cổ đông theo loại hình sở hữu

Lịch sử tăng vốn

STT Năm Vốn điều lệ (VNĐ) Nội dung tăng vốn

1 13/7/2007 200.000.000.000 Thành lập Công ty.

2 11/2007 440.000.000.000 Tăng vốn từ phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo 
tỷ lệ 1:1 và phát hành cổ phiếu cho CBNV.

3 4/2011 550.000.000.000 Tăng vốn từ phát hành 11.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho 
SBI Securities.

4 6/2012 733.323.900.000 Tăng vốn từ chia thưởng tỷ lệ 3:1 cho cổ đông hiện hữu.

5 6/2015 806.648.700.000 Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 10:1, cho 
cổ đông hiện hữu.

6 6/2016 903.437.270.000 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 12%.

7 6/2017 993.769.520.000 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 10%.

8 6/2018 1.093.136.880.000 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 10%.

9 6/2019 1.202.440.510.000 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 10%.

Danh sách cổ đông lớn

STT Tên tổ chức/cá nhân Số CMND/Hộ 
chiếu/ĐKKD Địa chỉ Số lượng cổ 

phần Tỷ lệ/ VĐL

1 SBI FINANCIAL SER-
VICES CO., LTD 10401100313

Izumi Garden Tower 20F, 1-6-1 
Roppongi, Minato Ward, Tokyo, 
Japan

24.050.279 20,00%

2 Công ty Cổ phần FPT 101248141
Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy 
Tân, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu 
Giấy Hà Nội

24.050.279 20,00%

3 Nguyễn Điệp Tùng 012124628 B2 Tập thể Laser, Hoàng Cầu, 
Hà Nội 9.345.301 7,77%

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

1 Cổ đông Nhà nước                              -                             -   

2 Cổ đông lớn 
(sở hữu ≥ 5% vốn CP)  57.445.859 47,77

Trong nước 33.395.580 27,77

Nước ngoài 24.050.279 20,00

3 Cổ đông khác  62.797.594 52,23

Trong nước 60.077.320 49,96

Nước ngoài 2.720.274 2,26

TỔNG CỘNG 120.243.453 100,00

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

1 Cổ đông trong nước 2.319 98,51

 Tổ Chức  18 0,76

 Cá nhân  2.301 97,75

2 Cổ đông nước ngoài 35 1,49

 Tổ chức 11 0,47

 Cá nhân 24 1,02
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Cổ phiếu FTS năm 2019

Cổ phiếu quỹ 
Tính đến ngày 31/12/2019, số cổ phiếu quỹ của Công ty là 598 cổ phiếu. 
Trong năm 2019, Công ty chỉ tiến hành mua lại  cổ phiếu lô lẻ làm cổ phiếu quỹ.

STT Chỉ tiêu Nội dung

1 Giá đầu năm (tại ngày 01/01/2019) 16.500 VNĐ

2 Giá cuối năm ( tại ngày 31/12/2019) 11.500 VNĐ

3  Tăng trưởng cổ phiếu FTS năm 2019 -30,30%

4  Giá cao nhất (tại ngày 13/03/2019) 17.500 VNĐ

5  Giá thấp nhất (tại ngày 21/10/2019) 11.100 VNĐ

6  Khối lượng giao dịch trung bình/ ngày 39.223 cổ phiếu

BÁO CÁO
CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
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ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ 
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
KINH TẾ THẾ GIỚI

KINH TẾ VIỆT NAM

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG NĂM 
2019

FED giảm lãi suất 03 lần mỗi lần 0,25%.
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung diễn biến phức tạp. 

GDP tăng 7,02%/Kế hoạch 6,8%/Năm 2018 tăng 7,08%.
CPI tăng 2,79%/Kế hoạch 4%/ Năm 2018 tăng 3,54%.
Xuất siêu 9,94 tỷ USD/ Năm 2018 xuất siêu 7,21 tỷ USD.
Tăng trưởng tín dụng 12,1%/ Năm 2018 tăng trưởng 13,3%.
Bội thu Ngân sách Nhà nước 97,9 ngàn tỷ đồng/Năm 2018 bội thu 0,4 ngàn tỷ đồng
Doanh nghiệp phá sản, dừng hoạt động 89.200 DN/ Năm 2018 số doanh nghiệp phá sản dừng hoạt động là 
106.965 DN.

Không sôi động và suy giảm cuối năm
• Chỉ số VN Index tăng 7,66% (Đầu năm 892,54 cuối năm 960,99).
• Chỉ số HNX Index giảm 1,65% (Đầu năm 104,23 cuối năm 102,51).
• Giá trị giao dịch trung bình ngày 4.605 tỷ VNĐ/ Cùng kỳ 6.600 tỷ VNĐ giảm 30,22%. Giao dịch thỏa thuận (28,39%) và 
giao dịch của các mã đầu cơ đặc biệt lớn.
• Số lượng tài khoản chứng khoán cơ sở của nhà đầu tư toàn thị trường là 2.465.972 tăng 12,99% so với năm 2018 
(2.182.327 tài khoản). 
• Số lượng tài khoản chứng khoán phái sinh toàn thị trường là 91.058 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, đặc biệt là các công ty Chứng khoán Hàn Quốc.

• Thông tư 128/2018-TT-BTC hiệu lực 15/2/2019 bỏ sàn phí giao dịch. CTCK đầu tiên (Pinetree) tuyên bố miễn phí trọn 
đời khởi động cuộc đua miễn, giảm phí.
• Các CTCK Hàn quốc rót nhiều tiền và cạnh tranh mạnh bằng miễn, giảm phí, thu hút nhân sự.
• Chính thức vận hành Covered Warrant ngày 28/6.
• HNX chính thức giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ 04/7.
• Cổ phiếu FTM mất hơn 90% giá trị cho thấy rủi ro của các CTCK với nghiệp vụ Margin.
• Quốc hội thông qua Luật Chứng khoán sửa đổi ngày 26/11.
• Trái phiếu doanh nghiệp bùng nổ nhưng chủ yếu là các Ngân hàng, DN Bất động sản.
• Cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước rất chậm.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

Tình hình thực hiện kết quả kinh doanh năm 2019

Các vấn đề khác
Tổ chức, nhân sự: 
Trong năm 2019 về cơ bản Công ty đã giữ nguyên cơ cấu, quy mô, tổ chức, nhân sự. Nhân sự đầu năm 336 người, cuối 
năm 369 người.
Công nghệ: 
Sản phẩm mới: 
 Biểu đồ phân tích kỹ thuật mới;
 EzMobileFutures - Giao dịch chứng khoán phái sinh trên điện thoại di động;
 EzFee-Phí giao dịch linh hoạt;
Nâng cấp các sản phẩm:
 Bổ sung tính năng mật khẩu giao dịch 01 lần cho cả phiên giao dịch;
 EzMobileTrading phiên bản mới;
 EzFutures phiên bản mới;
 Website FPTS giao diện mới.
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 2018 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 1.202.440.510.000 đồng.
Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch

Chỉ tiêu Đơn vị
Thực hiện Thực hiện

Tăng trưởng (%)
Tỷ VNĐ Năm 2019

Doanh thu thực hiện Tỷ VNĐ 476 393 -17,44%

Lợi nhuận trước thuế thực hiện Tỷ VNĐ 290 233 -19,66%

Lợi nhuận trước thuế thực hiện/ 
Vốn điều lệ Tỷ VNĐ 26,61% 19,44% -26,95%

Số lượng nhân viên Người 335 369 10,15%

Số tài khoản khách hàng Tài khoản 131.368 142.028 8,11%

Chỉ tiêu Đơn vị
Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ hoàn thành 

kế hoạch (%)Tỷ VNĐ Năm 2019

Doanh thu thực hiện Tỷ VNĐ 350 393 112,29%

Lợi nhuận trước thuế thực hiện Tỷ VNĐ 220 233 105,91%

Lợi nhuận trước thuế thực hiện/ Vốn 
điều lệ % 350 369 105,43%

Số lượng nhân viên Người 18,30% 19,44% 106,25%

Số tài khoản khách hàng Tài khoản 140.000 142.028 101,45%
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài sản

Tình hình Nợ phải trả

Chỉ tiêu
Năm 2018 Năm 2019

Tăng trưởng
(%)Giá trị

(Tỷ đồng)
Tỷ trọng    

(%)
Giá trị

( Tỷ đồng) Tỷ trọng (%)

Tài sản ngắn hạn 2.294,77 91,73 2.325,14 92,13 1,32

Tài sản tài chính 2.290,69 91,56 2.322,30 92,02 1,38

Tài sản ngắn hạn 
khác 4,08 0.16 2,83 0,11 -30,63

Tài sản dài hạn 206,94 8.27 198,52 7,87 -4,07

Tài sản cố định 174,92 6,99 166.59 6,60 -4,77

Chi phí xây dựng cơ 
bản dở dang 0 0 0 0 -

Tài sản dài hạn khác 32,01 1,28 31,93 1,28 -0,27

Tổng tài sản 2.501,71 100.00 2.523,65 100,00 0,88

Chỉ tiêu
Năm 2018 Năm 2019  Tăng trưởng

(%)Giá trị
(Tỷ đồng)

Tỷ trọng    
(%)

Giá trị
(Tỷ đồng)

Tỷ trọng 
(%)

Nợ ngắn hạn 526,54 100 412,63 100 -21,63

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 477,20 90,63 361,50 87,61 -24,25

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 14,14 2,69 12,57 3,05 -11,09

Quỹ khen thưởng phúc lợi 11,86 2,25 19,58 4,75 65,10

Phải trả người lao động 10,32 1,96 7.67 1,86 -25,66

Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn 4,49 0,85 4.92 1,19 9,42

Các khoản nợ phải trả ngắn hạn khác 8,53 1,62 6,39 1,55 -25,09

Nợ dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

Dự báo thị trường năm 2020
Kinh tế thế giới
• Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung diễn 
biến khó đoán mặc dù đã ký thỏa thuận giai đoạn 
01 trong tháng 01/2020.
• FED chưa rõ ràng về khả năng tiếp tục giảm 
lãi suất.
• Việt nam vào danh sách theo dõi thao túng 
tiền tệ của Mỹ và tỷ giá ngoại tệ.
• Bất ổn Trung đông: Xung đột Mỹ-Iran và giá 
dầu.
• EVFTA dự kiến có hiệu lực trong năm 2020.

Kinh tế trong nước

• GDP tăng 6,8%/Năm trước tăng 7,02%.
• CPI tăng 4%/Năm trước tăng 2,79%.
• Nhập siêu dưới 3% kim ngạch xuất nhập 
khẩu/Năm trước xuất siêu 9,94 tỷ USD.

Thị trường chứng khoán

• Thị trường chứng khoán không sôi động, 
thanh khoản không cải thiện.
• Số lượng tài khoản nhà đầu tư tăng trưởng 
chậm.
• Cuộc đua miễn giảm phí của các CTCK.
• 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. Đặc biệt với các CTCK Hàn Quốc.

Các vấn đề ảnh hưởng đến TTCK năm 2019
• Các nghị định hướng dẫn thực hiện Luật 
Chứng khoán sửa đổi.
• Cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước kỳ vọng 
tăng tốc do 2020 là năm cuối của kế hoạch thoái 
vốn nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020
Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2019 và dự báo tình hình thị trường năm 2020, Ban Tổng giám đốc 
FPTS đề xuất kế hoạch kinh doanh FPTS năm 2020 như sau:

CHỈ TIÊU TH 2019 KH 2020 +/-
Tổng doanh thu thực hiện
(tỷ đồng) 393 390 -0,8%

Lợi nhuận trước thuế thực hiện
(tỷ đồng) 233 220 -5,88%

Nhân viên (người) 369 400 8,40%

Lợi nhuận trước thuế thực hiện/
Vốn điều lệ 19.44 16.63% -14,43%

Các vấn đề khác
• Nhân sự:
- Giữ nguyên cơ cấu, quy mô, tổ chức, nhân sự.
- Nhân sự đầu năm 369 người, cuối năm 400 người.

• Công nghệ:
- Nâng cấp và hoàn thiện các sản phẩm
- Thay đổi hệ thống để kết nối với hệ thống công nghệ mới của Sở GDCK dự kiến vận hành cuối năm 2020
- Hỗ trợ tốt cho mọi hoạt động kinh doanh của FPTS.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ MỌI MẶT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
• Thị trường chứng khoán không sôi động và suy giảm 
về cuối năm, mặc dù chỉ số VN Index tăng 7,66% (Đầu 
năm 892,54 cuối năm 960,99), chỉ số HNX Index giảm 
1,65% (Đầu năm 104,23 cuối năm 102,51) nhưng giá trị 
giao dịch trung bình ngày 4.605 tỷ VNĐ giảm 30,22% so 
với cùng kỳ (6.600 tỷ VNĐ).
• Trong năm 2019, công ty nằm trong TOP 10 về thị 
phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tại tại Sở giao 
dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
• Thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ năm 2019 
tại hai Sở giao dịch chứng khoán HOSE và HNX lần lượt 
là 2,58% và 4,18% (Thị phần môi giới năm 2018 tại HOSE 
là 3,34% và tại HNX là 4,93%).
• Năm 2019, công ty tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các 
sản phẩm công nghệ hiện có đồng thời đã phát triển 
và ra mắt nhiều sản phẩm mới, đảm bảo vận hành hệ 
thống công nghệ ổn định phục vụ hiệu quả hoạt động 
kinh doanh.

• Năm 2019, 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 2019 đạt 393,14 tỷ đồng hoàn 
thành 112,33% kế hoạch doanh thu năm 2019, giảm 
17,46% so với thực hiện năm 2018. Tổng lợi nhuận trước 
thuế đã thực hiện cả năm 2019 đạt 233 tỷ đồng hoàn 
thành 106,24% kế hoạch lợi nhuận năm 2019, giảm 
19,64% so với thực hiện năm 2018.
• Trong năm 2019, công ty đã mở mới 10.823 tài khoản 
giao dịch chứng khoán cơ sở và 2.478 tài khoản chứng 
khoán phái sinh cho nhà đầu tư. Số lượng tài khoản nhà 
đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công 
ty thời điểm 31/12/2019 là 142.028 tài khoản chứng 
khoán cơ sở và 2.639 tài khoản chứng khoán phái sinh.

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019
Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị
Năm 2019, Hội đồng Quản trị của Công ty đã tổ chức họp và có các chỉ đạo kịp thời với các nội dung chính sau:
• Thông qua các nội dung của chương trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2019;
• Thông qua chính sách quản trị rủi ro năm 2019;
• Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh các quý và cả năm 2019;
• Triển khai thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu và bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2019;
• Thông qua việc bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023;
• Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Đà Nẵng: Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Trung, bổ nhiệm 
ông Nguyễn Đình Nghĩa;
• Thông qua việc miễn nhiệm 01 Phó tổng giám đốc và bổ nhiệm 03 Phó tổng giám đốc Công ty: Miễn nhiệm ông 
Nguyễn Văn Trung, bổ nhiệm các ông/bà Nguyễn Văn Dũng, Doãn Trung Kiên, Nguyễn Thị Thu Hương

Hoạt động giám sát của HĐQT với Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý
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 xuy-
ên, 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 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 
2019, 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 2019 của 
công ty là khá tốt trong khối các công ty chứng khoán, 
hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm theo 
nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019
Năm 2019 mọi thành viên trong Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao
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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 

Trong năm 2019, công ty đã đạt được lợi nhuận trước 
thuế là 255 tỷ đồng trong đó lợi nhuận trước thuế đã 
thực hiện là 233 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 71/2018/NĐ-CP ngày 
06/06/2018 và thông tư 95/2018/TT-BTC của Bộ Tài 
chính ngày 22 tháng 09 năm 2018 và Điều lệ, Quy chế 
quản trị của Công ty CP chứng khoán FPT. Hội đồng 

để giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thiết lập và duy trì hoạt động hiệu quả của bộ phận 
kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. 
Hội đồng quản trị, kiểm toán nội bộ và Ban điều hành 
tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo 
các nguyên tắc sau:
• Luôn vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông;
• Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của 
Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty;
• Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, 
minh bạch;
• 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.

quản trị đã thực hiện quản trị công ty theo các chuẩn 
mực quản trị hiện đại.
  
Năm 2020, 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 Cổ phần 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.

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị

Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Kết luận

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019 và dự báo tình hình thị trường năm 2020, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng 
Cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu  KH2020  TH2019 % Tăng trưởng

Doanh thu hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính (tỷ đồng) 390 393 -0,8%

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) 220 233 -5,88%

Nhân viên (người) 400 369 8,4%

Số tài khoản khách hàng 150.000 142.028 5,61%

QUẢN TRỊ
CÔNG TY
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Danh sách thành viên HĐQT

Hoạt động của HĐQT năm 2019:

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

1  Ông Nguyễn Điệp Tùng  Chủ tịch HĐQT 9.345.301 7,77%

2  Ông Đỗ Sơn Giang  Thành viên HĐQT 274.291 0,23%

3  Ông Nguyễn Khắc Thành Thành viên HĐQT 159.007 0,1322%

4  Ông Shuzo Shikata  Thành viên HĐQT - -

5  Ông Nguyễn Văn Dũng Thành viên HĐQT 322.080 0,27%

6 Bà Nguyễn Thị Thái Anh  Thành viên HĐQT - -

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  Chủ tịch HĐQT  4/4 100%  

2  Ông Đỗ Sơn Giang  Thành viên HĐQT  4/4 100%  

3  Ông Nguyễn Khắc Thành Thành viên HĐQT  4/4 100%  

4  Ông Shuzo Shikata  Thành viên HĐQT  4/4 100%  

5  Ông Nguyễn Văn Dũng Thành viên HĐQT  4/4 100%  

6 Bà Nguyễn Thị Thái Anh  Thành viên HĐQT  3/4 75%
 Thành viên HĐQT 
bổ sung từ ngày 

21/03/2019 

Các nghị quyết của HĐQT năm 2019
STT  Số quyết định  Ngày Nội dung

1 01-2019/QĐ/HDQT /FPTS 08/01/2019 Ban hành lại hệ thống thang lương, bảng lương FPTS

2 01- 2019/NQ/HDQT/FPTS 23/01/2019

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018
- Thông qua việc bổ sung 01 Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 
2018 - 2023
- Thông qua nội dung và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2019

3 02-2019/QĐ/HDQT /FPTS 29/01/2019 Ban hành Chính sách Quản trị rủi ro Công ty cổ phần Chứng khoán 
FPT năm 2019

4 03-2019/QĐ/HDQT /FPTS 01/02/2019 Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Trung thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi 
nhánh Đà Nẵng - CTCP Chứng khoán FPT kể từ ngày 01/02/2019

5 04-2019/QĐ/HDQT /FPTS 01/02/2019
Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Nghĩa giữ chức vụ Giám đốc Chi 
nhánh Đà Nẵng - Công ty cổ phần Chứng khoán FPT kể từ ngày 
01/02/2019

6 05-2019/QĐ/HDQT /FPTS 12/02/2019 Quyết định v/v họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

7 06-2019/QĐ/HDQT /FPTS 02/04/2019 Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 
2018

8 02- 2019/NQ/HDQT/FPTS 23/04/2019

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Q1 năm 2019 
và Kế hoạch kinh doanh Q2 năm 2019
- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
- Thống nhất việc triển khai trả cổ tức bằng tiền và Phát hành cổ 
phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu theo phương án 
đã được ĐHĐCĐ thông qua.

9 07-2019/QĐ/HDQT /FPTS 23/04/2019 Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 
năm 2018 bằng tiền và cổ phiếu 

10 08-2019/QĐ/HDQT /FPTS 23/04/2019 Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức Phó Tổng giám đốc 
công ty cổ phần Chứng khoán FPT kể từ ngày 23/4/2019

11 09-2019/QĐ/HDQT /FPTS 23/04/2019 Bổ nhiệm ông Doãn Trung Kiên giữ chức Phó Tổng giám đốc công 
ty cổ phần Chứng khoán FPT kể từ ngày 23/4/2019

12 10-2019/QĐ/HDQT /FPTS 23/04/2019 Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức Phó Tổng giám đốc 
công ty cổ phần Chứng khoán FPT kể từ ngày 23/4/2019'

13 11-2019/QĐ/HDQT /FPTS 25/04/2019 Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Trung thôi giữ chức Phó Tổng giám 
đốc công ty cổ phần Chứng khoán FPT kể từ ngày 254/2019

14 12-2019/QĐ/HDQT /FPTS 21/05/2019

Uỷ quyền cho ông Lê Minh Việt - Giám đốc Lưu ký và Quản lý cổ 
đông, công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, chi nhánh TP.HCM được 
đại diện cho Chủ tịch HĐQT ký giấy xác nhận sở hữu cổ phần của 
Công ty Cổ phần chứng khoán FPT

15 13-2019/QĐ/HDQT /FPTS 21/05/2019

Uỷ quyền cho bà Nguyễn Thu Hồng - Giám đốc Lưu ký và Quản lý 
cổ đông, công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, chi nhánh TP.HCM 
được đại diện cho Chủ tịch HĐQT ký giấy xác nhận sở hữu cổ phần 
của Công ty Cổ phần chứng khoán FPT

16 03- 2019/NQ/HDQT/FPTS 13/08/2019 Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2019 
và Kế hoạch kinh doanh Quý 3 năm 2019

17 04- 2019/NQ/HDQT/FPTS 17/10/2019 Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2019 
và Kế hoạch kinh doanh Quý 4 năm 2019

Công ty không thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.
Các tiêu ban trực thuộc HĐQT 
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BAN KIỂM SOÁT
Danh sách thành viên BKS

Hoạt động của BKS trong năm 2019

Tổng kết các cuộc họp của BKS và các quyết định của BKS

Trong năm 2019, 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 2019;
• 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;
• Tham gia họp HĐQT Thông qua việc bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023;
• Tham gia họp HĐQT Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Đà Nẵng: Miễn nhiệm ông Nguyễn 
Văn Trung, bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Nghĩa;
• Tham gia họp HĐQT Thông qua việc miễn nhiệm 01 Phó tổng giám đốc và bổ nhiệm 03 Phó tổng giám đốc Công ty: 
Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Trung, bổ nhiệm các ông/bà Nguyễn Văn Dũng, Doãn Trung Kiên, Nguyễn Thị Thu Hương;
• Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Ban Tổng giám đốc và Ban Tài chính kế toán chuẩn bị.

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

1  Bà Đỗ Thị Hương  Trưởng Ban kiểm 
soát 16 -

2 Ông Eiichiro So  Thành viên BKS - -

3 Bà Nguyễn Thị Phương Thành viên BKS 54.208 0,0451%

STT  Họ và tên  Chức danh  Số buổi họp tham dự  Tỷ lệ tham dự họp 

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

2  Ông Echiiro So  TV BKS  2/2 100%

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

Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã tổ chức họp 02 lần. Các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường 
xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
• Ban kiểm soát đồng ý và đánh giá tốt chính sách kiểm soát chặt chi phí, chú trọng đầu tư phát triển các sản phẩm 
trực tuyến của Ban Tổng giám đốc.
• Ban kiểm soát đánh giá cao sự thận trọng của Ban Tổng giám đốc trong việc lựa chọn danh mục chứng khoán được 
phép giao dịch ký quỹ, xác định tỷ lệ đảm bảo cho các giao dịch ký quỹ của các nhà đầu tư, đảm bảo hoạt động giao 
dịch ký quỹ luôn an toàn, hiệu quả.
• Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc đều hợp lý và không gây thiệt hại cho 
các cổ đông.

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 2019 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty CP 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 2019 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 mặc dù thị trường chứng khoán trong năm 
2019 thanh khoản sụt giảm, cạnh tranh khốc liệt nhưng  
kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận năm 2019 là 
khá tốt trong khối các công ty chứng khoán, hoàn thành 
kế hoạch lợi nhuận năm 2019.
• Ban Lãnh đạo Công ty CP Chứng khoán FPT trong năm 

Năm 2019 Ban lãnh đạo Công ty CP Chứng khoán FPT đã thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về việc cung cấp các thông 
tin cần thiết cho Ban Kiểm soát. Các thành viên Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng 
Quản trị và được cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin cần thiết.

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. 
• Trong năm 2019 Hội đồng quản trị công ty đã thông 
qua chính sách quản lý rủi ro năm 2019.
• Ban Kiểm soát cho rằng, năm 2020 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 hành 
động phòng ngừa phù hợp, kịp thời, tránh các tổn thất 
có thể xảy ra trong tương lai.
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Năm 2019, 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.

Giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người có liên quan đến người nội bộ

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

Thực hiện các quy định về quản trị công ty

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 khác
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 VÀ THÙ LAO

STT Người thực hiện 
giao dịch

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
Lý do Tăng/ Giảm

Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ

1 Nguyễn Điệp Tùng     3.574.998 3,27%      8.495.729 7,77% Đầu tư chứng khoán

STT Người thực hiện 
giao dịch

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
Lý do Tăng/ Giảm

Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ

1 Nguyễn Văn Quyên     4.920.731 4,50%                    - 0,00% Thoái vốn

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

1 Công ty cổ phần FPT Cổ đông lớn (20% vốn điều lệ) Phí dịch vụ in sổ CNSHCP, Phí dịch 
vụ trả hộ cổ tức, Phí lưu ký 131.783.870

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

1 Công ty Cổ phần Viễn thông 
FPT Bên có liên quan

Dịch vụ viễn thông 
Dịch vụ Tư vấn tổ chức họp Đại hội 
đồng cổ đông

  168.300.000

2 Chi nhánh Công ty Cổ phần 
Viễn thông FPT Bên có liên quan Thiết bị tin học     99.000.000 

3 Công ty TNHH Hệ thống thông 
tin FPT Bên có liên quan Dịch vụ viễn thông   446.295.300 

4 Chi nhánh Công ty TNHH MTV  
Viễn thông Quốc tế  FPT Bên có liên quan Dịch vụ viễn thông   941.157.800 

5 Công ty TNHH MTV  Viễn 
thông Quốc tế  FPT Bên có liên quan Dịch vụ viễn thông     39.259.980 

QUẢN TRỊ RỦI RO

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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CÔNG BỐ THEO TIÊU CHUẨN GRI SỐ TRANG

GRI 102: Công bố thông tin theo tiêu chuẩn chung

Hồ sơ tổ chức

102-1 Tên tổ chức 8

102-2 Các hoạt động, thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ 9

102-3 Địa điểm của trụ sở chính 8

102-4 Các địa điểm hoạt động 8

102-7 Quy mô của tổ chức 8

102-8 Thông tin về nhân viên và người lao động khác 33

Chiến lược

102-14 Tuyên bố của người ra quyết định cấp cao 59

Quản trị

102-18 Cơ cấu quản trị 16

Sự tham gia của các bên liên quan

102-40 Danh sách các bên liên quan 61

102-42 Nhận diện và lựa chọn các bên liên quan 61

102-44 Các chủ đề và mối quan ngại chính được nêu lên 60

Thông lệ báo cáo

102-45 Các đơn vị được bao gồm trong báo cáo tài chính riêng 60

102-46 Xác định phạm vi báo cáo và phạm vi chủ đề 60

102-47 Danh sách các chủ đề trọng yếu 60

102-48 Trình bày lại thông tin 60

102-49 Thay đổi trong báo cáo 60

102-50 Kỳ báo cáo 60

102-51 Ngày của báo cáo gần nhất 60

Bảng mục lục GRI

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2019

FPTS SECURITIES 
Nơi bạn đặt niềm tin

“
”

Công bố theo tiêu chuẩn GRI

GRI 201: Hiệu quả hoạt động kinh tế
GRI 302: Năng lượng
GRI 303: Nước
GRI 307: Tuân thủ môi trường
GRI 401: Việc làm
GRI 404: Giáo dục và đào tạo
GRI 418: Quyền bảo mật thông tin khách hàng
GRI 419: Tuân thủ kinh tế, xã hội



56 57BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG BỐ THEO TIÊU CHUẨN GRI SỐ TRANG

102-52 Chu kỳ báo cáo 60

102-54 Tuyên bố lập báo cáo tuân theo tiêu chuẩn GRI 60

102-55 Mục lục GRI 55

Phần GRI 200 (Chủ đề kinh tế)

Hiệu quả hoạt động kinh tế

GRI 103 Phương pháp quản trị

103-1 Giải thích về chủ đề trọng yếu và phạm vi của chủ đề 62

103-2 Phương pháp quản trị và các hợp phần 62

103-3 Đánh giá về phương pháp quản trị 62

GRI 201: Hiệu quả hoạt động kinh tế 2019

201-1 Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân bổ 63

Phần GRI 300 (Chủ đề môi trường)

Năng lượng và nước

GRI 103 Phương pháp quản trị

103-1 Giải thích về chủ đề trọng yếu và các phạm vị chủ đề 64

103-2 Phương pháp quản trị và các hợp phần 64

103-3 Đánh giá về phương pháp quản trị 64

GRI 302, 303 Năng lượng và nước

302-1 Tiêu thụ năng lượng và nước trong tổ chức 64

302-3 Cường độ sử dụng năng lượng và nước 64

302-4 Giảm tiêu hao năng lượng và nước 64

Tuân thủ về môi trường, kinh tế và xã hội

GRI 103 Phương pháp quản trị

103-1 Giải thích về chủ đề trọng yếu và các phạm vị chủ đề 65

CÔNG BỐ THEO TIÊU CHUẨN GRI SỐ TRANG

103-2 Phương pháp quản trị và các hợp phần 65

103-3 Đánh giá về phương pháp quản trị 65

GRI 307,419 Tuân thủ về môi trường, kinh tế và xã hội

307-1 Không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường 65

419-1 Không tuân thủ luật pháp và các quy định trong lĩnh vực kinh tế và xã hội 65

Phần GRI 400 (Chủ đề xã hội)

Việc làm

GRI 103 Phương pháp quản trị

103-1 Giải thích về chủ đề trọng yếu và phạm vi của chủ đề 66

103-2 Phương pháp quản trị và các hợp phần 66

103-3 Đánh giá về phương pháp quản trị 66

GRI 401 Việc làm

401-1 Số lượng nhân viên thuê mới và tỷ lệ thôi việc 67

401-2 Phúc lợi cung cấp cho nhân viên toàn thời gian không dành cho nhân viên tạm 
thời hoặc bán thời gian 67

401-3 Nghỉ thai sản 67

Giáo dục và đào tạo

GRI 103 Phương pháp quản trị

103-1 Giải thích về chủ đề trọng yếu và phạm vi của chủ đề 68

103-2 Phương pháp quản trị và các hợp phần 68

103-3 Đánh giá về phương pháp quản trị 68

GRI 404 Giáo dục và Đào tạo

404-2  Các chương trình nâng cao kỹ năng cho nhân viên và chương trình hỗ trợ 
chuyển tiếp 68

404-3 Tỷ lệ nhân viên được đánh giá định lỳ hiệu quả công việc và phát triển nghề 
nghiệp 68

Bảo mật thông tin khách hàng
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Tổng giám đốc

Nguyễn Điệp Tùng

Kể từ khi thành lập vào 13/07/2007, FTS đã cố gắng 
trở thành một doanh nghiệp  áp dụng các nguyên 
tắc bền vững. Chúng tôi đã nỗ lực, không chỉ thông 
qua cam kết của tôi với tư cách là người sáng lập và 
người điều hành, mà còn trong từng hoạt động kinh 
doanh của mình, bao gồm xây dựng đội ngũ cán bộ 
, tập trung khai thác thế mạnh về công nghệ, mang 
lại những sản phẩm dịch vụ chất lượng cao nhất cho 
mọi khách hàng.

Là một trong những doanh nghiệp đầu ngành trên thị 
trường chứng khoán, chúng tôi nhận thức rõ tầm ảnh 
hưởng của mình đến cộng đồng và sự phát triển bền 
vững của xã hội. FTS thấu hiểu sự thành công của 
doanh nghiệp sẽ không chỉ đơn giản là những con số 
về doanh thu, lợi nhuận mà còn là những giá trị vượt 
trội và lâu dài mà doanh nghiệp xây dựng và mang 
đến cho mọi người.

Thông qua báo cáo phát triển bền vững đầu tiên này, 
chúng tôi ý thức được việc thực hiện các giá trị cốt lõi 
mà chúng tôi đã cam kết trên cơ sở liên tục và luôn 
công bố rõ ràng trong các báo cáo tiếp theo. Chúng 
tôi sẵn sàng tiếp nhận mọi ý kiến và đề xuất từ độc 
giả của báo cáo này, vì chúng tôi muốn tiếp tục phát 
triển, trở thành một nhà lãnh đạo và đóng góp tích 
cực cho cộng đồng xung quanh.
 
Với ước mơ và sứ mệnh xã hội của mình, chúng tôi tin 
tưởng vào một tương lai vượt lên tầm cao mới. 

Chào mừng quý vị đến với Báo cáo bền vững đầu tiên của Công ty Cổ phần 
Chứng khoán FPT (FTS)

Cam kết từ Tổng giám đốcCÔNG BỐ THEO TIÊU CHUẨN GRI TRANG

GRI 103 Phương pháp quản trị 69

103-1 Giải thích về chủ đề trọng yếu và phạm vi của chủ đề 69

103-2 Phương pháp quản trị và các hợp phần 69

103-3 Đánh giá về phương pháp quản trị 69

GRI 418 Quyền bảo mật thông tin khách hàng 2019

418-1 Khiếu nại có căn cứ về việc vi phạm quyền bảo mật thông tin khách hàng và 
mất dữ liệu khách hàng 69



60 61BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

CAM KẾT VÀ SỨ MỆNH
Xã hội, môi trường, kinh tế 

Về Báo cáo Phát triển Bền vững
Báo cáo bền vững này là báo cáo đầu tiên được lập bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT trong khoảng thời gian báo 
cáo từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Báo cáo này, cùng với hồ sơ doanh nghiệp, được 
lập dựa trên Tiêu chuẩn GRI – Tiêu chuẩn được công nhận quốc tế từ Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI), dạng 
tham chiếu. Báo cáo này cũng được sự hỗ trợ từ Chương trình Thương mại Cạnh tranh (CSRCB) do GRI cung cấp trực 
tiếp để cải thiện khả năng cạnh tranh và chất lượng báo cáo của các doanh nghiệp ở Việt Nam, giúp các doanh nghiệp 
như chúng tôi có thể tham gia mạnh mẽ vào chuỗi giá trị toàn cầu

Phạm vi của báo cáo: Báo cáo này chỉ bao gồm các cam kết, chiến lược và triển khai kinh doanh bền vững của FPTS 
và không liên quan đến các thực thể bên ngoài FPTS.

Nội dung báo cáo và giới hạn: Báo cáo này tóm tắt các hoạt động kinh doanh bền vững của FPTS và báo cáo về tác 
động kinh tế, xã hội và môi trường của FPTS đối với cộng đồng và môi trường xung quanh hoạt động kinh doanh.

Các chủ đề trọng yếu: Chủ đề trọng yếu được trình bày bởi FP trong báo cáo này bao gồm: 
- GRI 201: Hiệu quả hoạt động kinh tế
- GRI 302: Năng lượng
- GRI 303: Nước
- GRI 307: Tuân thủ môi trường
- GRI 401: Việc làm
- GRI 404: Giáo dục và đào tạo
- GRI 418: Quyền bảo mật thông tin khách hàng
- GRI 419: Tuân thủ kinh tế, xã hội

Việc lựa chọn chủ đề trọng yếu được thực hiện bằng cách tham khảo Tiêu chuẩn GRI và xem xét các bên liên quan khác 
có ảnh hưởng trực tiếp đến FPTS, đánh giá tính trọng yếu của các chủ đề trong bối cảnh bền vững của doanh nghiệp, 
quốc gia và khu vực…

Sự tham gia của các bên liên quan

FPTS  xem xét tất cả các bên liên quan có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của mình. Bên cạnh việc có ảnh hưởng 
trực tiếp đến kinh doanh, chẳng hạn như các nhà cung cấp cung cấp nguyên liệu cho sự bền vững của doanh nghiệp, 
các bên liên quan khác, chẳng hạn như nhân viên, cũng rất quan trọng vì  FPTS  giúp trao quyền cho mọi người và tạo 
nên những tác động tích cực đến cộng đồng xung quanh.

Bên liên quan Cách thức tương tác 
với các bên liên quan

Mối quan tâm của bên 
liên quan

Hành động của DN để đáp ứng 
các mối quan tâm

Cổ đông - Đại hội đồng cổ đông;
- Công bố thông tin;
- Báo chí, truyền thông ra 
bên ngoài

- Hoạt động sản xuất kinh 
doanh;
- Cổ tức hàng năm;
- Hoạt động quản trị công ty;
- Thị giá chứng khoán.

- Tăng cường hoạt động quản trị nội 
bộ doanh nghiệp, minh bạch trong 
công tác công bố thông tin;
- Định kỳ tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông thường niên; 
- Nhất quán các thông tin truyền 
thông ra bên ngoài

Người lao động - Các quy định, quy chế 
làm việc;
- Chế độ phúc lợi với 
người lao động;
- Khảo sát.

- Điều kiện lao động;
- Cơ hội việc làm, cơ hội được 
đào tạo;
- Lương thưởng và chế độ 
phúc lợi.

- FPTS luôn tạo điều kiện làm việc 
chuyên nghiệp cho người lao động; 
- Có chương trình tuyển dụng, đào tạo 
với nhân viên mới.
- Xây dựng chính sách lương, thưởng 
phù hợp với quy định của pháp luật và 
mặt bằng chung của ngành.

Nhà cung cấp Làm việc trực tiếp; điện 
thoại; email.

Mức độ hài lòng về sản 
phẩm; Tiến độ thanh toán; 
Tiềm năng sử dụng dịch vụ, 
sản phẩm trong tương lai.

Phản ánh trực tiếp, phản ánh qua 
email, khảo sát,..

Cơ quan quản lý - Gửi công văn, email, gọi 
điện;
- Gặp gỡ, hội nghị, hội 
thảo

- Chấp hành, tuân thủ các quy 
định pháp luật;
- Kiến nghị, đóng góp hoàn 
thiện văn bản pháp quy, cách 
thức quản lý.

- Hồi đáp công văn, yêu cầu của cơ 
quan quản lý;
- Thực hiện đúng các quy định của 
pháp luật; quy chế của các cơ quan 
quản lý nhà nước có liên quan.

Truyền thông Gọi điện; Email; gặp gỡ 
trao đổi.

Thông tin về sản phẩm, dịch 
vụ, hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp.

Các buổi gặp gỡ, chính sách truyền 
thông ra bên ngoài.

Ma trận các chủ đề trọng yếu

Ma trận dưới đây minh họa các chủ đề trọng yếu được thảo luận trong báo cáo bền vững này. Những chủ đề này được 
đặt ở góc trên bên phải. Ma trận này cũng mô tả các chủ đề khác đã được xem xét bởi FPTS, nhưng trong giai đoạn báo 
cáo này, nó vẫn chưa được xem là một chủ đề trọng yếu.

Theo Tiêu chuẩn GRI, chủ đề trọng yếu là các chủ đề rất quan trọng vì chúng có tác động đáng kể đến hoạt động của 
doanh nghiệp, cũng như các bên liên quan

Ma trận các chủ đề trọng yếu
Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 

(năm 2019)
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NỖ LỰC BỀN VỮNG CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Chính sách
FPTS luôn quan tâm đến kết quả đầu tư của các cổ đông, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa 
các bên. Đảm bảo người lao động có mức thu nhập xứng đáng với những nỗ lực của họ.

Cam kết
Cam kết tuân thủ luật quốc gia, quốc tế hoặc các sáng kiến quốc tế…

Mục tiêu/ chỉ tiêu
Doanh thu thực hiện: 393 tỷ đồng
Trích lập các quỹ từ lợi nhuận: 47,58 tỷ đồng
Cổ tức: Dự kiến 15%

Trách nhiệm
Tổng giám đốc

Nguồn lực
Ban Kế toán tài chính

Cơ chế tiếp nhận 
và giải quyết 
khiếu nại

- Có mục Quan hệ cổ đông, nơi ghi nhận những câu hỏi, ý kiến đóng góp của cổ đông
- Thực hiện cơ chế tiếp nhận, phản hồi những yêu cầu, thắc mắc từ phía cán bộ, công 
nhân viên trong Công ty

Các chương trình, 
hành động, dự án, 
sáng kiến cụ thể 
trong năm

- Phát triển và đưa vào vận hành sản phẩm Ezfuture.
- Cho ra mắt ứng dụng hỗ trợ giao dịch chứng khoán phải sinh trên điện thoại di động

GRI 201 - Hiệu quả hoạt động kinh tế

Đánh giá tổng quan về phương pháp quản trị đối với hoạt động kinh 
tế của doanh nghiệp trong năm 2019

FPTS tin rằng hiệu quả kinh tế của Công ty có tác động trực tiếp không chỉ đến sự liên tục trong kinh doanh mà còn 
ảnh hưởng đến mức sống của nhân viên. FPTS luôn nỗ lực để thức đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, từ 
đó tạo ra nhiều giá trị và lợi ích hơn cho người lao động. Ngoài ra, hiệu quả kinh tế trở nên quan trọng đối với các nhà 
đầu tư tiềm năng vì nó cho thấy cách FPTS phát triển về doanh thu và lợi nhuận, do đó tạo niềm tin cho các nhà đầu tư 
tiềm năng nếu họ muốn đầu tư vào chúng tôi

Từ những điều đó, chúng tôi nhận thấy các tác động đều đến từ các chỉ số: doanh thu, chi phí, cổ tức, thuế, các khoản 
đầu tư xã hội…. Doanh nghiệp luôn tập trung theo dõi các chỉ số này để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của doanh 
nghiệp và đưa ra những kế hoạch kinh doanh phù hợp. 

Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị của FPTS ghi nhận và kiểm tra nghiêm ngặt các số liệu này để đảm bảo phản ánh 
đúng hiệu quả hoạt động của Công ty.

Cơ chế đánh giá Kết quả Điều chỉnh hoặc đề xuất điều 
chỉnh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh được đánh giá 
và thể hiện trên Báo cáo tài chính hàng quý

Các bên tham gia: Phòng kế toán nội bộ, Ban kiểm 
soát; Công ty kiểm toán bên ngoài. Đạt

Phát triển hiệu quả kinh tế năm 2018 – 2019 (*)
(Đơn vị: VNĐ)

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019

Doanh thu hoạt động 695.243.914.889 386.645.325.835

Chi phí hoạt động 135.872.497.587 107.574.633.540

Chi trả lương và các khoản khác 
theo lương 22.704.671.311 24.529.666.291

Chi trả cổ tức 15% Dự kiến 15%

Thuế thu nhập doanh nghiệp 
nộp cho Nhà nước 52.971.545.348 40.927.278.553

Lợi nhuận trước thuế 542.951.604.753 255.223.023.289

Lợi nhuận chưa thực hiện 252.083.322.195 21.484.400.117

(*) Số liệu lấy từ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT năm 2018 và năm 2019
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CHIẾN LƯỢC VÀ SỨC MẠNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

GRI 302 và 303 – Năng lượng và Nước
Mặc dù đặc thù doanh nghiệp không sử dụng nhiều điện và nước trong việc vận hành hệ thống nhưng 
FPTS luôn ý thức được tầm quan trọng của 2 nguồn tài nguyên hữu hạn này đối với nhu cầu chung 
của xã hội. Chúng tôi luôn cố gắng kiểm soát và sử dụng tiết kiệm điện, nước, tạo dựng một văn hóa 
nội bộ hướng đến môi trường xanh, sạch, đẹp như một nỗ lực không ngừng nghỉ. 
 
FPTS áp dụng thực hiện chương trình tiết kiệm điện, nước trong toàn Công ty và phổ biến đến từng 
cán bộ công nhân viên ý thức được việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm các nguồn năng lượng này:
-  Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng
-  Không mở cửa sổ, cửa ra vào khi đang bật điều hòa
-  Vòi nước được lắp đặt với cơ chế nhấn hơi tiết kiệm nước

Năm 2019, FPTS đã thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, nước, để duy trì và phát huy hiệu quả lâu 
dài của hoạt động này.  Năm 2020, FPTS sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tiết 
kiệm đến từng cán bộ công nhân viên trong Công ty.
 

GRI 307, 419 – Tuân thủ về Môi trường, Kinh tế, Xã hội
Việc tuân thủ các luật định về Môi trường, Kinh tế, Xã hội thể hiện trách nhiệm cơ bản của doanh nghiệp đối với các 
tác động của mình. FPTS luôn đảm bảo mức độ tuân thủ của mình ở mức cao nhất. Điều đó giúp chúng tôi khẳng định 
năng lực quản lý của mình, hạn chế các nghĩa vụ khắc phục, tạo thế mạnh cho hồ sơ doanh nghiệp.
 
Bộ phận hành chính nhân sự và các bộ phận nghiệp vụ liên quan khác có trách nhiệm cập nhật các yêu cầu pháp luật 
liên quan để đảm bảo sự tuân thủ và điều chỉnh tương ứng các hoạt động của Công ty. Công ty lập một danh mục các 
văn bản luật và các yêu cầu cụ thể để áp dụng với toàn thể cán bộ, công nhân viên.

Chính sách Chưa xây dựng

Cam kết

FPTS cam kết thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, đảm bảo cung cấp những dịch 
vụ chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của đa dạng khách 
hàng.

Mục tiêu/ chỉ tiêu Không xảy ra bất kỳ hoạt động vi phạm pháp luật nào

Trách nhiệm Tổng giám đốc và các Giám đốc chức năng

Nguồn lực Bộ phận hành chính nhân sự  và các bộ phận nghiệp vụ 
liên quan khác

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại
Công ty tiếp nhận mọi thông tin phản hồi từ phía cán bộ 
công nhân viên thông qua các trưởng bộ phận, Giám đốc 
chức năng

Các chương trình, hành động, dự án, sáng kiến cụ 
thể trong năm

Duy trì hoạt động cập nhật các yêu cầu của pháp luật để 
đảm bảo sự tuân thủ toàn diện

Đánh giá tổng quan về phương pháp quản trị đối với hoạt động tuân thủ về môi 
trường, kinh tế và xã hội của doanh nghiệp trong năm 2019

Cơ chế đánh giá Kết quả Điều chỉnh hoặc đề xuất điều 
chỉnh

Việc tuân thủ luật pháp được Ban 
Tổng giám đốc đánh giá hàng năm 
về hiệu quả.
Với bất kỳ vi phạm hay sự cố bất 
thường nào thì FPTS đều có những 
đánh giá ngay lập tức  để khắc phục

Đạt

Trong năm 2019, FPTS không phát hiện bất cứ vi phạm 
luật định nào từ khía cạnh Kinh tế, Môi trường, Xã hội. 
FPTS vẫn luôn và sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình trong việc 
kiểm soát tuân thủ của mình để xây dựng một hình ảnh 
doanh nghiệp trách nhiệm và uy tín.
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NỖ LỰC KINH DOANH BỀN VỮNG 
TRAO QUYỀN CHO CỘNG ĐỒNG
GRI 401 – Việc làm

FPTS tin rằng chất lượng nguồn nhân lực phải luôn được duy trì và cải thiện để hỗ trợ các quy trình và hoạt 
động kinh doanh chất lượng.
Là một doanh nghiệp tiên phong trong ngành chứng khoán, FPTS luôn có các chính sách hỗ trợ người lao 
động, tạo điều kiện để họ có được nguồn thu nhập, sự chăm sóc sức khỏe, các chế độ thưởng, phụ cấp trang 
trải cho cuộc sống. Công ty cũng luôn tìm cách xây dựng sự gắn kết của nhân viên đối với doanh nghiệp bằng 
các hoạt động tập thể, trau dồi kinh nghiệm để có thể đạt được những mục tiêu cao hơn kể cả khi không còn 
làm việc tại Công ty.
Vấn đề nhân sự và việc làm là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của bộ phận hành chính nhân sự, nhằm tạo điều 
kiện cho người lao động có việc làm và thu nhập ổn định. Hàng năm đều có những thống kê và báo cáo của 
bộ phận nhân sự với các số liệu quan trọng như mức lương – thưởng trung bình, tỷ lệ nhân viên tuyển mới, 
nhân viên được đào tạo và thôi việc, các chính sách hỗ trợ, mức độ hài lòng của nhân viên.

Chính sách Chưa xây dựng

Cam kết

Đảm bảo thực hiện các chế độ đãi ngộ, công 
bằng, minh bạch;
Luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho Người lao 
động nâng cao kiến thức, kỹ năng để phát triển;
Khuyến khích, đề cao tính sáng tạo, ham học hỏi 
và áp dụng kiến thức và thực tiễn công việc.

Mục tiêu/ chỉ tiêu Chưa xây dựng

Trách nhiệm Chưa xây dựng

Nguồn lực Chưa xây dựng

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại
Mọi phản hồi của người lao động được tiếp nhận 
bởi phòng hành chính nhân sự, hoặc thông qua 
Công đoàn để làm việc với Ban lãnh đạo Công ty.

Các chương trình, hành động, dự án, sáng kiến cụ 
thể trong năm

Thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao 
trình độ người lao động

Đánh giá tổng quan về phương pháp quản trị đối với việc làm 
của doanh nghiệp trong năm 2019

Cơ chế đánh giá Kết quả Điều chỉnh hoặc đề xuất 
điều chỉnh

Công tác đào tạo, nâng cao khả năng làm việc của 
người lao động được đánh giá hàng năm bởi Ban 
giám đốc và bộ phận nhân sự

Tốt

Tổng số lượng và tỷ lệ nhân viên thuê mới, theo nhóm tuổi, theo giới tính và khu vực.
Năm 2019

Thành phần phúc lợi cho nhân viên năm 2019

Trong năm 2019, FPTS tuyển dụng mới 202 lao động, có 168 lao động thôi việc.

Nhân sự Tỷ lệ

Nam giới Nữ giới Nam giới Nữ giới

<30 30-50 >50 <30 30-50 >50 <30 30-50 >50 <30 30-50 >50

Khu vực Hà Nội 45 3 - 66 22,28 1,49 32,67

Khu vực Hồ Chí 
Minh 37 1 44 18,32 0,49 21,78

Khu vực Đà Nẵng 4 3 1,98 1,49

Tổng theo độ tuổi 85 4 113 42,08 1,98 55,94

Tổng theo giới 
tính 89 113 44,06 55,94

Tổng cộng 202 100

Tên phúc lợi Toàn thời gian

Bảo hiểm xã hội X

Bảo hiểm thất nghiệp X

Bảo hiểm Y tế X

Bảo hiểm tai nạn X

Nghỉ thai sản X

Chăm sóc sức khỏe X

Nghỉ thai sản của nhân viên nữ năm 2019 toàn Công ty

Tổng số nhân viên 
nữ

Khu vực
Hồ Chí Minh

Khu vực
Hà Nội

Khu vực
Đà Nẵng

Tổng số nhân viên được hưởng 
nghỉ thai sản 11 1 10 -

Tổng số nhân viên đã nghỉ thai 
sản 11 1 10 -

Tổng số nhân viên đã quay lại làm 
việc trong năm sau khi kết thúc 
nghỉ thai sản

8 1 7 -
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GRI 404 – Giáo dục và Đào tạo

Ngoài việc cung cấp các phúc lợi như lương, thưởng cho nhân viên, FPTS còn muốn trao quyền cho nhân viên của họ 
để có thể cải thiện con đường sự nghiệp của họ trong tương lai và chuẩn bị cho họ đối mặt với những thách thức toàn 
cầu của thị trường lao động. Vì vậy, chúng tôi chú trọng việc đào tạo cho các cấp độ nhân viên và lãnh đạo khác nhau 
của mình bằng nhiều hình thức. Bên cạnh đó, việc giáo dục và đào tạo nhân viên cũng góp phần giúp doanh nghiệp 
đảm bảo được yêu cầu ngày càng cao của thị trường về chất lượng lao động và dịch vụ khách hàng. 
 
Chúng tôi quản trị vấn đề giáo dục và đào tạo của mình thông qua một hệ thống các chương trình đào tạo nhân viên 
mới và đào tạo nghiệp vụ nội bộ. Báo cáo kết quả đào tạo được phòng Nhân sự báo cáo Ban Tổng giám đốc một năm 
một lần hoặc theo từng sự kiện diễn ra trong năm. 

Chính sách Chưa xây dựng

Cam kết Nhân viên mới được tham gia đào tạo hội nhập, được đào tạo nghiệp 
vụ nội bộ để đảm bảo đủ kiến thức thực hiện hoạt động kinh doanh.

Mục tiêu/ chỉ tiêu Chưa xây dựng

Trách nhiệm Chưa xây dựng

Nguồn lực Chưa xây dựng

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại Cán bộ công nhân viên được ghi nhận ý kiến, đóng góp nhằm phát 
hiện nhu cầu đào tạo hoặc phản ánh chất lượng đào tạo, 

Các chương trình, hành động, dự án, 
sáng kiến cụ thể trong năm

Chương trình thực tập sinh tiềm năm tổ chức 2 lần trong 1 năm
Chương trình đào tạo nhân viên mới
Chương trình đào tạo nội bộ diễn ra hàng tháng

Đánh giá tổng quan về phương pháp quản trị đối với hoạt động giáo dục và đào 
tạo của doanh nghiệp trong năm 2019

Cơ chế đánh giá Kết quả Điều chỉnh hoặc đề xuất điều 
chỉnh

Công tác tổ chức đào tạo, lên nội 
dung, chương trình đào tạo đáp ứng 
nhu cầu của Cán bộ công nhân viên 
và có ý nghĩa thực tiến áo dụng công 
việc

Đạt

Chúng tôi cũng thực hiện đánh giá hiệu quả công việc bằng hình thức đánh giá KPI theo định kỳ hàng năm. Trong năm 
2019, đã có 100% nhân viên được đánh giá KPI, định kỳ 1 lần/ năm hoặc 2 lần/ năm tùy bộ phận nghiệp vụ.

Ngoài ra, để góp phần cải thiện chất lượng nhân sự nội bộ, chúng tôi cũng tiến hành thực hiện các cuộc phỏng vấn đầu 
ra đối với các nhân viên có quyết định ngưng công tác tại doanh nghiệp. FPTS mong muốn qua các buổi phỏng vấn 
này có thể lắng nghe được ý kiến đóng góp của nhân viên về nhận định trong suốt quá trình làm việc tại công ty, thấu 
hiểu những tâm tư, nguyện vọng của họ từ đó đưa ra những lời khuyên, định hướng, tư vấn cho họ và rút kinh nghiệm 
cho bản thân. 

GRI 418 – Bảo mật thông tin khách hàng

Trong bối cảnh bùng nổ cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0, vấn đề về bảo mật thông tin trở thành vấn đề mà mọi doanh 
nghiệp đều quan tâm. FPTS luôn cố gắng duy trì sự riêng tư của khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi nhằm đảm 
bảo lợi ích của khách hàng và bản thân doanh nghiệp. Cam kết bảo mật này được quy định trong các thỏa thuận ràng 
buộc trong hợp đồng mà doanh nghiệp ký kết với từng đối tác cụ thể. 
 
Chúng tôi quản trị vấn đề bảo mật thông tin khách hàng của mình thông qua một hệ thống được phân quyền theo các 
lớp module, phân quyền đến từng user. Các thông tin về bảo mật thông tin khách hàng được cập nhật đến Ban lãnh đạo 
thường xuyên hoặc theo thời điểm phát sinh vấn đề.

Chính sách Quy định về đạo đức nghề nghiệp
Quy trình nghiệp vụ của các phòng ban

Cam kết Cam kết tuân thủ quy định về đạo đức nghề nghiệp người 
hành nghề chứng khoán

Mục tiêu/ chỉ tiêu Đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng, không phát sinh 
bất kỳ vấn đề rò rỉ, đánh cắp thông tin khách hàng nào

Trách nhiệm Tổng giám đốc

Nguồn lực Toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Các chương trình, hành động, dự án, sáng kiến 
cụ thể trong năm Không có

Đánh giá tổng quan về phương pháp quản trị quyền bảo mật thông tin khách hàng 
của doanh nghiệp trong năm 2019

Cơ chế đánh giá Kết quả Điều chỉnh hoặc đề xuất điều 
chỉnh

Bao lâu đánh giá một lần? Hình 
thức đánh giá (nội bộ phòng ban/ 
Ban Giám đốc/ Kiểm soát nội bộ/ 
Thuê đơn vị kiểm toán độc lập bên 
ngoài…)

Tốt/Không tốt/ Đạt/ Chưa đạt

Trong năm 2019, FPTS chưa phát sinh bất kỳ vụ việc rò rỉ, đánh cắp thông tin nào, cũng như không nhận bất 
cứ phàn  nàn, khiếu nại nào từ phía các khách hàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và duy trì tốt hệ thống quản 
lý thông tin của mình. 
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