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thông điệP từ chủ tịch 
hội đồng quản trị

năm 2009, kinh tế thế giới đã dần phục hồi sau cuộc khủng hoảng 
tài chính kinh tế toàn cầu. Trong xu hướng đó, nền kinh tế Việt 
nam cũng đã có sự cải thiện đáng kể và là một số ít các nước có tốc 
độ tăng trưởng khá cao, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. ngành tài 
chính ngân hàng Việt nam trong năm qua đã ổn định hơn nhiều 
so với năm 2008, tuy vậy, vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp như: 
những thay đổi về tình trạng ngoại tệ; sự chuyển hướng chính 
sách về tín dụng (thông qua sự điều tiết bằng các gói cho vay hỗ 
trợ lãi suất của chính phủ); điều chỉnh lãi suất cơ bản; quy định 
chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng tài khoản; kiểm soát chặt 
chẽ hơn việc mở rộng mạng lưới của các ngân hàng…

trong bối cảnh chung như vậy, và với những 
đặc thù riêng về tình trạng kinh doanh, tình 
hình nợ xấu từ năm 2008 và những thay đổi 
nhân sự cấp cao, VPBank cũng đã gặp phải 
rất nhiều khó khăn, thách thức. mặc dù vậy, 
ngay từ đầu năm, hội đồng quản trị VPBank 
đã xác định rõ tình hình và thống nhất thay 
đổi mục tiêu từ ưu tiên tăng trưởng nhanh và 
bền vững sang ưu tiên ổn định hoạt động và 
từng bước tăng trưởng. trọng tâm của chiến 
lược mới này là đẩy mạnh việc củng cố chất 
lượng tín dụng, kiểm soát chặt các khoản vay 
mới, tích cực xử lý nợ xấu, song song với việc 
củng cố lại cơ cấu tổ chức ngân hàng, nâng 
cao chất lượng phục vụ khách hàng, phát 
triển thêm các sản phẩm dịch vụ mới nhằm 
gia tăng tiện ích cho khách hàng và tăng 
nguồn thu phí, mở rộng thêm mạng lưới tại 
những địa điểm tiềm năng… những kết quả 
đạt được cho thấy, đối sách này là phù hợp và 
đúng đắn. tính đến ngày 31/12/2009, tổng 
tài sản của VPBank đạt 27.543 tỷ đồng, tăng 
45% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận 
trước thuế của VPBank đạt 382,6 tỷ đồng, 
bằng 193% so với năm 2008 và vượt 15% so 
với kế hoạch, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 
1,65% so với mức 3,41% cuối năm 2008.

 

năm 2010, nền kinh tế đã có những biến 
chuyển tích cực, nhưng dấu hiệu phục hồi 
và phát triển còn khá dè dặt. các chính sách 
lớn của nhà nước trong lĩnh vực tài chính 
ngân hàng được điều hành theo nguyên 
tắc thị trường, do vậy có thể có nhiều thay 
đổi tùy theo tình hình thực tế tác động trực 
tiếp đến hoạt động của các tổ chức tài chính, 
ngân hàng. ngoài ra, trong môi trường kinh 
doanh khó khăn mấy năm qua, các ngân 
hàng đều vô cùng nỗ lực tìm kiếm những lối 
đi riêng, có những bứt phá mạnh mẽ, và do 
vậy sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng 
khốc liệt. trước những thách thức như vậy, 
hội đồng quản trị VPBank nhiệm kỳ 2010-
2014 xác định rằng bên cạnh những nỗ lực 
để hoạt động ngân hàng được ổn định và an 
toàn, VPBank cũng phải đặt ra mục tiêu lớn 
cho mình trong năm nay và những năm tiếp 
theo và quyết tâm thực hiện. mục tiêu đó là 
VPBank phải thay đổi quyết liệt cạnh tranh 
và cạnh tranh thắng lợi: trở thành đối tác tài 
chính được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của 
các khách hàng, trở thành nơi đầu tư mang 
lại lợi ích hấp dẫn, lâu dài với các cổ đông và 
trở thành môi trường làm việc đáng mơ ước 
đối với các cán bộ nhân viên ngân hàng.

 



ông  ngô chÍ dŨng
chủ tịch hội đồng quản trị

để thực hiện được những mục tiêu của mình, 
hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể 
cán bộ nhân viên VPBank cùng thống nhất, 
đồng lòng thực hiện những nhiệm vụ lớn 
trong năm 2010 – năm khởi đầu cho một giai 
đoạn chuyển mình của VPBank: tiếp tục phát 
triển mạng lưới giao dịch để chiếm lĩnh thị 
trường; thực hiện tái cấu trúc ngân hàng một 
cách triệt để, toàn diện, theo tư vấn chuyên 
nghiệp của đơn vị tư vấn nước ngoài, hướng 
tới một mô hình ngân hàng hiện đại đa năng, 
phát huy tối đa hiệu quả của cơ chế quản lý, 
năng lực công nghệ và con người; tạo dựng 
một môi trường làm việc năng động, sáng 
tạo và kỷ luật cao; khởi động các sáng kiến 
nâng cao hiệu suất lao động và sáng kiến 
kinh doanh; củng cố hạ tầng hỗ trợ, phát 
huy được những tiện ích, hiệu quả cao nhất 
của công nghệ thông tin để quản trị rủi ro và 
phát triển kinh doanh của ngân hàng; đảm 
bảo ngân hàng hoạt động an toàn và quyết 
tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế 
hoạch kinh doanh năm 2010 đã được đại hội 
đồng cổ đông giao phó. chiến lược tái định vị 
thương hiệu của VPBank đã được khởi động 
từ cuối năm 2009, để đến ngày 12/08/2010, 
VPBank chính thức đưa vào sử dụng tên gọi 
và hình ảnh nhận diện thương hiệu mới. tên 
cũ ngân hàng thương mại cổ phần các do-
anh nghiệp ngoài quốc doanh Việt nam sẽ 

chính thức được thay thế bằng tên gọi mới: 
ngân hàng thương mại cổ phần Việt nam 
thịnh Vượng; đồng thời logo và hình ảnh 
của ngân hàng cũng được thay thế với hình 
ảnh mới lạ, trẻ trung, chuyên nghiệp hơn, 
thể hiện định hướng phát triển của VPBank 
trong giai đoạn mới. Việc thay đổi tên gọi 
và hình ảnh thương hiệu mới là bước ngoặt 
mang tính chiến lược, đánh dấu sự khởi đầu 
cho những bước phát triển và đổi mới trong 
giai đoạn sắp tới của VPBank.

hội đồng quản trị VPBank tin tưởng rằng, 
bằng ý chí quyết tâm, sự nỗ lực và đồng lòng 
của toàn thể cán bộ nhân viên ngân hàng, 
bằng sự tin tưởng của các cổ đông; sự hợp 
tác của các khách hàng và đối tác, sự hỗ trợ, 
tạo điều kiện của các cơ quan quản lý nhà 
nước, VPBank sẽ hoàn thành thắng lợi kế 
hoạch kinh doanh năm 2010 và từng bước 
thay đổi để đạt được mục tiêu lớn đã đặt ra 
cho những năm tiếp theo.

chủ tịch hội đồng quản trị

ngô chÍ dŨng



Along with the gradual recovery of the global economy from 
the devastating financial crisis, Vietnam’s economy also felt a 
higher bounding pulse. The economy was fundamentally stable, 
achieving a fairly high growth rate relative to other economies. 
The banking and financial sector also looked more resilient than 
in the previous year. however, the prospects for growth remained 
fragile owing to unstable foreign exchange reserves, fluctuations 
in interest rates, a partial ban on gold transactions, changes in 
credit policy, and tighter controls on banks. 
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message from mr. ngo chi dzung, 
chairman of the Board of directors



VPBank in that scenario had faced even more 
upheavals and challenges due to its non-
performing loans since 2008 and changes in the 
top-level Board of Management. consequently, 
the bank’s Board of Directors took prompt 
action by re-aiming for lower growth figures and 
concentrating more on stability of operations. 
VPBank in order to realize the strategy focused 
on improving credit quality, closely scrutinizing 
new loans, controlling non-performing loans, 
strengthening the Bank’s organizational 
structure, enhancing the quality of service 
delivery, developing new services for the benefit 
of customers, and creating new sources of fee 
income and expanding our branch network in 
premium locations. the wisdom of this policy was 
reflected in the results the Bank achieved. as of 
December 31, 2009, the assets of VPBank totaled 
27.54 trillion VnD, up 45% from the previous year. 
the Bank’s pretax profits reached 382.6 billion 
VnD, up 93% from 2008 and exceeding our target 
by 15%. Meanwhile, the ratio of non-performing 
loans as a proportion of total outstanding loans 
dropped from 3.41% in 2008 to 1.65% in 2009.

Vietnam’s economy may not advance as rapid 
as in pre-crisis period but a modest growth is 
highly likely in 2010. Major government policies 
in the banking and financial sector are market 
driven and hence may shift along with supply 
and demand and directly affect the operations 
of financial institutions. additionally, under high 
pressure to innovate, banks have made enormous 
efforts to find their own way and made a great 
leap forward, making competition tougher than 
ever.

facing these challenges, VPBank’s Board of 
Directors for 2010-2014 term besides tremendous 
effort for the safe and stable operation has 
adopted more ambitious target with high 
determination over the next few years. the plan 
includes the transformation and repositioning 
of the Bank into the trusted financial partner of 
choice for customers; more competitive player 

in the market; the most attractive, profitable, and 
long-term investment for shareholders; and the 
ideal working place for staff. to realize this plan, 
the Board of Directors, Board of Management, 
and staff are all committed to reaching the 
following goals in 2010, the first year in the 
Bank’s transformation period with expanding 
market share; restructuring the Bank into a 
multifunctional, modern institution that can 
fully utilize its technology and manpower, based 
upon the strategy of an international consultancy 
firm; fostering a creative and disciplined 
working environment; generating business 
initiatives to increase efficiency and productivity; 
consolidating infrastructure and exploiting 
information technology for risk management 
and business development; ensuring the Bank’s 
security; and reaching or exceeding 2010 goals 
set by the general shareholders Meeting.

VPBank kicked off a strategy to re-position its 
brand in late 2009 and officially started using its 
current name and a new set of brand recognition 
images in august 12, 2010. it is now officially the 
Vietnam Prosperity Joint stoct commercial Bank 
in lieu of its former name as the Vietnam Joint 
stoct commercial Bank for Private enterprises. 
the Bank’s logo and trade dress have been 
updated and refreshed, presenting a more young 
and professional image which represent VPBank’s 
direction in its next phase of development. the 
change of logo and branding marks a strategic 
turn and a new beginning for VPBank.

VPBank’s Board of Directors believes that it will 
reach its targets in 2010 and in the years following 
through the determination and effort of its staff, 
the trust of its shareholders, strong cooperation 
of customers and partners, and the support of 
state authorities.   

ngo chi Dzung
chairman, Board of Directors
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Lịch sỬ hoẠt động
của ngÂn hÀng



VPBANK’S 
HISTORY AND DEVELOPMENT



LịCh SỬ
ngân hàng TMCp Việt nam Thịnh Vượng (tên giao dịch là VpBank) 
tiền thân là ngân hàng TMCp Các Doanh nghiệp ngoài quốc Doanh 
Việt nam được thành lập theo giấy phép số 0042/nh-gp do ngân 
hàng nhà nước cấp ngày 12/08/1993 và giấy phép số 1535/qđ-
uB do ủy ban nhân dân thành phố hà nội cấp ngày 04/09/1993. 
ngân hàng chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 10/09/1993. 

CÁC SỰ kiện khÁC

    năm 2006 

VPBank chuyển trụ sở chính về số 8 Lê thái 
tổ, hoàn kiếm, hà nội. nằm tại vị trí trung 
tâm của thủ đô, trụ sở mới là gương mặt hiện 
đại cũng như nền tảng vững chắc cho sự 
phát triển lâu dài của VPBank.

VPBank và ngân hàng ocBc (singapore) ký 
thỏa thuận hợp tác chiến lược. theo thỏa 
thuận này, ngân hàng ocBc chính thức 
trở thành cổ đông chiến lược lớn nhất của 
VPBank.

VPBank ký hợp đồng mua phần mềm hệ 
thống ngân hàng lõi (core Banking – t24) 
của temenos (thụy sỹ). đây là nền tảng công 
nghệ ngân hàng hiện đại nhất, giúp VPBank 
phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 
có chất lượng cao phục vụ khách hàng.

VPBank thành lập 2 công ty con là công ty 
quản lý nợ và khai thác tài sản VPBank amc 
và công ty chứng khoán VPBank.

    năm 2007

VPBank giới thiệu sản phẩm thẻ VPBank 
Platinum mastercard, thẻ chip đầu tiên có 
mặt tại Việt nam.

    năm 2008

VPBank được ngân hàng nhà nước Việt nam 
chấp thuận cho nâng vốn điều lệ lên 2.117 tỷ 
đồng, đồng thời nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần 
của ocBc lên 15%.

    năm 2009

VPBank ký thỏa thuận hợp tác với Prudential 
Việt nam. theo thỏa thuận này, VPBank sẽ trở 
thành đại lý chính thức của Prudential Việt 
nam thực hiện việc phân phối gói sản phẩm 
bảo hiểm qua ngân hàng Bancassurance tới 
người tiêu dùng.

VPBank cho ra mắt chương trình ưu đãi 
golf dành cho chủ thẻ VPBank mastercard 
Platinum trên cơ sở hợp đồng cung cấp dịch 
vụ với tập đoàn oaag (singapore).

    năm 2010

VPBank nhận được quyết định của ngân 
hàng nhà nước chấp thuận cho VPBank đổi 
tên từ ngân hàng tmcP các doanh nghiệp 
ngoài quốc doanh Việt nam thành ngân 
hàng tmcP Việt nam thịnh Vượng. cùng 
với việc thay đổi tên gọi, VPBank cũng chính 
thức đưa vào sử dụng logo và hệ thống nhận 
diện thương hiệu mới. Với tên gọi và hình 
ảnh mới, VPBank chính thức bước sang giai 
đoạn  phát triển mới với định hướng mới phù 
hợp hơn với tình hình kinh tế - xã hội hiện tại.   

quÁ Trình phÁT Triển

ngÀnh nghề kinh DOAnh

huy động vốn ngắn hạn, trung và dài hạn 
của mọi tổ chức thuộc các thành phần kinh 
tế và dân cư dưới hình thức tiền gửi có kỳ 
hạn, không kỳ hạn bằng đồng Việt nam;

tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư và phát triển 
của các tổ chức trong nước;

Vay vốn của ngân hàng nhà nước và của các 
tổ chức tín dụng khác;

cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn đối với 
các tổ chức và cá nhân tùy theo tính chất và 
khả năng nguồn vốn;

chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy 
tờ có giá;

hùn vốn, liên doanh và mua cổ phần theo 
pháp luật hiện hành;

Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách 
hàng;

thực hiện kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc và 
thanh toán quốc tế, huy động các loại vốn từ 
nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác 
trong quan hệ với nước ngoài khi được ngân 
hàng nhà nước cho phép.

môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán; lưu 
ký, tư vấn tài chính doanh nghiệp và bảo 
lãnh phát hành;

cung cấp các dịch vụ về đầu tư, quản lý nợ và 
khai thác tài sản.
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LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG
CỦA NGÂN HÀNG



Tình hình hOẠT động

trong những năm gần đây, VPBank luôn đạt 
được mức tăng trưởng ổn định và bền vững, 
ngay cả trong bối cảnh khó khăn của cuộc 
khủng hoảng tài chính toàn cầu. có được 
kết quả đó là nhờ sự sáng suốt của lãnh đạo 
trong việc hoạch định chiến lược cũng như 
sự đoàn kết, gắn bó và nỗ lực của tập thể cán 
bộ nhân viên. điều này được thể hiện bằng 
các chỉ tiêu tài chính hợp nhất qua các năm 
như sau:

định hướng phÁT Triển 
VPBank phấn đấu đến năm 2014 trở thành 
một trong năm ngân hàng hàng đầu Việt 
nam về thị phần ngân hàng cá nhân và một 
trong mười ngân hàng đứng đầu về thị phần 
ngân hàng doanh nghiệp.

MộT SỐ Chỉ TiÊu hOẠT động ChÍnh Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

tổng tài sản

nguồn vốn huy động

dư nợ tín dụng

tỷ lệ nợ xấu(%)

Lợi nhuận trước thuế

Vốn điều lệ

tỷ suất lợi nhuận ròng trên 
tài sản bình quân (roa)

tỷ suất lợi nhuận ròng trên 
vốn điều lệ bình quân (roe)

2005

6.090 

5.638 

3.297 

0,05%

76,2 

309

1,09%

21,85%

2006

10.111 

9.056 

5.006 

0,41%

156,8 

750 

1,93%

22,59%

2007

18.137 

15.448 

13.323 

0,49%

313,5 

2.000 

1,80%

17,63%

2008

18.648 

15.609 

12.986 

3,41%

198,7 

2.117 

0,8%

6,7%

2009

27.543 

24.444 

15.813 

1,63%

382,6 

2.117 

1.3%

13,9%

TỔng TÀi Sản (Tỷ đồng)

Dư nỢ ChO VAY (Tỷ đồng)

VỐn huY động (Tỷ đồng)

LỢi nhuẬn TrướC ThuẾ (Tỷ đồng)
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hiSTOrY
Vietnam prosperity Bank (VpBank) was established under License 
no. 0042/nh-gp, issued by the State Bank on 12 August 1993, and 
License no. 1535/qD-uB granted by hanoi people’s Committee 
on 4 September 1993. The Bank came into operation since  
September 10, 1993.

    miLestones

2006 

VPBank relocated its headquarters to no 8 
Le thai to street, hoan Kiem District, hanoi. 
Located in the centre of the capital, the new 
head office portrayed a modern image for 
VPBank and provided a firm foundation for the 
Bank’s further development.

VPBank and ocBc (singapore) signed a strategic 
cooperation agreement whereby ocBc 
became the leading strategic shareholder in 
VPBank.

VPBank signed a contract to purchase the 
core Banking software (core Banking - t24) 
from temenos (switzerland). the software, a 
cutting-edge banking technology platform, 
helped VPBank develop high-quality banking 
products and services for its customers.

VPBank opened two subsidiaries companies, 
VPBank asset Management company and 
VPBank securities.

2007

VPBank launched VPBank Platinum Mastercard, 
the first chip card in Vietnam.

2008

with the approval of the state Bank of Vietnam, 
VPBank increased its charter capital to 2.117 
trillion dong, with ocBc’s share position rising 
to 15%.  

2009

VPBank signed a cooperation agreement with 
Prudential Vietnam under which the Bank 
became Prudential Vietnam’s official agent to 
distribute Bancassurance products.

VPBank, in cooperation with oaag (singapore), 
unveiled a golf program for holders of VPBank 
Mastercard Platinum.

2010

VPBank was granted state Bank of Vietnam 
approval to change its name from Vietnam 
Joint stoct commercial Bank for Private 
enterprises to Vietnam Prosperity Joint stock 
commercial Bank. VPBank introduced a new 
logo and brand identity. with these changes, 
the Bank has stepped into a new phase of 
development with approaches better suited to 
current economic conditions.

DeVeLOpMenT prOCeSS

    Business Lines:

raising short, medium-, and long-term funds 
in the form of VnD-denominated term and 
non-term deposits from organizations and 
individuals;

receiving trust funds for investment and 
management from domestic organizations;

Borrowing capital from the state Bank and 
other financial institutions;

Lending short, medium and long-term loans 
to organizations and individuals;   

Discounting notes, bonds and other commercial 
paper;

co-investing, forming joint ventures, or acquiring 
shares in accordance with current regulations;

Providing payment services for customers;

trading foreign exchange, gold, and international 
payment markets; raising capital from various 
foreign sources; providing other banking 
services related to foreign entities where 
permitted by the state Bank;

Brokering and consulting in stock market 
investments; providing securities custody and 
underwriting, and corporate financial advisory 
services;

Providing services in the fields of investment, 
debt management, and asset management.

    oPeration rePort

VPBank in recent years has recorded stable 
and sustainable growth, even in the bleak 
scenarios of the global financial crisis. this 
achievement, which can be attributed to the 
appropriate strategies of top management 
and the solidarity and collective effort of 
staff, is reflected in our consolidated financial 
statements through the years.
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DeVeLOpMenT 
OrienTATiOn  
VPBank strives to list in top 5 Vietnam retail 
banks and top 10 Vietnam corporate banks 
in 2014.

keY OperATiOn inDiCATOrS Unit: Billion VND

indicator

total assets

mobilized capital 

outstanding loans

nonperforming loan ratio (%)

net income before tax 

charter capital

return on asset (roa)

return on equity (roe)

2005

6,090 

5,638 

3,297 

0.05%

76.2 

309

1.09%

21.85%

2006

10,111 

9,056 

5,006 

0.41%

156.8 

750 

1.93%

22.59%

2007

18,137 

15,448 

13,323 

0.49%

313.5 

2,000 

1.80%

17.63%

2008

18,648 

15,609 

12,986 

3.41%

198.7 

2,117 

0.8%

6.7%

2009

27,543 

24,444 

15,813 

1.63%

382.6 

2,117 

1.3%

13.9%

TOTAL ASSeTS (BiLLiOn VnD) 

OuTSTAnDing LOAnS (BiLLiOn VnD)
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    CÁC néT nỔi BẬT CủA kẾT quả 
hOẠT động TrOng năM

năm 2009, mặc dù dư chấn của cuộc khủng 
hoảng tài chính toàn cầu vẫn còn nhưng kết 
quả kinh doanh mà VPBank đạt được là hết 
sức khả quan.  

Trong năm 2009, VPBank cũng đã hợp tác 
với các đối tác chiến lược không cùng ngành 
như Prudential, oaag nhằm cung cấp các 
tiện ích gia tăng cho khách hàng. 

   Tình hình ThỰC hiện SO Với kẾ 
hOẠCh VÀ những ThAY đỔi Lớn 
TrOng năM

nhờ việc nhận định đúng tình hình nền 
kinh tế và có chiến lược kinh doanh phù 
hợp, trong năm 2009, lợi nhuận trước thuế 
của VPBank tăng vượt bậc, đạt 382,6 tỷ đồng 
bằng 193% so với năm 2008 và vượt 15% so 
với kế hoạch.

   Triển Vọng VÀ kẾ hOẠCh TrOng  
Tương LAi

Theo dự báo, năm 2010, nền kinh tế Việt 
nam có thể khởi sắc hơn với tốc độ tăng 
trưởng ở mức 6,5%. do đó, trong năm tới VP-
Bank sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa trong mọi 
hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả, 
tiết kiệm chi phí, tăng cường và củng cố bộ 
máy nhân sự, khẳng định hình ảnh một ngân 
hàng thương mại cổ phần hiện đại đa năng, 
định hướng bán lẻ. đặc biệt trong năm 2010 
VPBank sẽ thực hiện thay đổi hệ thống nhận 
diện thương hiệu mới trên toàn hệ thống với 
mong muốn mang lại chất lượng dịch vụ tốt 
nhất cho khách hàng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 

382,6 tỷ đồng

Tổng nguồn vốn huy động đạt 

24.444 tỷ đồng
 

Dư nợ tín dụng đạt 

15.813 tỷ đồng

Tổng tài sản đạt

27.543 tỷ đồng

TÍnh đẾn 31/12/2009

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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   2009 highLight

in 2009, despite the aftershocks from the 
global financial crisis, VPBank achieved 
positive business results. as of December 31, 
2009, net profit before taxes was 382.6 billion 
Dong, total deposits 24,444 trillion Dong, 
total outstanding loans 15,813 trillion Dong 
and total assets 27,543 trillion Dong.

in 2009, VPBank cooperated with partners 
outside the banking sector – Prudential and 
oaag – to deliver value-added services to 
customers.

   exceeding targets and great 
changes in the year

in 2009, thanks to the accurate assessments 
of the situation and appropriate responding 
business strategies by management, VPBank’s 
net profits recorded a high growth rate, 

climbing 93% in comparison to 2008 reaching 
382.6 billion Dong and exceeding the targeted 
figure by 15%.

   outLook and future PLans

according to forecasts, Vietnam’s economy 
will see an upturn, with a growth rate of 
6.5% in 2010. therefore, in the coming year, 
VPBank will continue its efforts in all business 
operations to improve operating efficiency, 
control costs, consolidate and strengthen 
structures, and portray the image of a modern, 
multifunctional commercial bank in a retail 
market. in 2010 in particular, VPBank will 
change its brand identity system throughout 
its own network in an attempt to deliver the 
highest quality services to the customers.

 net profit before taxes  

382.6 billion dongs 

 the total mobilized capital 

24,444 billion dongs 
 

the outstanding loans 

15,813 billion dongs 

the total assets 

27,543 billion dongs

AS OF 31/12/09

REPORT OF THE BOARD 
OF DIRECTORS
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REPORT OF THE BOARD  
OF MANAGEMENT 

ông  nguyỄn hưng
tổng giám đốc



nhìn về thị trường tài chính có thể thấy chính 
sách tiền tệ năm 2009 tương đối ổn định với 
2 lần điều chỉnh lãi suất cơ bản, dẫn đến sự 
bình ổn của lãi suất huy động và cho vay 
Vnd. tháng 2/2009, chính phủ bắt đầu triển 
khai gói kích cầu với một trong những trọng 
tâm là chính sách hỗ trợ lãi suất. nhờ đó, đầu 
tư kinh tế tăng trưởng trở lại và là giải pháp 
tháo gỡ khó khăn cho cả ngân hàng thương 
mại và khách hàng vay. cũng trong năm 
2009, Việt nam bắt đầu đón nhận những 
ngân hàng 100% vốn ngoại đầu tiên đi vào 
hoạt động khá hiệu quả với mạng lưới giao 
dịch mở rộng, làm cho cạnh tranh trở nên 
gay gắt hơn. 

Với nhận định tình hình khó khăn còn tiếp 
diễn trong năm 2009, VPBank xác định 
nhiệm vụ trọng tâm vẫn là củng cố chất 
lượng tín dụng, kiểm soát chặt các khoản 
vay mới, tích cực xử lý nợ xấu, nâng cao chất 
lượng phục vụ khách hàng, phát triển thêm 
các sản phẩm dịch vụ mới nhằm tăng tiện ích 
cho khách hàng và tăng nguồn thu phí. năm 
2009, thành công lớn nhất của VPBank là duy 
trì được tốc độ phát triển ổn định, nâng cao 
chất lượng dịch vụ và chuyên nghiệp hóa 
trong các hoạt động kinh doanh. 

   CÁC Chỉ TiÊu kinh DOAnh ChÍnh

tính đến ngày 31/12/2009, tổng tài sản của 
VPBank đạt 27.543 tỷ đồng, tăng 48% so với 
cùng kỳ năm ngoái. huy động vốn từ khách 
hàng đạt 16.490 tỷ đồng, tăng 2.259 tỷ đồng 
(tương đương tăng 16%) so với cuối năm 2008. 

dư nợ tín dụng đạt 15.813 tỷ đồng, tăng 
2.827 tỷ đồng (tương đương tăng 22%) so với 
con số cuối năm 2008. tỷ lệ nợ xấu trên tổng 
dư nợ đã giảm đáng kể và ở mức 1,63%, giảm 
1,78% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn 
so với mức bình quân chung của toàn ngành 
(2,2%). (h1)

BÁO CÁO kẾT quả hOẠT động 

năm 2009, dòng triều lũ khủng hoảng và suy thoái kinh tế vẫn 
chưa rút khỏi Việt nam, gây ra nhiều biến động trên thị trường tài 
chính nói riêng và nền kinh tế nói chung. Tuy vậy, bằng những nỗ 
lực và chính sách đúng đắn, chính phủ Việt nam đã thành công khi 
chèo lái con thuyền kinh tế đạt mức tăng trưởng 5,32%, vượt mục 
tiêu đề ra để đứng vào hàng các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng 
cao của khu vực và thế giới. Một khi kinh tế vĩ mô dần được ổn 
định, nguồn vốn đầu tư cũng có xu hướng bắt đầu khởi sắc. Mặc 
dù nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài giảm sút nhưng dòng đầu tư 
trong nước đã được khơi thông nên tính chung, tổng vốn đầu tư 
cả năm đạt 704,2 nghìn tỷ đồng, tăng 15,3% so với năm 2008. Lạm 
phát được kiềm chế, chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm 2009 là 
6,88%, thấp nhất trong 6 năm gần đây. 
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   hOẠT động huY động VỐn 

 năm 2009, lãi suất huy động vốn đã dần ổn 
định hơn. tuy nhiên, do lãi suất thấp và thị 
trường xuất hiện thêm nhiều kênh đầu tư 
hấp dẫn hơn như chứng khoán, bất động 
sản, vàng… nên nguồn vốn huy động từ 
khối khách hàng cá nhân không cao. thêm 
vào đó, cuộc chạy đua giữa các ngân hàng 
đưa ra các chương trình khuyến mại hấp dẫn 
nhằm thu hút khách hàng khiến thị trường 
cạnh tranh ngày càng sôi động hơn. 

tuy đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức 
như vậy, nhìn chung nguồn vốn huy động từ 
khách hàng của VPBank luôn giữ được ổn 
định và tăng đều. 

tính đến ngày 31/12/2009, tổng số dư huy 
động vốn của VPBank là 24.444 tỷ đồng, tăng 
8.835 tỷ đồng so với cuối năm 2008 (tương 
đương tăng 56.6%) và đạt 114% kế hoạch. 
(h2)

(h1)

MộT SỐ Chỉ TiÊu ChÍnh Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

tổng tài sản

huy động vốn từ khách hàng

dư nợ tín dụng

tỷ lệ nợ xấu(%)

Vốn điều lệ

Ln trước thuế hợp nhất

2008

18.648 

14.230 

12.986 

3,41%

2.117 

199

2009

27.543 

16.490 

15.813 

1,63%

2.117 

383

Tăng trưởng so với 2008

48%

16% 

22%

0%

93%

(* Các số liệu trên đã được kiểm toán)

(h2)

Cơ Cấu nguồn VỐn huY động Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Tổng huy động vốn

huy động từ khách hàng

huy động từ tctd khác

huy động khác

2009

số dư

24.444

16.490

7.477

478

tỷ trọng

100%

67%

31%

2%

so với 2008

57%

16%

485%

374%

2008

15.609

14.230

1.278

101



   hOẠT động TÍn Dụng

những tháng đầu năm 2009, chính sách kích 
cầu ngăn chặn suy giảm kinh tế đã tạo điều 
kiện để tín dụng tăng trưởng mạnh trở lại. 
tuy nhiên đến những tháng cuối năm 2009, 
các ngân hàng lại bắt đầu thắt chặt tín dụng, 
thậm chí là ngừng giải ngân. 

trong thời gian này, VPBank cũng đã có chủ 
trương đảm bảo tăng trưởng tín dụng phù 
hợp với nguồn vốn huy động và giảm tỷ lệ 
cho vay trung và dài hạn nên đã rất kịp thời 
trong việc đảm bảo an toàn tín dụng và 
thanh khoản cho hệ thống. đồng thời, phát 
triển tín dụng theo hướng tập trung vốn 

cho các nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh 
doanh, kiểm soát chặt chẽ cho vay kinh 
doanh bất động sản, cho vay chứng khoán và 
cho vay tiêu dùng, các tỷ lệ cho vay luôn nằm 
trong giới hạn an toàn và được phép. dư nợ 
đến cuối năm 2009 đạt 15.813 tỷ đồng, tăng 
22% so với năm trước. 
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16.161
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ThỰC hiện năM 2009

Cùng kỳ năM 2008

Diễn biến huy động vốn từ khách hàng qua các quý trong năm 2009

Đơn vị: Tỷ đồng
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Cùng kỳ năM 2008

Đơn vị: Tỷ đồng

Diễn biến dư nợ tín dụng qua các quý trong năm 2009

Tỷ Lệ nỢ 3-5

15.130



   kẾT quả kinh DOAnh

kết thúc năm 2009, dưới sự chỉ đạo của Ban 
tổng giám đốc cùng với nỗ lực của toàn 
thể cán bộ nhân viên, VPBank đã thu được 
kết quả kinh doanh khá khả quan. mọi mặt 
hoạt động đều tăng trưởng khá và ổn định. 
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 382,6 tỷ 
đồng (trong đó đã trích 33 tỷ đồng giảm giá 
chứng khoán của những khoản đã đầu tư 
các năm trước tại công ty chứng khoán) tăng 
93% so với năm 2008 và đạt 115% so với kế 
hoạch được thông qua tại đại hội cổ đông 
năm 2009. 

BÁO CÁO Tình hình  
TÀi ChÍnh 

   phÂn TÍCh MộT SỐ Chỉ SỐ TÀi ChÍnh

trong năm 2009, tổng tài sản của VPBank 
tăng 48% nhưng lợi nhuận tăng gấp đôi 
đã cho phép tỷ suất lợi nhuận ròng trên 
tổng tài sản bình quân (roa) tăng 0,5% 
và đạt 1,3%. tỷ suất lợi nhuận ròng trên 
vốn điều lệ bình quân (roe) nhờ vậy 
đạt 13,9%, tăng 7,2% so với năm ngoái. 

khả năng thanh toán của VPBank luôn được 
duy trì theo đúng quy định của ngân hàng 
nhà nước, luôn ở mức an toàn và theo chiều 
hướng được cải thiện hơn. cụ thể tỷ lệ khả 
năng chi trả luôn ở mức trên 100% và đạt 
423%, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho 
vay trung dài hạn là 21,5%.

ngoài ra, chất lượng tín dụng luôn được 
kiểm soát chặt chẽ, vì vậy tỷ lệ nợ xấu được 
cải thiện rõ rệt, giảm mạnh từ mức 3,41% tại 
thời điểm cuối năm 2008 còn 1,63% vào thời 
điểm 31/12/2009 (thấp hơn tỷ lệ bình quân 
chung của toàn ngành 2,2%). tỷ lệ an toàn 
vốn đạt 15% luôn nằm trong giới hạn cho 
phép của nhnn.

những thay đổi về vốn cổ đông

trong năm 2009, vốn điều lệ của VPBank 
là 2.117,4 tỷ đồng. tính đến thời điểm 
31/12/2009, VPBank có tổng cộng 
211.747.433 cổ phiếu đang lưu hành (100% 
là cổ phiếu phổ thông).

   CỔ TỨC

năm 2009, tỷ lệ cố tức mà VPBank chia cho cổ 
đông là 10%, trong đó 4% chi bằng tiền mặt, 
6% chi bằng cổ phiếu. 

CÁC TiẾn Bộ đã đẠT đưỢC

   Về Cơ Cấu TỔ ChỨC VÀ quản Lý 

năm 2009, cơ cấu tổ chức của VPBank tiếp 
tục thực hiện theo mô hình khối và ngày 
càng được hoàn thiện. ngoài ra, cũng trong 
năm 2009, hai trung tâm hỗ trợ khu vực hà 
nội và thành phố hồ chí minh đã chính thức 
đi vào hoạt động và đã hỗ trợ rất nhiều cho 
các hoạt động các đơn vị kinh doanh. 

   Về phÁT Triển Sản phẩM VÀ  
Tiện ÍCh

năm 2009, sản phẩm dịch vụ của VPBank đã 
thu được kết quả đáng ghi nhận; doanh thu 
từ dịch vụ của VPBank hợp nhất đạt 200,7 
tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 
ngoái. 

trong năm 2009, VPBank đã triển khai thành 
công trên toàn hệ thống dịch vụ internet 
Banking - i2b. Với dịch vụ ngân hàng trực 
tuyến, VPBank mang lại cho khách hàng ngày 
càng nhiều tiện ích hơn và dự kiến cũng sẽ 
đóng góp khá lớn vào nguồn thu từ dịch vụ 
cho VPBank trong các năm tới. 

sản phẩm thẻ cũng được VPBank rất chú 
trọng phát triển cho phù hợp với từng 
nhóm khách hàng. ngoài các sản phẩm thẻ 
autolink, VPBank Platinum mastercard dành 
riêng cho doanh nhân thành đạt, VPBank 
mc2 mastercard dành riêng cho giới trẻ, và 
sản phẩm thẻ thanh toán qua mạng VPBank 
mastercard e-card, trong năm 2009, VPBank 
tiếp tục cho ra đời sản phẩm thẻ atm nhận 
diện dành riêng cho đối tượng là sinh viên.   

khả năng sinh lời

Chỉ tiêu

tỷ suất lợi nhuận ròng 
trên tổng tài sản  
bình quân (roa)

tỷ suất lợi nhuận ròng 
trên vốn điều lệ  
bình quân (roe)

2008

6,7%

0,8%

2009

13,9%

1,3%

khả năng thanh toán

Chỉ tiêu

tỷ lệ khả năng chi trả 
( lần)

tỷ lệ nguồn vốn ngắn 
hạn sử dụng cho vay 
trung dài hạn

2008

3,86

31,43%

2009

4,23

21,5%
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   CÁC hOẠT động MArkeTing VÀ  
TÁi định Vị Thương hiệu

tiến hành triển khai các bước chuẩn bị cho 
chiến lược tái định vị thương hiệu. kết hợp 
với đối tác the Brand union để từng bước xây 
dựng hình ảnh mới cho thương hiệu VPBank 
mới mẻ, hiện đại và chuyên nghiệp hơn, dựa 
trên các tiêu chí phát triển thương hiệu mới. 
đồng thời xây dựng chiến lược hành động 
đưa hình ảnh thương hiệu mới đến gần hơn 
với các khách hàng và đối tác. 

từ ngày 12 tháng 8 năm 2010, VPBank đã 
chính thức công bố tên gọi mới: ngân hàng 
tmcP Việt nam thịnh Vượng, đồng thời đưa 
vào sử dụng bộ hình ảnh nhận diện thương 
hiệu mới. 

thương hiệu mới của VPBank với phương 
châm “hành động vì ước mơ của bạn” được 
xây dựng nên từ các yếu tố: chuyên nghiệp, 
tận tụy, khác biệt, và đơn giản. 

Chuyên nghiệp: Vận dụng kiến thức và kinh 
nghiệm, cùng phong cách làm việc chuyên 
nghiệp, chính xác, nhanh chóng để cung 
cấp các sản phẩm/ dịch vụ ngân hàng hiện 
đại, đáng tin cậy và phù hợp với nhu cầu của 
từng khách hàng.

Tận tụy: nhiệt tình tư vấn, hướng dẫn, giải 
đáp mọi thắc mắc của khách hàng, giúp 
khách hàng hiểu các sản phẩm dịch vụ của 
ngân hàng một cách rõ ràng và cụ thể.

khác biệt: Luôn tìm tòi, sáng tạo để tạo ra sự 
khác biệt, mang đến những sản phẩm/ dịch 
vụ cao cấp với tính độc đáo và nhiều tiện ích 
cho khách hàng.

đơn giản: tập trung xây dựng hệ thống dịch 
vụ ngân hàng với các thủ tục đơn giản, dễ 
hiểu và thuận tiện, sử dụng công nghệ hiện 
đại để phục vụ khách hàng nhanh chóng và 
hiệu quả.

Biểu tượng mới là hình ảnh cách điệu bông 
hoa sen đang nở, loài hoa tiêu biểu của dân 
tộc Việt nam, thể hiện mong muốn của VP-
Bank đóng góp vào sự phát triển bền vững, 
thịnh vượng và trường tồn cho đất nước Việt 
nam.

hình dáng biểu tượng giống như hai đôi bàn 
tay ấp ủ mầm non đang vươn lên, tượng trưng 
cho sự phát triển đi lên không ngừng, là chỗ 
dựa vững chắc, đáng tin cậy để đảm bảo cho 
sự phát triển và thịnh vượng.

màu đỏ tươi của cánh hoa thể hiện nhiệt 
huyết, tinh thần làm việc hăng say, tính sáng 
tạo, sự thịnh vượng và may mắn cũng như 
tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, đối với 
cộng đồng trong mỗi hoạt động của VPBank. 

kiểu chữ được thiết kế thoáng và đơn giản 
mang đến một cái nhìn và cảm nhận hiện 
đại, đồng thời thể hiện sự minh bạch trong 
hoạt động của ngân hàng. những đường 
cong mềm mại thể hiện sự linh hoạt, phục 
vụ tận tụy và thủ tục đơn giản. màu xanh lá 
cây mang lại sức sống tươi mới với ý nghĩa 
đem đến thành công vững bền cho khách 
hàng, cũng như sự thành công, phát triển 
của chính ngân hàng. đặc biệt, nét chữ ‘k’ 
ở cuối logo được tạo thành bởi cánh hoa 
sen màu đỏ hướng lên trên, thể hiện quyết 
tâm của VPBank muốn đem đến khách hàng 
những sản phẩm/ dịch vụ độc đáo, khác biệt 
với chất lượng tốt nhất, với phong cách hiện 
đại, chuyên nghiệp và đáng tin cậy nhất, với 
mong muốn giúp khách hàng biến ước mơ 
thành hiện thực thông qua những nỗ lực 
hành động. cùng với hình ảnh cánh hoa sen, 
cánh hoa trong chữ  ‘k’ đem đến cảm giác về 
một sự nhất quán, kiên định với định hướng 
phát triển bền vững của ngân hàng, xây 
dựng hình ảnh một VPBank là đối tác uy tín 
cho sự hợp tác bền chặt và cùng phát triển 
với các khách hàng. 



phương hướng hOẠT 
động kinh DOAnh năM 
2010

theo dự báo, nền kinh tế Việt nam sang năm 
2010 có thể sẽ khởi sắc hơn và đạt tốc độ tăng 
trưởng ở mức khoảng 6.5%. hoạt động xuất 
khẩu có thể được phục hồi và tăng trưởng, 
cùng với việc giá dầu duy trì ở mức cao sẽ 
giúp làm giảm thâm hụt thương mại và giảm 
áp lực lên tỷ giá và lạm phát trong nước. sự 
tăng trưởng đầu tư vào cơ sở hạ tầng và sự 
khôi phục của khu vực kinh tế tư nhân sẽ tạo 
động lực cho sự khôi phục của nền kinh tế. 
tuy nhiên, dự kiến sẽ có những khó khăn cho 
các doanh nghiệp khi không còn sự trợ giúp 
từ chính phủ qua các gói hỗ trợ kích thích 
kinh tế, một số tập đoàn lớn vẫn còn rất khó 
khăn sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến 
trình phục hồi của nền kinh tế và hoạt động 
tín dụng ngân hàng. 

từ những nhận định về tình hình thị trường 
và căn cứ vào tình hình thực tế tại VPbank, 
Ban điều hành đặt ra 1 số mục tiêu và định 
hướng kinh doanh chủ đạo trên toàn hệ 
thống như sau:

   MộT SỐ MụC TiÊu kinh DOAnh ChÍnh

   định hướng kinh DOAnh  
năM 2010

tăng cường và củng cố bộ máy quản trị nội 
bộ và hỗ trợ phát triển kinh doanh, tạo nền 
tảng cho việc mở rộng và phát triển ngân 
hàng an toàn và bền vững. 

nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; 
nâng cao độ hài lòng của khách hàng thông 
qua các tiện ích của sản phẩm; mạng lưới 
phân phối và phong cách phục vụ chuyên 
nghiệp; xây dựng và hoàn thiện văn hoá bán 
hàng; củng cố, hoàn thiện hoạt động của 
trung tâm dịch vụ khách hàng theo hướng 
là đầu mối xử lý các khiếu nại và phản ánh 
của khánh hàng, đầu mối trong việc tổ chức 
cung cấp thông tin cho khách hàng, là đầu 
mối nghiên cứu về khách hàng.

tập trung phát triển nhóm sản phẩm tài 
khoản, thẻ thanh toán và các sản phẩm huy 
động vốn;  nghiên cứu triển khai các sản 
phẩm dịch vụ ngân hàng mới có hàm lượng 
công nghệ cao và có sự khác biệt.

tăng cường huy động tổ chức kinh tế bền 
vững với chi phí hợp lý; Phát triển cơ sở 
khách hàng doanh nghiệp; thực hiện phân 
đoạn khách hàng và cá biệt hoá trong xây 
dựng các chính sách kinh doanh, chính sách 
khách hàng với từng phân nhóm khách hàng 
riêng biệt.

Phát triển tín dụng một cách có chọn lọc, tập 
trung củng cố các khách hàng truyền thống; 
Phát triển sản phẩm tín dụng cho cả 2 nhóm 
đối tượng là khách hàng cá nhân và doanh 
nghiệp; cung cấp tín dụng đi đôi với việc 
bán chéo sản phẩm và dịch vụ khác, nhằm 
đa dạng hoá nguồn thu; tăng nguồn thu từ 
các hoạt động dịch vụ đặc biệt là thu thanh 
toán quốc tế.

xác định hệ thống các chi nhánh và phòng 
giao dịch là kênh phân phối và bán chính các 
sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; nâng cao hiệu 
quả hoạt động của các phòng giao dịch; các 
phòng giao dịch được đánh giá tính hiệu quả 
dựa trên các tiêu chí riêng, được đánh giá 
riêng với các chi nhánh.

tái định vị lại thương hiệu, thiết kế lại một 
số chi nhánh và phòng giao dịch theo tiêu 
chuẩn mới, lấy nhiệm vụ phục vụ khách hàng 
làm trọng tâm.

tăng cường và hoàn thiện chức năng kiểm 
soát rủi ro bao gồm: tăng cường chất lượng 
phân tích và kiểm soát rủi ro tín dụng; hệ 
thống giám sát và quản trị rủi ro thanh khoản, 
rủi ro thị trường, rủi ro vận hành trên toàn hệ 
thống đảm bảo an toàn hệ thống.

xây dựng chính sách quy hoạch cán bộ;  
đào tạo đội ngũ cán bộ nguồn cũng như đội 
ngũ chuyên viên khách hàng các kỹ năng 
bán hàng, kỹ năng thuyết trình, đàm phán 
... theo nhu cầu của các đơn vị kinh doanh; 
cơ cấu, luân chuyển bố trí sắp xếp đội ngũ 
cán bộ nhân viên nhằm đảm bảo nâng cao 
hiệu suất hoạt động và năng suất lao động; 
đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cả về 
số lượng và chất lượng cho các đơn vị; xây 
dựng quy trình tuyển chọn các cán bộ có 
kinh nghiệm từ các chi nhánh để tập trung 
nguồn lực cho đội ngũ cán bộ nghiệp vụ, 
chức năng ở hội sở.

xây dựng và triển khai quy trình quản lý chất 
lượng iso, dần dần triển khai iso trên toàn 
hệ thống với tất cả các nghiệp vụ; xây dựng 
chương trình quy hoạch lại và nâng cao chất 
lượng các quy trình kinh doanh và quy trình 
quản lý theo hướng phục vụ khách hàng làm 
trọng tâm.

trong năm tới, VPBank tiếp túc đẩy mạnh các 
mặt hoạt động, tăng cường và củng cố bộ 
máy quản trị nội bộ và hỗ trợ phát triển kinh 
doanh, nâng cao vai trò hỗ trợ của các trung 
tâm, phòng ban chức năng tại hội sở tạo nền 
tảng cho việc mở rộng và phát triển ngân 
hàng một cách an toàn và bền vững, đồng 
thời sẵn sàng đón bắt các cơ hội thị trường 
để tạo ra các bước phát triển vượt bậc. VP-
Bank sẽ bắt đầu chuyển mình từ một ngân 
hàng bán lẻ thành một ngân hàng tmcP đa 
năng định hướng bán lẻ, bên cạnh việc đẩy 
mạnh tài trợ xuất khẩu, kinh doanh trên thị 
trường tiền tệ, thị trường vốn và kinh doanh 
ngoại hối.

Đơn vị: Tỷ đồng

tổng tài sản

huy động vốn  
từ khách hàng

dư nợ tín dụng

tỷ lệ nợ xấu

Lợi nhuận hợp nhất

tỷ lệ cổ tức dự kiến

1

2

 
3

4

5

6

47.000

27.000

 
23.000

dưới 2%

650

14%



Monetary policy during 2009 was relatively 
stable with only two prime interest rate 
adjustments, leading to stabilized VnD-
denominated deposit and lending interest 
rates. in february 2009, the government 
introduced an economic stimulus package 
with a particular focus on interest rate 
subsidies. the resulting rebound of investment 
solved difficulties for both commercial banks 
and borrowers. in 2009, Vietnam also began 
to see the establishment of 100% foreign-
invested banks which soon reached efficient 
operations through widespread networks of 
branch offices, making competition in the 
sector significantly tougher.

Based on an assessment that its own difficulties 
would continue through 2009, VPBank set goals 
to improve credit quality, closely scrutinize 
new loans, control non-performing loans, 
improve the quality of service delivery, develop 
new services for the benefit of customers, 
and create new sources of fee income. in 
2009, VPBank’s most notable successes 
were its maintenance of a stable growth 
rate, improved quality of services delivered, 
and more professional business operations. 

   key indicators

as of December 31, 2009, VPBank had total 
assets of over 27,543 trillion dong, up 48% 
from a year earlier. total deposits had reached 
nearly 16,490 trillion dong, 2,259 trillion dong, 
or 16% higher than at the end of the previous 
year. outstanding loans totaled 15,813 trillion 
dong, an increase of 2,827 trillion dong, or 22%, 
over 2008. the ratio of non-performing loans 
to total outstanding loans fell 1.78 percentage 
points from a year earlier to 1.63%, well below 
the banking sector’s average of 2.2%. (f1)

OperATiOn reSuLTS 

Throughout 2009, repercussions from the global economic 
crisis continued to cause fluctuations in Vietnam’s economy, 
particularly its financial markets. nonetheless, through sound 
policies and persistent efforts, the Vietnamese government has 
succeeded in riding out the turbulence, navigating the national 
economy to a growth rate of 5.32%, well beyond targets. 
Vietnam’s was one of a small group of economies regionally 
and worldwide that saw a high growth rate. Once the economic 
situation had stabilized, investment began to rebound. Although 
foreign investment declined, domestic investment was brought 
back into full play, and total investment for the year rose to over 
704 trillion dong, up 15.3% from 2008. inflation was also held 
in check, with the consumer price index for 2009 falling to a  
six-year low of 6.88%.
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   caPitaL moBiLization

in 2009, deposit interest rates gradually 
stabilized. however, because interest rate 
remained low and there were more attractive 
investment opportunities such as securities, 
real estate, and gold, the mobilization of 
capital from individual depositors was not as 
expected. as a result, banks raced to attract 
clients through various promotional campaign, 
causing the market to heat up.

Despite such challenges, total deposits from 
customers of VPBank remained stable and saw 
a steadily increasing trend. as of December 31, 
2009, total mobilized capital reached 24,444 
trillion Dong, up 8.835 trillion dong, or 56.6%, 
from the end of 2008, and exceeding the 
planned target by 14%. (f2)

(F1)

keY inDiCATOrS Unit: Billion VND

indicator

total assets

capital mobilized

outstanding loans

non performing loans ratio (%)

charter capital

net income before tax

2008

18,648

14,230

12,986

3.41%

2,117

199

2009

27,543

16,490

15,813

1.63%

2,117

383

growth against 2008

48%

16% 

22%

0%

93%

(F2)

STruCTure OF MOBiLiZeD CApiTAL Unit: billion VND

indicator

Total mobilized capital 

from depositors

from other credit institutions 

from other sources

2009

amount

24,444

16,490

7,477

478

Proportion

100%

67%

31%

2%

Compared 
with 2008 

 
57%

16%

485%

374%

2008

15,609

14,230

1,278

101



   credit growth

in early 2009, an economic stimulus package 
aimed at preventing recession created 
favorable conditions for a substantial increase 
in credit. By late 2009, however, banks again 
began to tighten credit and, in some cases, 
even halting disbursements. during this 
period, VPBank followed a policy of calibrating  

 

credit expansion to the amount of mobilized  
capital and reducing the proportion of 
medium- and long-term loans, succeeded in 
maintaining both safety and liquidity. at the 
same time, VPBank’s strategy called for it to 
give priority to business borrowers and loans 
for production, carefully limiting real estate  

 

and consumer lending or loans to finance 
securities investment. credit ratios were 
consistently within permitted safety limits. 
outstanding loans at the end of 2009 exceeded 
15,813 trillion dongs, an increase of 22% over 
the previous year. 
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17,000

14,000

11,000

8,000

5,000

9,065

12,941
14,230

16,490

2006              2007          2008              2009 qiV/08            qi/09           qii/09         qiii/09           qiV/09

14,230 14,262

16,161
16,661 16,675 16,490

15,947 15,972 14,230

actuaL figures of 2009

the comParaBLe figures of 2008  

growth of mobilized capital  

Unit: Billion VND

20,000

16,000

12,000

8,000

4,000

0

5.0%

4.0%

3.0%

2.0%

1.0%

0.0%

5,031

0.41% 0.49%

1.63%

3.41%
13,218 12,986

15,813

outstanding Loans in 2009

T12/06            T12/07             T12/08  T12/09                 qi/09   qii/09             qiii/09             qiV/09

12,684 14,327

15,533

15,781 15,813

2.02%
1.61% 1.63%

3.85% 13,632 12,986

oustanding Loans in 2008

Unit: billion VND

growth of outstanding loans 

Bad deBt ratio

15,130



   Business resuLts

VPBank along with direction of Board of 
Directors and tremendous effort of all 
employees, successfully weathered through 
the year 2009 with positive business results. 
all business activities showed stable growth 
rate. consolidated net income before tax was 
at 382.6 billion dongs (after take out 33 billion 
dongs for the devaluation of investment in 
securities), up 93% from 2008, exceeding the 
plan by 15%.

FinAnCiAL pOSiTiOn   

   anaLysis of financiaL ratios  

in 2009, a 48% growth in total assets and a 
doubling of profits caused return on assets 
(roa) to edge up by half a percentage point 
to 1.3%. return on equity (roe) reached 13.9%, 
up 7.2% from the previous year.

VPBank’s solvency has been consistently 
maintained at a safe level and in strict 
accordance with regulations of the state Bank 
of Vietnam. VPBank’s solvency ratio was above 
100% at all times, standing at year end at 
423%. the ratio of short term capital used for 
medium- and long-term loans was 21.5%.

 
 
 

 
credit quality was continuously monitored and 
the non-performing loans ratio significantly 
reduced from 3.41% at the end of 2008 to 
1.63% on December 31, 2009 – well below 
the sector’s average level of 2.2%. the capital 
adequacy ratio was kept within limits set by 
the state Bank, standing at 15% at year’s end.

changes in shareholders’ capital

in 2009, the charter capital of VPBank remained 
at 2,117.4 trillion dong. as of December 
31, 2009, VPBank had 211,747,433 shares 
outstanding, all of them common shares.

   diVidend

in 2009, VPBank dividend payout rate was 10%, 
of which 4% paid in cash and the remaining 
6% paid in the form of shares. 

ACCOMpLiShMenTS

   organizationaL structure and 
management

VPBank continued to perfect the block model 
of organizational structure during 2009. two 
customer service centers were put into 
operation in hanoi and ho chi Minh city, 
providing broad support for business units.

  Products and serVices

VPBank obtained significant results in 2009. 
consolidated revenue from services came in at 
200.7 billion dong, three times higher than in 
the previous year.

in 2009, VPBank successfully implemented the 
online banking service internet Banking - i2b, 
which was expected to contribute substantially 
to the Bank’s service revenue while delivering 
more value to its customers.

VPBank cards were customized to each target 
customer group. in addition to the autolink and 
VPBank Platinum Mastercard, which targeted 
business customers, there were VPBank Mc2 
Mastercard for younger customers and VPBank 
Mastercard e-card, specialized for online 
payments. in 2009, VPBank also launched an 
atM card specifically for use by students.

profitability

ratio

return on equity (roe)

return on asset (roa)

2008

6.7%

0.8%

2009

13.9%

1.3%

Solvency

ratio

solvency ratio 

ratio of short term 
capital used for 
medium- and  
long-term loans

2008

386%

31.43%

2009

423%

21.5%
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   MArkeTing AnD BrAnD  
re-pOSiTiOning 

VPBank had its brand re-positioned. the Bank 
in cooperation with the Brand union partner 
introduced new images for a fresher, more 
professional and dynamic brand. an action 
plan along with this to promote the new brand 
to clients and partners is launched.

VPBank unveiled its new corporate name 
Vietnam Prosperity Joint stock Bank as a new 
trademark, brand image and its application on 
august 12, 2010.

 

VPBank’s motto, “action for your dreams”, 
accompanies the new brand, aiming to reflect 
the elements of Professionalism, Dedication, 
Distinction and simplicity.

Professionalism: we utilize knowledge and 
experience, along with professional, accurate 
and prompt working styles to provide 
advanced and reliable products and services 
suited to individual needs.

dedication: we are dedicated to satisfying 
customer needs by always responding to and 
resolving their inquiries in order to improve 
understanding about our services.  

distinction: we consistently look to make 
a difference by providing more unique and 
value-added services and products.

simplicity: we focus on designing products 
with simplicity in mind so as to offer the best in 
convenience, promptness and efficiency.

the new logo resembles a lotus blossom, the 
Vietnamese national icon, reflecting VPBank’s 
aspirations to contribute to the sustainable 
development, prosperity and longevity of 
Vietnam.

the design also looks like a pair of hands 
holding up a growing bud, which is meant 
to represent continous growth and rock-solid 
and trustworthy support for development and 
prosperity.

the flower’s scarlet color symbolizes the spirits 
of diligence, enthusiasm and creativity, as well 
as good luck and prosperity and VPBanks’ sense 
of social responsibility.

the logo’s font is wide and simple to create 
a contemporary look for the Bank. it also 
highlights the Bank’s transparency in all of its 
operations. the logo’s soft curves symbolize 
flexibility, dedicated services, and simple 
procedures.

the green color represents freshness and 
vitality, signifying the Bank’s commitment to 
bringing greater success to its customers and 
the Bank itself. 

the letter “k” at the end of the logo, which is 
made of a scarlet lotus petal heading upwards, 
highlights VPBank’s determination to offer 
unique and premiere quality services and 
products in a professional and trustworthy 
manner to relentlessly assist customers in 
realizing their dreams.

along with the image of the lotus petals, the 
“k” is aimed to create a sense of consistency in 
VPBank’s approach to sustainable development, 
building the image of the Bank as an upright, 
longstanding partner.



BuSineSS STrATegY FOr 
2010 

the Vietnamese economy in 2010 is forecasted 
for an upturn in growth to a rate of 6.5%. 
increasing exports and stable high oil prices will 
help reduce the trade deficit, easing pressures 
on the foreign exchange rate and inflation. the 
growth of investment in infrastructure and the 
recovery of the private sector will drive the 
economic rebound. it is anticipated, however, 
that businesses will encounter difficulties 
when the government halts its stimulus 
package, and the troubled position of some 
major conglomerates will affect to a significant 
degree the recovery of the both economy and 
in bank lending activities.

Based on its assessment of the market and 
current conditions at the Bank, the VPBank 
Board of Management has set the following 
targets and business orientations.

   Primary Business targets for 
decemBer 31, 2010

   BuSineSS OrienTATiOnS FOr 2010

strengthen and consolidate management and 
organizational structure to support business 
development and enable the safe and 
sustainable expansion and growth the Bank. 

improve the quality of customer services; 
increase customer satisfaction through 
improved products, distribution network, 
and professional working attitudes; build a 
dynamic sales culture; consolidate and perfect 
the operations of the customer services 
center, which is expected to be the focal 
point for handling customer complaints and 
feedback, researching customer habits, and 
disseminating information to customers.

concentrate on the development of account, 
card and capital mobilization products; apply 
technology in new banking products and 
services. 

Promote a sustainable organization with 
cost controls; exploit the corporate market; 
segment customers and customize business 
strategies for each customer group.

strategically develop lending with a focus on 
traditional customers; develop credit products 
for both corporate and retail market groups; 
offer loans and other products and services 
to diversify revenue sources; increase revenue 
from services, particularly international 
payment services.

Build a network of branches and transaction 
offices as the principal sales channel for 
banking products and services; improve the 
operational efficiency of transaction offices; 
evaluate the efficiency of transaction offices 
using specific criteria that differ from those 
applicable to branches.

reposition the brand, redesigning branches 
and transaction offices in accordance with 
the new brand, putting the focus on serving 
customers.

strengthen risk management, improving 
the screening and monitoring of credit risks; 
improve the monitoring and management 
of liquidity, market and operational risks to 
protect the safety and health of the Bank.

Plan the development and promotion of 
potential managers; train potential managers 
and customer specialists in sales, presentation, 
and negotiation skills to meet the requirements 
of the business units; structure, rotate, and 
organize staff in order to optimize operational 
efficiency and productivity; provide sufficient 
human resources in terms of quality and 
quantity; design procedures for selecting and 
transferring experienced staff from branches 
to the head office.

formulate and implement an iso quality 
management system, gradually applying iso 
to the entire network and all services; work 
out a program for redesigning and improving 
business and management processes with a 
focus on serving customers.

in the coming year, VPBank will continue 
to refine its operations, strengthen and 
consolidate its management systems, and 
improve the supporting roles of departments 
and units at headquarters to lay a foundation 
for safe and sustainable expansion of the 
Bank, ready to seize market opportunities and 
make great strides forward. VPBank will begin 
transforming itself from a retail bank into a 
retail-oriented multifunctional joint stock 
commercial bank, while expanding its export 
financing services and trading in currency and 
capital markets.

Unit: Billion VND

total assets

mobilized capital 

outstanding loans

non performing loans ratio

consolidated net income 
before tax

Planned dividend rate

1

2

3

4

5

 
6

47,000

27,000

23,000

under 2%

650

 
14%
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công ty trách nhiệm hữu hẠn ernst & young Việt nam

kÍnh gỬi:    hội đồng quản Trị VÀ BAn điều hÀnh 
                         ngÂn hÀng Thương MẠi CỔ phần CÁC DOAnh nghiệp ngOÀi quỐC DOAnh ViệT nAM 

chúng tôi đã kiểm toán bảng cân đối kế toán hợp nhất của ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài 
quốc doanh Việt nam (“ngân hàng”) và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh hợp nhất, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh 
đi kèm như được trình bày từ trang 5 đến trang 60 (“các báo cáo tài chính hợp nhất”). Việc lập các báo cáo tài chính 
hợp nhất này thuộc trách nhiệm của Ban điều hành của ngân hàng. trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các 
báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. 

Cơ sở ý kiến kiểm toán 

chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt nam và quốc tế được áp dụng tại 
Việt nam. các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện việc kiểm toán để đạt được mức tin 
cậy hợp lý về việc các báo cáo tài chính hợp nhất không có các sai sót trọng yếu. Việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra 
theo phương pháp chọn mẫu, các bằng chứng về số liệu và các thuyết minh trên các báo cáo tài chính hợp nhất. Việc 
kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá các nguyên tắc kế toán đã được áp dụng và các ước tính quan trọng của Ban 
điều hành cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể các báo cáo tài chính hợp nhất. chúng tôi tin tưởng rằng công 
việc kiểm toán của chúng tôi cung cấp cơ sở hợp lý cho ý kiến kiểm toán. 

ý kiến kiểm toán

theo ý kiến của chúng tôi, các báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của ngân hàng và các công ty con, xét trên các 
khía cạnh trọng yếu, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của ngân hàng và các công ty con vào ngày 31 
tháng 12 năm 2009 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài 
chính kết thúc cùng ngày theo các chuẩn mực kế toán và hệ thống kế toán các tổ chức tín dụng Việt nam và tuân 
thủ theo các quy định của ngân hàng nhà nước Việt nam và Bộ tài chính. 

BÁO CÁO Của 
KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
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Võ Tấn hoàng Văn
Phó tổng giám đốc
kiểm toán viên công chứng
số đăng ký: 0264/ktV

hà nội, Việt nam
ngày 12 tháng 2 năm 2010 

nguyễn Chí Cương 
kiểm toán viên phụ trách
kiểm toán viên công chứng    
số đăng ký: 1103/ktV



BẢNG CÂN ĐỐI  
KẾ TOÁN HỢP NHẤT 

31/12/2009
triệu đồng

355.430
758.497

7.383.093 
7.383.093

-
-

57.125
73.406

(16.281)
-

15.682.819
15.813.269

(130.450)
2.291.943 
2.308.844 

-
(16.901)
45.778

-
-

45.778
-

326.237
223.528
348.063

(124.535)
-
-
-

102.709
126.585
(23.876)

-
-
-

642.084
157.110
296.826

-
198.072

-
(9.924)

27.543.006 

31/12/2008
triệu đồng

509.976
730.651

1.543.899
1.543.899

-
-

77.300
84.330
(7.030)
2.129

12.904.143
12.985.928

(81.785)
1.773.585
1.683.777

89.808
-

153.477
-
-

153.477
-

368.035
266.785
340.475
(73.690)

-
-
-

101.250
115.157
(13.907)

-
-
-

584.435
145.012  
204.429

-
234.994

-
-

18.647.630 

tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

TÀI SẢN
Tiền mặt, vàng bạc, đá quý
Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”)
Tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng (“TCTD”) khác và cho 
vay các TCTD khác
 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác
 Cho vay các TCTD khác
 Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác 
Chứng khoán kinh doanh
 Chứng khoán kinh doanh
 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 
Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác
Cho vay khách hàng
 Cho vay khách hàng
 Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng 
Chứng khoán đầu tư
 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán
 Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư 
Góp vốn, đầu tư dài hạn
 Vốn góp liên doanh
 Đầu tư vào công ty liên kết
 Đầu tư dài hạn khác
 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 
Tài sản cố định
 Tài sản cố định hữu hình
 Nguyên giá tài sản cố định
 Hao mòn tài sản cố định 
 Tài sản cố định thuê tài chính
 Nguyên giá tài sản cố định
 Hao mòn tài sản cố định
 Tài sản cố định vô hình
 Nguyên giá tài sản cố định
 Hao mòn tài sản cố định
Bất động sản đầu tư
 Nguyên giá bất động sản đầu tư 
 Hao mòn bất động sản đầu tư
Tài sản có khác
 Các khoản phải thu
 Các khoản lãi, phí phải thu 
 Tài sản thuế TNDN hoãn lại
 Tài sản Có khác
      Trong đó: Lợi thế thương mại
 Dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác
TỔNG TÀI SẢN 



BẢNG CÂN ĐỐI  
KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)
tại ngày 31 tháng 12 năm 2009
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31/12/2009
triệu đồng

315.848
7.476.782
7.476.782

-
16.489.544

8.068
161.799

-
542.980
260.033

-
279.291

3.656
24.995.021

2.547.985 
2.290.546
2.117.474

-
173.072

-
-
-

127.974
129.465

27.543.006 

31/12/2008
triệu đồng

-
1.278.065
1.278.065

-
14.230.102

-
100.759

-
686.106
348.408

-
337.698

-
16.295.032

2.352.598 
2.290.546
2.117.474

-
173.072

-
-
-

91.671
(29.619)

18.647.630 

NỢ PHẢI TRẢ 
Các khoản nợ Chính phủ và NHNN  
Tiền gửi và vay các TCTD khác
 Tiền gửi của các TCTD khác
 Vay các TCTD khác
Tiền gửi của khách hàng
Các công cụ tài chính phái sinh và các công nợ tài chính khác
Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay
Phát hành giấy tờ có giá
Các khoản nợ khác
 Các khoản lãi, phí phải trả
 Thuế TNDN hoãn lại phải trả
 Các khoản phải trả và công nợ khác
 Dự phòng cho các cam kết ngoại bảng
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ 

VỐN CHỦ SỞ HỮU
Vốn và các quỹ
 Vốn của TCTD
 Vốn điều lệ
 Vốn đầu tư XDCB
 Thặng dư vốn cổ phần
 Cổ phiếu quỹ 
 Cổ phiếu ưu đãi
 Vốn khác
 Quỹ của TCTD
  Lợi nhuận chưa phân phối/(Lỗ lũy kế)
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 



BẢNG CÂN ĐỐI  
KẾ TOÁN HỢP NHẤT 

tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn
Bảo lãnh vay vốn
Cam kết trong nghiệp vụ LC
Bảo lãnh khác

Các cam kết đưa ra
Cam kết tài trợ cho khách hàng
Cam kết cho vay chưa giải ngân

các chỈ tiêu ngoÀi Bảng cÂn đỐi kẾ toán hỢP nhẤt

31/12/2009
triệu đồng

927.693 
1.244

158.483
767.966 

935.933
-

935.933
1.863.626

31/12/2008
triệu đồng

637.660
2.658 

169.948 
465.054 

963.177
-

963.177
1.600.837

Hà Nội, Việt Nam 
Ngày 12 tháng 2 năm 2010

Người lập

Bà Nguyễn Thị Hồng Phương
Kế toán

Người phê duyệt

Ông Nguyễn Toàn Thắng
Kế toán Trưởng

Người phê duyệt

Ông Nguyễn Hưng
Tổng Giám đốc



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
KINH DOANH HỢP NHẤT
CHO Năm TàI CHíNH KẾT THúC 
ngày 31 tháng 12 năm 2009
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2009
triệu đồng

2.163.995
(1.390.784)

773.211
200.772
(63.852)

136.920
19.211 
(9.251)

(27.131)
22.120 
(2.310)

19.810 
7.966

920.736 

(207.993)
(63.314)

(206.550)
(477.857)

442.879
(75.180)

18.589
-

(3.656)
382.632
(89.067) 

-
(89.067) 
293.565

1.386

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự
Chi phí lãi và các chi phí tương tự
THU NHẬP LÃI THUẦN
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ
Chi phí hoạt động dịch vụ
Lãi/(lỗ) thuần từ hoạt động dịch vụ
Lãi/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối
Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh
Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư
Thu nhập từ hoạt động khác
Chi phí hoạt động khác
Lãi/(lỗ) thuần từ hoạt động khác
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần
TỔNG THU NHẬP HOẠT ĐỘNG

CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
Chi phí cho nhân viên  
Chi phí khấu khao và khấu trừ 
Chi phí hoạt động khác  

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự 
phòng rủi ro tín dụng
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
Hoàn nhập dự phòng rủi ro tín dụng
Hoàn nhập dự phòng cho vay các TCTD
Chi phí dự phòng cho các cam kết ngoại bảng
TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ
Chi phí thuế TNDN hiện hành
Chi phí thuế TNDN hoãn lại
Chi phí thuế TNDN
LỢI NHUẬN SAU THUẾ
Lãi cơ bản trên cổ phiếu

2008
triệu đồng

2.630.121
(1.978.611)

651.510
67.600

(33.325)
34.275
(7.565)
(6.209)

(602)
17.449
(1.553)

15.896
7.054

694.359

(187.360)
(47.719)

(215.184)
(450.263)

244.096
(67.435)

21.859
203

-
198.723
(56.142)

-
(56.142)
142.581

703

Hà Nội, Việt Nam 
Ngày 12 tháng 2 năm 2010

Người lập

Bà Nguyễn Thị Hồng Phương
Kế toán

Người phê duyệt

Ông Nguyễn Toàn Thắng
Kế toán Trưởng

Người phê duyệt

Ông Nguyễn Hưng
Tổng Giám đốc



BÁO CÁO LỢI NHUẬN 
ĐỂ LẠI HỢP NHẤT CHO Năm 

TàI CHíNH kếT THúC 
ngày 31 tháng 12 năm 2009

LỢI NHUẬN ĐỂ LẠI ĐẦU NĂM 
Lợi nhuận thuần trong năm 
LỢI NHUẬN TRƯỚC KHI PHÂN PHỐI
Trừ: 
 Trích bổ sung các quỹ cho năm trước
 Tạm trích lập các quỹ dự trữ cho năm nay
 Trả cổ tức cho năm trước
 Tạm ứng cổ tức năm nay
 Giảm nghĩa vụ nộp thuế đối với khoản thuế TNDN nộp thừa năm 2007
 Các khoản khác
LỢI NHUẬN ĐỂ LẠI CUỐI NĂM

2009
triệu đồng

(29.619) 
293.565 
263.946 

(11.876)
(37.890)

-
(84.699)

-
(16)

129.465

2008
triệu đồng

62.383
142.581
204.964

-
(39.352)
(90.000)

(105.874)
636

7
(29.619) 

Hà Nội, Việt Nam 
Ngày 12 tháng 2 năm 2010

Người lập

Bà Nguyễn Thị Hồng Phương
Kế toán

Người phê duyệt

Ông Nguyễn Toàn Thắng
Kế toán Trưởng

Người phê duyệt

Ông Nguyễn Hưng
Tổng Giám đốc



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN 
TIỀN TỆ HỢP NHẤT
CHO Năm TàI CHíNH kếT THúC
ngày 31 tháng 12 năm 2009

40

2009
triệu đồng

2.071.598
(1.479.159) 

136.920 
19.211

(36.382)
19.343 

(198.018)
(100.805)
432.708 

(1.814.017)
(498.183)

2.129
(2.827.341)

(11.582)
31.581

315.848
6.198.717
2.259.442

61.040
8.068

(259.541) 
(13.475) 

3.885.394 

(20.159) 
2.309

(32)
-
-
- 

107.699
-

7.966
97.783

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được
Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được
Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng
Thu nhập thuần từ chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư
Thu nhập khác
Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ
Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi 
về tài sản và vốn lưu động
Những thay đổi về tài sản hoạt động
(Tăng)/Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác 
(Tăng)/Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán
(Tăng)/Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác
(Tăng)/Giảm các khoản cho vay khách hàng
Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản (tín dụng, chứng 
khoán, đầu tư dài hạn)
(Tăng)/Giảm khác về tài sản hoạt động
Những thay đổi về công nợ hoạt động
Tăng/(Giảm) các khoản nợ Chính phủ và NHNN 
Tăng/(Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD
Tăng/(Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả KBNN)
Tăng/(Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro
Tăng/(Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác
Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động
Chi từ các quỹ của TCTD
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Mua sắm tài sản cố định
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ
Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ
Mua sắm bất động sản đầu tư
Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư
Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư
Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác
Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác
Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

2008
triệu đồng

2.613.373
(1.886.960)

34.275
(7.565)
(6.811)
14.710

(191.943)
(53.478)

515.601

182.478
(40.131)

(2.129)
337.753

-
(53.911)

-
(1.161.550)

1.465.736
(143.262)

-
(169.519) 

(4.716)
926.350

(134.446)
4.705
(142)

-
-
-

(102.506)
-

7.054
(225.335)



BÁO CÁO LỢI NHUẬN 
ĐỂ LẠI HỢP NHẤT CHO Năm 

TàI CHíNH kếT THúC 
ngày 31 tháng 12 năm 2009

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
Tăng vốn điều lệ
Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện  
tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác
Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện  
tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác
Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia
Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ
Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
Lưu chuyển tiền thuần trong năm
Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu năm
Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá
Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối năm

2009
triệu đồng

-

-

-
(84.699)

-

(84.699)
3.898.478 
2.669.322

-
6.567.800 

2008
triệu đồng 

271.886

-

-
(195.874)

-
-

76.012
777.027

1.892.295
-

2.669.322

Hà Nội, Việt Nam 
Ngày 12 tháng 2 năm 2010

Người lập

Bà Nguyễn Thị Hồng Phương
Kế toán

Người phê duyệt

Ông Nguyễn Toàn Thắng
Kế toán Trưởng

Người phê duyệt

Ông Nguyễn Hưng
Tổng Giám đốc
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to:                The BOArD OF DireCTOrS AnD BOArD OF MAnAgeMenT OF 
                         VieTnAM JOinT STOCk COMMerCiAL BAnk FOr priVATe enTerpriSeS  

we have audited the accompanying consolidated balance sheet of the Vietnam Joint stock commercial Bank for Private 
enterprises (“the Bank”) and its subsidiaries as at 31 December 2009, the consolidated income statement, the consolidated 
statement of retained earnings, the consolidated cash flow statement for the year then ended and the notes thereto 
(“the consolidated financial statements”) as set out on pages 5 to 60. these consolidated financial statements are the 
responsibility of the Bank’s management. our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial 
statements based on our audit. 

Basis of opinion

we conducted our audit in accordance with the Vietnamese and international standards on auditing applicable in Vietnam. 
these standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance to determine whether the 
consolidated financial statements are free of material misstatement. an audit includes examining, on a test basis, evidence 
supporting the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. an audit also includes assessing the 
accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation 
of consolidated financial statements. we believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

opinion

in our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position of the Bank and its 
subsidiaries as at 31 December 2009, the consolidated results of its operations and the consolidated cash flows for the year 
then ended in accordance with the Vietnamese accounting standards and system for credit institutions and comply with 
other relevant statutory requirements of the state Bank of Vietnam and the Ministry of finance.

Vo Tan hoang Van 
Deputy general Director   
registered auditor 
certificate no: 0264/KtV

hanoi, Vietnam
12 february 2010

nguyen Chi Cuong 
auditor-in-charge
registered auditor     
certificate no: 1103/KtV

ernst & young Vietnam Limited



CONSOLIDATED  
BALANCE SHEET 

31 Dec 2009     
VNDm

355,430
758,497

7,383,093 
7,383,093

-
-

57,125
73,406

(16,281)
-

15,682,819
15,813,269

(130,450)
2,291,943 
2,308,844 

-
(16,901)
45,778

-
-

45,778
-

326,237
223,528
348,063

(124,535)
-
-
-

102,709
126,585
(23,876)

-
-
-

642,084
157,110
296,826

-
198,072

-
(9,924)

27,543,006 

31 Dec 2008          
restated

VNDm

509,976
730,651

1,543,899
1,543,899

-
-

77,300
84,330
(7,030)
2,129

12,904,143
12,985,928

(81,785)
1,773,585
1,683,777

89,808
-

153,477
-
-

153,477
-

368,035
266,785
340,475
(73,690)

-
-
-

101,250
115,157
(13,907)

-
-
-

584,435
145,012  
204,429

-
234,994

-
-

18,647,630 

as at 31 December 2009

ASSETS
Cash and cash equivalents on hand
Balances with the State Bank of Vietnam (“SBV”)
Due from banks
 Placements with other banks
 Loans to other banks
 Provision for loans to other banks 
Trading securities
 Trading securities
 Provision for impairment of trading securities
Derivatives and other financial assets
Loans to customers
 Loans to customers
 Provision for credit losses
Investment securities
 Available-for-sale securities
 Held-to-maturity securities
 Provision for impairment of investment securities
Long-term investments
 Investments in joint-ventures
 Investments in associates
 Other long-term investments
 Provision for impairment of long-term investments
Fixed assets
 Tangible fixed assets
 Cost
 Accumulated depreciation
 Finance leases
 Cost
 Accumulated depreciation
 Intangible fixed assets 
 Cost
 Accumulated depreciation
Investment property 
 Cost
 Accumulated depreciation
Other assets
 Account receivables
 Interest and fees receivables 
 Deferred tax assets
 Other assets
 In which: Goodwill
 Provision for other assets
TOTAL ASSETS



CONSOLIDATED 
BALANCE SHEET (continued)
as at 31 December 2009

44

31 Dec 2009 
VNDm

315,848
7,476,782
7,476,782

-
16,489,544

8,068
161,799

-
542,980
260,033

-
279,291

3,656
24,995,021

2,547,985 
2,290,546
2,117,474

-
173,072

-
-
-

127,974
129,465

27,543,006 

31 Dec 2008          
restated 

VNDm

-
1,278,065
1,278,065

-
14,230,102

-
100,759

-
686,106
348,408

-
337,698

-
16,295,032

2,352,598 
2,290,546
2,117,474

-
173,072

-
-
-

91,671
(29,619)

18,647,630 

LIABILITIES
Borrowings from the Government and the SBV
Due to banks
 Deposits from other banks
 Borrowings from other banks
Due to customers
Derivatives and other financial liabilities
Other borrowed funds
Valuable papers issued
Other liabilities
 Interest & fee payables  
 Deferred tax liabilities
 Other payables 
 Provision for off-balance sheet commitment
TOTAL LIABILITIES

OWNERS’ EQUITY

Capital and Reserves
 Capital
 Chartered capital
 Capital to purchase fixed assets
 Share premium
 Treasury shares 
 Preference shares
 Others
 Reserves
 Retained earnings/(accumulated losses)
TOTAL LIABILITIES AND OWNERS’ EQUITY



CONSOLIDATED 
BALANCE SHEET (continued)

as at 31 December 2009

Contingent liabilities
 Financial guarantees
 Letters of credit
 Other guarantees
 
Commitments
 Commitments 
 Un-withdrawn loan commitments

off-BaLance sheet items

31 Dec 2009                  
VNDm

927,693 
1,244

158,483
767,966 

935,933
-

935,933
1,863,626

31 Dec 2008                  
VNDm

637,660
2,658 

169,948 
465,054 

963,177
-

963,177
1,600,837

Hanoi, Vietnam 
12 February 2010

Prepared by:

Ms. Nguyen Thi Hong Phuong
Accountant

Approved by:

Mr. Nguyen Toan Thang
Chief Accountant

Approved by:

Mr. Nguyen Hung
General Director



CONSOLIDATED 
INCOME STATEMENT
fOr ThE yEAr ENDED 
31 December 2009

46

             2009                 
VNDm

2,163,995
(1.390,784)

773,211
200,772
(63,852)

136,920
19,211 
(9,251)

(27,131)
22,120 
(2,310)

19,810 
7,966

920,736 

(207,993)
(63,314)

(206,550)
(477,857)
442,879
(75,180)

18,589
-

(3,656)
382,632
(89,067) 

-
(89,067) 
293,565

1,386

Interest and similar income
Interest and similar expenses
NET INTEREST AND SIMILAR INCOME
Fee and commission income
Fee and commission expenses
Net fee and commission income
Net gain/(loss) from foreign currencies trading
Net gain/(loss) from trading securities 
Net gain/(loss) from investment securities
Other operating income
Other operating expenses
Net gain/(loss) from other operating activities
Dividend income
TOTAL OPERATING INCOME
OPERATING EXPENSES
Personnel expenses
Depreciation and amortisation charges 
Other operating expenses

Profit before provisions for credit losses
Provision  expenses for credit losses
Reversal of provision for credit losses during the year
Reversal of provision for loans to other credit institutions
Provision expenses for off-balance sheet commitments 
PROFIT BEFORE TAX
Current enterprise income tax
Deferred enterprise income tax
Enterprise income tax
NET PROFIT FOR THE YEAR
Basic earnings per share (VND)

             2008                 
VNDm

2,630,121
(1,978,611)

651,510
67,600

(33,325)
34,275
(7,565)
(6,209)

(602)
17,449
(1,553)

15,896
7,054

694,359

(187,360)
(47,719)

(215,184)
(450,263)
244,096
(67,435)

21,859
203

-
198,723
(56,142)

-
(56,142)
142,581

703

Hanoi, Vietnam 
12 February 2010

Prepared by:

Ms. Nguyen Thi Hong Phuong
Accountant

Approved by:

Mr. Nguyen Toan Thang
Chief Accountant

Approved by:

Mr. Nguyen Hung
General Director



CONSOLIDATED STATEMENT  
OF RETAINED EARNINGS 

FOR ThE yEAR ENDED 
31 December 2009

RETAINED EARNINGS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
Net profit for the year
RETAINED EARNINGS BEFORE APPROPRIATIONS
Less:
 Reserves created for previous years
 Temporarily create reserves for current year
 Dividend paid for previous year
 Dividend paid for current year
 Decrease in tax liabilities for over-paid enterprise income tax in 2007
 Others 
RETAINED EARNINGS AT THE END OF THE YEAR

2009               
VNDm 

(29,619) 
293,565 
263,946 

(11,876)
(37,890)

-
(84,699)

-
(16)

129,465

2008
restated

         VNDm

62,383
142,581
204,964

-
(39,352)
(90,000)

(105,874)
636

7
(29,619) 

Hanoi, Vietnam 
12 February 2010

Prepared by:

Ms. Nguyen Thi Hong Phuong
Accountant

Approved by:

Mr. Nguyen Toan Thang
Chief Accountant

Approved by:

Mr. Nguyen Hung
General Director



CONSOLIDATED 
CASH FLOW STATEMENT
FOr THE yEAr ENDED 
31 December 2009
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2009                      
VNDm

2,071,598
(1,479,159) 

136,920 
19,211

(36,382)
19,343 

(198,018)
(100,805)

432,708

(1,814,017)
(498,183)

2,129
(2.827,341)

(11,582)
31,581

315,848
6,198,717
2,259,442

61,040
8,068

(259,541) 
(13,475) 

3,885,394
 

(20,159) 
2,309

(32)
-
-
- 

107,699
-

7,966
97,783

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Interest and similar receipts
Interest and similar payments
Fees and commission receipts
Net gain/(loss) arising from foreign currencies and gold trading
Net gain/(loss) arising from trading & investment securities
Net gain/(loss) from other operating activities
Payment to employees and suppliers
Enterprise income tax paid in the year
Net cash flow from operating profit before changes  
in net operating assets
Changes in operating assets
(Increase)/decrease in due from banks
(Increase)/decrease in trading in securities
(Increase)/decrease in derivatives and other financial assets
(Increase)/decrease in loans to customers
Bad debts written-off 
(Increase)/decrease in other assets
Changes in operating liabilities
Increase/(decrease) in borrowings from the Government and the SBV
Increase/(decrease) in due to banks
Increase/(decrease) in due to customers
Increase/(decrease) in other borrowed funds
Increase/(decrease) in derivatives and other financial liabilities
Increase/(decrease) in other liabilities
Utilisation of reserve
Net cash flow from operating activities

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Acquisition of fixed assets 
Proceeds from disposal of fixed assets
Payments for disposal of fixed assets
Payments for acquisition of investment property
Proceeds from disposal of investment property
Payments for disposal of investment property
Payments for equity investments in associates and joint ventures
Proceeds from equity investments in associates and joint ventures
Dividends received during the year
Net cash flow from in investing activities

2008
VNDm

2,613,373
(1,886,960)

34,275
(7,565)
(6,811)
14,710

(191,943)
(53,478)

515,601

182,478
(40,131)

(2,129)
337,753

-
(53,911)

-
(1,161,550)

1,465,736
(143,262)

-
(169,519) 

(4,716)
926,350

(134,446)
4,705
(142)

-
-
-

(102,506)
-

7,054
(225,335)



CONSOLIDATED 
CASH FLOW STATEMENT

FOr THE yEAr ENDED 
31 December 2009

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Increase in chartered capital
Proceeds from long-term valuable paper eligible for recording as  
owners’ equity & other long-term borrowings
Payments for long-term valuable papers eligible for recording as  
owners’ equity & other long-term borrowings
Dividends paid to shareholders
Payments for treasury share acquisition
Proceeds from selling treasury shares
Net cash flow from financing activities
Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents during the year
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Effect of changes in foreign exchange rates
Cash and cash equivalents at the end of the year

2009                      
VNDm

-

-

-
(84,699)

-

(84,699)
3,898,478 
2,669,322

-
6,567,800 

2008
VNDm 

271,886

-

-
(195,874)

-
-

76,012
777,027

1,892,295
-

2,669,322

Hanoi, Vietnam 
12 February 2010

Prepared by:

Ms. Nguyen Thi Hong Phuong
Accountant

Approved by:

Mr. Nguyen Toan Thang
Chief Accountant

Approved by:

Mr. Nguyen Hung
General Director



CÁC CÔNG TY  
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Công TY CÓ TrÊn 50% VỐn CỔ phần/
VỐn gÓp DO ngÂn hÀng nắM giữ:

   Tình hình hOẠT động CủA Công TY 
ChỨng khOÁn VpBAnk:

năm 2009 đã để lại những dấu ấn quan trọng 
trong lịch sử 9 năm phát triển của ttck. 
những kỷ lục mới, cột mốc quan trọng đã lần 
lượt được thiết lập: Vn-index đã rơi xuống 
mức đáy 235,5 điểm, hnx-index lùi xuống 
mức thấp nhất trong lịch sử là 78,06 điểm. 
tuy nhiên, bước sang tháng 3-2009, các nhà 
đầu tư đã lấy lại được niềm tin khi ttck có 
một tháng tăng điểm ấn tượng. Vn-index 
không chỉ khởi sắc về điểm số mà khối lượng 
giao dịch cũng tăng mạnh. trước tình hình 
thị trường chứng khoán năm 2009, với sự nỗ 
lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ 
nhân viên, hoạt động kinh doanh của công 
ty chứng khoán VPBank đã thu được một 
số kết quả như sau: số lượng tài khoản đạt 
5.554 tài khoản, tăng 1.187 tài khoản so với 
cùng kỳ năm ngoái; Lợi nhuận thu được đến 
cuối năm 2009 là âm 9 tỷ đồng. Lợi nhuận 
âm là do trích 33 tỷ đồng dự phòng giảm giá 
chứng khoán từ danh mục đầu tư trước đây. 

   Tình hình hOẠT động CủA  
Công TY AMC: 

trong năm 2009 công ty quản lý tài sản 
VPBank amc tiếp tục triển khai các dự án 
bất động sản hiện tại (fideco, Bình tân - 
sakico, 362 Phố huế, dự án hòa Bình - đầm 
sen, Võ Văn tần…), phối hợp với các chi 
nhánh VPBank triển khai các văn phòng 
trụ sở, thẩm tra hồ sơ thiết kế, hồ sơ thanh 
quyết toán xdcB tại các chi nhánh… đặc 
biệt, trong năm 2009, amc đã tiến hành 
cung cấp dịch vụ quản lý tài sản đảm bảo 
cho các chi nhánh VPBank. hoạt động này 
cũng đã mang lại nguồn thu đáng kể cho 
công ty. tính đến 31/12/2009 lợi nhuận 
trước thuế của amc đạt 84,5 tỷ đồng.

Công ty con

công ty chứng khoán VPBank 
(VPBs)

công ty quản lý tài sản VPBank 
(VPBank amc)

Lĩnh vực kinh doanh

chứng khoán

 
quản lý nợ và  

khai thác tài sản

%Vốn do VpBank đầu tư

100%

 
100%
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comPanies with 50% or more of 
shares owned By VPBank:

   oPerations of VPBank securities 
comPany: 

2009 saw significant milestones for the nine-
year-old Vietnamese stock market. the Vn-
index dropped to a trough of 235.5 points, 
while the hnX-index fell to the lowest level 
in its history, hitting 78.06 points. investors 
regained confidence, however, when the stock 
market turned around in March 2009. the Vn-
index rose and trading volume on the ho chi 
Minh city stock market increased.

against this background, VPBank securities 
company with tremendous effort from 
Board of Management and employees saw 
the following results in 2009: the number of 
registered accounts reached 5,554, an increase 
of 1,187 accounts from a year earlier, but the 
company posted a loss for 2009 was 9 billion 
VnD. this loss was due to provision of 33 billion 
VnD for devaluation of security investment. 

 

   oPerations of VPBank asset 
management comPany:

in 2009, VPBank asset Management company 
(aMc) continued ongoing real estate 
development projects fideco, Binh tan-
sakico, 362 hue street, hoa Binh-Dam sen, 
and Vo Van tan, and it cooperated with VPBank 
in opening new branch offices, consulting 
on construction design and financing. in 
2009, aMc began to offer VPBank branches 
collateral asset management services which 
brought in considerable revenue. through 
December 31, 2009, net pre-tax profits of 
aMc achieved 84.5 billion VnD.

Subsidiary

VPBank securities company 
(VPBs)

VPBank asset management 
company (VPBank amc)

Business line

securities trading

 
debt management and 

asset management

% capital invested by VpBank

100%

 
100%
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đẠi hội đồng CỔ đông
(shareholders’ Meeting)

hội đồng quản Trị
(Board of Directors)

BAn TỔng giÁM đỐC
(Board of Management)

CÁC Chi nhÁnh 
& phòng giAO DịCh

(Branches/ transaction offices)

hội đồng quản Lý 
tÀi sản nỢ - có

(aLco)

hội đồng tÍn dụng
(credit council)

Văn Phòng hĐQt
(BoD’s office)

Phòng nhÂn sự 
VÀ đÀo tẠo

(Personnel & training)

khỐi khách hÀng 
cá nhÂn

(retail Banking)

P. Phát triển kh cá nhÂn 
(retail Products & services Dept)

dịch Vụ tÀi chÍnh cá nhÂn 
(wealth Management)

trung tÂm chuyển tiền 
wu(western union center)

 P. Phát triển kh doanh nghiệP 
(corporate Products & services Dept)

khỐi khách hÀng 
doanh nghiệP

(corporate Banking)

P. quản trị rủi ro 
(risk Mgmt Dept)

P. PháP chẾ (Legal Dept)

P. quản Lý tÍn dụng 
(credit admin)

 P. tái thẩm định 
(credit revaluation) 

Ban hệ thỐng thông tin 
quản trị (Mis unit)

khỐi giám sát 
(Managerial Monitoring 
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BAn kiểM SOÁT
(supervisory Board)

P. tÀi chÍnh kẾ toán (finance & accounting)

trung tÂm thanh toán (Payment center)

trung tÂm thẻ (card center)

kẾ hoẠch tổng hỢP (Planning Dept )

Văn Phòng (admin office)

P.marketing (Marketing)

P.nghiệP Vụ kho quỹ (cash and Vault Mgmt)

Phát triển mẠng Lưới & quản Lý chẤt 
LưỢng dịch Vụ (Branch network & services 
Quality Mgmt)

dịch Vụ khách hÀng (contact center)

P.Vận hÀnh dịch Vụ (operational service)

P.quản trị dịch Vụ  (service Mgmt.)

P.quản trị mẠng&Bảo mật 
(network & sercurity Mgmt)

P.quản trị hệ thỐng &Lưu trữ 
(system& storage Mgmt)

P.Phát triển ứng dụng (application Dvlp)

kinh doanh ngoẠi hỐi 
(foreign exchange)

kinh doanh tiền tệ (Money market)

giao dịch sản Phẩm Phái sinh 
(Derivative Products)

kinh doanh trái PhiẾu (Bonds  Market)

khỐi hỗ trỢ
(supporting Division)

trung tÂm tin học
(informatic center)

nguồn VỐn
treasury

hội đồng đầu tư
(investment Board) kiểm toán nội Bộ

(internal audit)

ủy Ban nhÂn sự
(remuneration Board)

ủy Ban quản trị rủi ro
(risk Management Board)

organizationaL structure
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   TÓM TắT Lý LịCh CủA CÁC CÁ nhÂn  
TrOng BAn điều hÀnh

ông nguYễn hưng

tổng giám đỐc 
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Từ 1993-1994: trưởng phòng kế 
toán giao dịch và ngân quỹ

Từ 1994-1996: trưởng phòng kế 
toán tài chính, đảm nhiệm vai trò kế 
toán trưởng 

Từ 1996-1999: Phó tổng giám đốc 
(trong đó từ tháng 4-6/1997 là quyền 
tổng giám đốc)

04/2009 đến nay: tổng giám đốc

ông nguYễn ThAnh Bình

Phó tổng giám đỐc 
Cử nhân tài chính ngân hàng

8/1994-2/1996: cán bộ phòng  
tín dụng hội sở

Từ tháng 3/1996 -11/1996:  
Phó phòng tín dụng  hội sở

12/1996-7/1999: trưởng phòng  
tín dụng  hội sở

8/1999 - 6/2000: học viên chương 
trình fulbright Việt nam - đào tạo sau 
đại học về kinh tế công

7/2000-9/2000: tổ trưởng quản lý vốn

10/2000-4/2001: Phụ trách phòng 
nghiên cứu & Phát triển 

5/2001-02/2002: trưởng phòng 
tổng hợp & quản lý chi nhánh

02/2002 đến nay: Phó tổng giám đốc

ông Vũ Minh quỳnh

Phó tổng giám đỐc 
Thạc sĩ Kinh tế 

5/1994 - 6/1997: cán bộ giao dịch

6/1997 - 6/1999: Phó phòng giao 
dịch cát Linh

6/1999 - 5/2001: chuyên viên phòng 
kiểm tra kiểm toán nội bộ

5/2001 - 5/2007: kế toán trưởng

5/2007 đến nay:  Phó tổng giám đốc

Mr. nguyen hung

chief eXecutiVe officer 

MBA

1993-1994: head of transaction 
accounting and treasury Department

1994-1996: chief accountant and head 
of accounting Department

1996-1999: Deputy chief executive 
officer, and acting chief executive officer 
from april-June 1997

april 2009 - present: chief executive 
officer 

Mr. nguyen thanh Binh

DePutY chief eXecutiVe officer 

Bachelor of Banking and Finance

aug 1994 - feb 1996: officer, credit 
Department 

mar 1996 - nov 1996: Deputy head, 
credit Department 

dec1996 - Jul 1996: head of ho credit 
Department 

aug 1999 - Jun 2000: fullbright 
scholar – Post graduate degree of Public 
economics

Jul 2000 - sep 2000: team leader,  capital 
Management Department

oct 2000 - apr 2001: head of r&D 
Department 

may 2001 - feb 2002: head of general 
affairs and Branches Management 
Department 

2002 - present: Deputy chief executive 
officer

Mr. Vu minh quynh

DePutY chief eXecutiVe officer  

Master of Economics

may 1994 - Jun 1997: transaction officer

Jun 1997 - Jun 1999: Deputy Manager, 
cat Linh transaction office 

Jun 1999 - may 2001: specialist, internal 
supervision and auditing Department 

may 2001 - may 2007: chief accountant

2007 - present:  Deputy chief executive 
officer
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ông phAn ngọC hòA

Phó tổng giám đỐc 
Cử nhân Tài chính Ngân hàng

8/1994 - 9/1999: cán bộ Phòng td & 
đt VPBank hồ chí minh
10/1999 - 4/2001: Phó Phòng td & 
đt VPBank hồ chí minh
5/2001 - 2/2002 : quyền trưởng 
phòng  Phục vụ khách hàng cá nhân 
VPBank hồ chí minh.
3/2002 - 4/2004 : trưởng phòng 
Phục vụ khách hàng cá nhân VPBank 
hồ chí minh
5/2004 - 12/2004 : Phó giám  đốc 
VPBank hồ chí minh
1/2005 - 7/2006 : Phó giám  đốc 
VPBank sài gòn
8/2006 - 1/2010 : giám  đốc VPBank 
sài gòn
2/2010 đến nay: Phó tổng giám đốc 
phụ trách khu vực phía nam

Bà Dương Thị ThủY

Phó tổng giám đỐc 
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân 
khoa học ngành Điện tử Tin học,  
Cử nhân Công nghệ Điện tử Viễn thông

2/1996-2/2001: nhân viên phòng kế 
toán tin học VPBank hội sở
2/2001-8/2002: quyền giám đốc 
trung tâm tin học

8/2002-2/2008: giám đốc trung tâm 
tin học 

2/2008 đến nay : Phó tổng giám đốc 
kiêm giám đốc trung tâm tin học.

ông LOw BOOn hOwArD

Phó tổng giám đỐc 
Cử nhân Thương mại & Quản trị,  Cử 
nhân Cao đẳng Chuyên nghiệp Cao cấp 
Tâm lý Kinh doanh 

03/2009 đến nay: Phó tổng giám đốc.   

Bà Dương Thị Thu ThủY

Phó tổng giám đỐc 
Cử nhân Tài chính Ngân hàng 

5/2002 – 11/2004: trưởng phòng 
Phục vụ khách hàng doanh nghiệp 
VPBank hà nội

12/2004 – 4/2009: giám đốc VPBank 
hà nội

4/2009 đến nay: Phó tổng giám đốc 
kiêm giám đốc VPBank hà nội

Mr. Phan ngoc hoa

DePutY chief eXecutiVe officer 

Bachelor of Banking and Finance

aug 1994 - sep 1999: officer of credit and 
investment Department, ho chi Minh city 
Branch 

oct 1999 - apr 2001: Deputy head of credit 
and investment Department, ho chi Minh 
city Branch

may 2001 - feb 2002 : acting head of 
individual customer services, ho chi Minh 
city Branch

mar 2002 - apr 2004 : head of individual 
customer services, ho chi Minh city Branch

may 2004 - dec 2004: Deputy Director, 
VPBank ho chi Minh 

Jan 2005 - Jul 2006: Deputy Director, VPBank 
saigon 

aug 2006 - Jan 2010 : Director, VPBank saigon 

2010 - present: Deputy chief executive 
officer in charge of operations in the south 
of Vietnam

Ms. duong thi thuy

DePutY chief eXecutiVe officer 

Master of Business Administration, 
Bachelor of Electronic and Computer 
Science, Bachelor of Electronic 
Telecommuniation Technology 

feb 1996 - feb 2001: officer, ho 
accounting information Department 

feb 2001 - aug 2002: acting head, it 
center 

aug 2002 - feb 2008: head of it center

feb 2008 - present: Deputy chief 
executive officer and head of it center

Ms. duong thi thu thuy

DePutY chief eXecutiVe officer 

Bachelor of Banking and Finance

may 2002 - nov 2004: head of corporate 
Banking Department, hanoi Branch

dec 2004 - apr 2009: Director of VP Bank 
hanoi 

apr 2009 - present: Deputy chief executive 
officer and Director of VPBank hanoi 

Mr. Low Boon howard

DePutY chief eXecutiVe officer 

Bachelor of Commerce and 
Management, Bachelor of Psychologial & 
Professional Business 

2009 - present: Deputy chief executive 
officer 

   memBers of the Board  
of management 
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   ThAY đỔi TỔng giÁM đỐC điều hÀnh  
TrOng năM (h1)

họ và tên 

ông Lê đắc sơn 

ông nguyễn hưng 

Chức vụ 

tổng giám đốc 

tổng giám đốc 

nội dung thay đổi 

Bãi nhiệm từ ngày 
28/02/2009 theo qđ  

số 66-2009/qđ-hđqt của 
hội đồng quản trị VPBank

Bổ nhiệm từ ngày 
22/04/2009 theo qđ  

số 162-2009/qđ-hđqt của 
hội đồng quản trị VPBank

   quYền LỢi CủA BAn TỔng giÁM đỐC: 
Tiền Lương, Thưởng VÀ CÁC quYền 
LỢi khÁC 

VPBank chi trả một mức lương hợp lý và cạnh 
tranh cho Ban điều hành và các cán bộ quản 
lý cao cấp theo năng lực, thành tích công 
việc và đảm bảo các quyền lợi khác như: Bảo 
hiểm tai nạn, bảo hiểm nhân thọ, được cấp 
xe công vụ…

   SỐ LưỢng CÁn Bộ, nhÂn ViÊn VÀ 
ChÍnh SÁCh đỐi Với người LAO động 

trong năm 2009 công ty quản lý tài sản 
VPBank amc tiếp tục triển khai các dự án bất 
động sản hiện tại (fideco, Bình tân - sakico, 
362 Phố huế, dự án hòa Bình -

đầm sen, Võ Văn tần…), phối hợp với các chi 
nhánh VPBank triển khai các văn phòng trụ 
sở, thẩm tra hồ sơ thiết kế, hồ sơ thanh quyết 
toán xdcB tại các chi nhánh… đặc biệt, 
trong năm 2009, amc đã tiến hành cung cấp 
dịch vụ quản lý tài sản đảm bảo cho các chi 
nhánh VPBank. hoạt động này cũng đã mang 
lại nguồn thu đáng kể cho công ty. tính đến 
31/12/2009 lợi nhuận trước thuế của amc 
đạt 84,5 tỷ đồng.

Số lượng cán bộ, nhân viên

tính đến 31/12/2009, tổng số cán bộ nhân 
viên của VPBank là 2.394 người, trong đó: 
(h2)

Chính sách chế độ đối với người lao động

trong quá trình xây dựng và phát triển, mỗi 
thành công của VPBank đều gắn với công sức, 
lòng tận tậm, sự cống hiến của những thế hệ 
cán bộ nhân viên. nhận thức được tầm quan 
trọng và yếu tố quyết định của nguồn nhân 
lực trong mỗi bước tiến, VPBank đã và đang 
hoàn thiện các chính sách nhân sự, chính sách 
đãi ngộ với cán bộ nhân viên, giữ và thu hút 
những người có tài đức.

Về đào tạo

ngay từ khi mới thành lập, VPBank luôn chú 
trọng đến công tác đào tạo. mục tiêu của 
VPBank là triển khai các khoá đào tạo và 
nâng cao nghiệp vụ cho cBnV theo hướng 
chuyên sâu, xây dựng và phát triển đội ngũ 
nhân viên thành thạo về nghiệp vụ, chuyên 
nghiệp trong phong cách làm việc, nhiệt tình 
phục vụ khách hàng và chuẩn mực trong 
đạo đức kinh doanh, góp phần khẳng định 
thương hiệu VPBank. 

trong năm 2009, VPBank đã tổ chức 42 khóa 
học (12 khóa do nội bộ đào tạo, 30 khóa do 
đối tác bên ngoài đào tạo) cho 800 lượt học 
viên. nội dung các khóa học chuyên sâu về 
các kỹ năng nghiệp vụ, được tổ chức cho hầu 
hết các đối tượng, tập trung tại các địa bàn 
trọng điểm. 

(h1)

Theo cấp quản lý

cán bộ quản lý

nhân viên

Tổng số

Số lượng

412

1.982

2.394

Theo trình độ học vấn

sau đại học

đại học

cao đẳng, trung cấp

Phổ thông

Tổng số

Số lượng

20

1.823

306

245

2.394

(h2)
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   rePLacement of ceo  
(f1)

name 

 

mr. Le dac son 

 
 
 
mr. nguyen hung 

position 

ceo

 

 
ceo 

Change details 

relieved of position on 
28/02/2009 under the decision 

no. 66-2009/qd-hdqt of 
VPBank Bod 

appointed on 22/04/2009 
under the decision  

no. 162-2009/qd-hdqt of  
VPBank Bod

   comPensation for Board of 
management

VPBank offers a competitive compensation 
package to its Board of Management and 
senior managers. in addition to salaries, they 
are entitled to other benefits, such as accident 
insurance, life insurance, company vehicles, 
etc.

   staff and human resources 
PoLicies

number of staff

as of December 31, 2009, the total number of 
staff employed by VPBank was 2,394. (f2)

human resources policies

every achievement of VPBank during its 
operations has resulted directly from the efforts 
and dedication of its staff. having realized as 
such, VPBank has been trying to perfect its 
human resources and compensation policies 
to recruit and retain the most highly qualified 
personnel.

training

since its establishment, VPBank has made 
training a focus. one of the Bank’s primary 
objectives is to implement intensive training 
courses to enhance working skills for 
employees, for them to gain deep insight, 

to build and develop skills in their specialty, 
help them become more professional and 
enthusiastic in serving customers, and in 
greater compliance with business ethical 
standards, thereby helping to promote a 
strong VPBank brand.

in 2009, VPBank held 42 training courses for 
800 trainees (12 courses conduct in-house and 
30 conducted by partners). intensive courses, 
although only conducted in key areas, were 
offered to all staff. in addition, with support 
from foreign strategic shareholders, VPBank 
sent managers abroad for training courses and 
internships.

(F1)

Management level

manager

non-manager

Total

quantity

412

1,982

2,394

education level

Postgraduate

graduate

two-year college

high school

Total

quantity

20

1,823

306

245

2,394

(F2)
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ngoài ra, với sự hỗ trợ của cổ đông nước 
ngoài, VPBank có chế độ cử cán bộ tham gia 
các khóa đào tạo và thực tập tại nước ngoài.

Về tuyển dụng

VPBank luôn chú trọng và đầu tư cho công 
tác tuyển dụng nhằm thu hút và tuyển chọn 
những ứng viên xuất sắc, phù hợp nhất với 
từng vị trí. trong năm 2009, VPBank đã tuyển 
dụng hơn 150 cBnV, các cBnV được tuyển 
dụng đều có trình độ, năng lực, có kiến thức 
chuyên sâu nghiệp vụ, trong đó cán bộ quản 
lý chiếm khoảng 10% - đây là nguồn nhân 
lực chất lượng cao, mang lại nguồn sinh khí 
mới cho ngân hàng.

Về tiền lương

ngân hàng trả lương trên cơ sở công bằng, 
hợp lý, phù hợp với năng lực, hiệu suất, trách 
nhiệm của mỗi người, đảm bảo mức lương 
cạnh tranh trên thị trường. ngoài mức lương 
cơ bản, cBnV còn được hưởng các loại phụ 
cấp như phụ cấp thâm niên, phụ cấp độc hại, 
phụ cấp điện thoại…

phúc lợi khác

tất cả nhân viên chính thức của VPBank đều 
được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp phù hợp 
với Luật Lao động. 

ngoài việc thực hiện chính sách phúc lợi của 
nhà nước, vào những dịp lễ (tết nguyên đán, 
30/4, 2/9…) và ngày kỷ niệm thành lập ngân 
hàng, VPBank thưởng định kỳ cho cán bộ 
nhân viên; hỗ trợ chi phí bữa ăn hàng ngày; 
trang bị đồng phục cho các bộ phận trực tiếp 
tiếp xúc với khách hàng...

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng thường xuyên 
quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh 
thần cho cBnV như tặng quà cho cBnV nhân 
ngày sinh nhật, tổ chức đi du xuân đầu năm 
và nghỉ mát vào dịp hè, tổ chức các giải bóng 
đá mini, tenis, cầu lông, bóng bàn… giao lưu 
giữa các đơn vị nhằm tạo tinh thần đoàn kết, 
giao lưu và học hỏi; tổ chức ngày quốc tế 

thiếu nhi và trung thu cho các cháu nhỏ là 
con em cBnV...

công đoàn cũng rất chú trọng đến công tác 
xã hội, các hoạt động hướng về cộng đồng 
như ủng hộ đồng bào lũ lụt,  tặng quà cho 
trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, phụng 
dưỡng suốt đời 1 Bà mẹ Việt nam anh hùng, 
1 thương binh nặng và 1 nạn nhân chất độc 
màu da cam… 

   ThAY đỔi ThÀnh ViÊn hội đồng 
quản Trị, BAn TỔng giÁM đỐC, BAn 
kiểM SOÁT VÀ kẾ TOÁn Trưởng

trong năm 2009 và tính đến thời điểm 
31/03/2010, VPBank có sự thay đổi như sau:

Thay đổi trong hội đồng quản trị:

họ và tên 
 
 
 
 
 
ông Lê đắc sơn

 
ông Linus goh

 
 
 
 
ông soon tit koon

 
 
 
ông ngô hà Bắc

 
 
 
ông Phạm hà trung

 
 
 
ông nguyễn quang a

 
ông ngô chí dũng

 
Bà nguyễn thị nguyệt hường

 
ông trần trọng kiên

 
ông Lô Bằng giang

Chức vụ 
 
 
 
 

ủy viên thường trực hội 
đồng quản trị

 
đại diện cổ đông ocBc

 
 
 
 

đại diện cổ đông ocBc

 
 
 

thành viên hđqt

 
 
 

chủ tịch hđqt

 
 
 

thành viên hđqt

 
chủ tịch hđqt

 
Phó chủ tịch hđqt

 
thành viên hđqt độc lập

 
thành viên hđqt độc lập

nội dung thay đổi 

đại hội cổ đông miễn nhiệm  
vào ngày 25/04/2009;

thống đốc nhnn chuẩn y việc 
miễn nhiệm theo qđ số 1964/qđ-

nhnn ngày 18/08/2009.

do ocBc thay đổi người đại diện 
là ông soon tit koon

được đhđcđ bầu vào ngày 
25/04/2009 ( thay thế ông Linus 
goh) và được thống đốc nhnn 

chuẩn y theo qđ số 1964/qđ-
nhnn ngày 18/08/2009.

hết nhiệm kỳ hđqt 2006-2009 từ 
ngày họp đhđcđ  16/03/2010 và 

không tham gia hđqt nhiệm kỳ 
2010-2014.

hết nhiệm kỳ hđqt 2006-2009 từ 
ngày họp đhđcđ  16/03/2010 và 

không tham gia hđqt nhiệm kỳ 
2010-2014

hết nhiệm kỳ hđqt 2006-2009 từ 
ngày họp đhđcđ  16/03/2010 và 

không tham gia hđqt nhiệm kỳ 
2010-2014

đại hội đồng cổ đông VPBank  
bầu ngày 16/3/2010

đại hội đồng cổ đông VPBank  
bầu ngày 16/3/2010

đại hội đồng cổ đông VPBank  
bầu ngày 16/3/2010

đại hội đồng cổ đông VPBank  
bầu ngày 16/3/2010
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recruitment

VPBank has also placed a priority on recruitment 
in order to attract and select the most talented 
and qualified candidates for each position. in 
2009, VPBank recruited more than 150 new 
capable and professional personnel, 10% of 
which in manager level. this qualified human 
resources has brought about new vitality to 
the Bank.

salaries

the Bank bases remuneration on principles of 
fairness and competitiveness, commensurate 
with the duties, abilities and performance of 
each staff member. in addition to their basic 
salaries, employees can also enjoy other fringe 
benefits such as seniority allowance, toxicity 
allowance, mobile phone allowance, etc.

Benefits

all salaried employees of VPBank are offered 
insurance plans such as social insurance, 
medical insurance, pursuant to Labor laws. 

Besides from conforming to the government’s 
rules about sick days, vacation days, national 
holidays (Lunar new Year’s day, april 30, 
september 2, etc.) and the Bank’s founding 
anniversary, VPBank regularly rewards managers 
and employees, provides lunch allowances 
to all staff and uniforms for employees who 
interact directly with clients.

the Bank also gives gifts to employees on 
their birthday, organizes spring excursion at 
the beginning of the year and vacation during 
summer, organizes sports competition such 
as mini soccer games, tennis, badminton, 
table tennis, etc. between various units in the 
Bank, in order to promulgate solidarity spirit, 
exchange of idea and learn from each other, 
organizes the international children’s day for 
children of employees, etc. 

the labor union of VPBank is involved in 
community-oriented activities such as helping 
flood victims, raising donations for poor and 

disabled children, and providing lifetime 
support to a heroic mother, a war invalid, and a 
agent orange victim.

 

   changes in the Board of directors, 
Board of management, suPerVisory 
committee and chief accountant

in 2009 and till 31 March, 2010, there were 
changes in several key positions.

changes in the Board of directors:

name 
 
 
 

 
mr. Le dac son 

mr. Linus goh

 
 
 

mr. soon tit koon

mr. ngo ha Bac
 
 
 
mr. Pham ha trung 

 
 
mr. nguyen quang a

 
 
mr. ngo chi dung

mrs.  
nguyen thi nguyet huong

 mr. tran trong kien 

 
mr. Lo Bang giang 

position 
 
 
 
 

standing member of Board 
of directors 

shareholder’s 
representative of ocBc

 
 

shareholder’s 
representative of ocBc

member of Board of 
directors

chairman, Board of 
directors

member of Board of 
directors 

chairman, Board of 
directors 

Vice chairman of the  
Board of directors  

independent member of 
the Board of directors

independent member of 
the Board of directors

Change detail 

resigned at the general shareholders 
meeting on april 25, 2009.

resignation approved by  
state Bank of Vietnam governor’s 

decision no 1964/qd-nhnn dated  
august 18, 2009.

ocBc changed its representative 

appointed in shareholders general 
meeting on april 25, 2009, to replace 

mr. Linus goh. approved by state 
Bank of Vietnam governor’s decision 

no. 1964/qd-nhnn dated august 
18, 2009.

completed 2006-2009 term.  
not participating in the 

 Bod 2010-2014.

completed 2006-2009 term.  
not participating in the  

Bod 2010-2014.

completed 2006-2009 term.  
not participating in the  

Bod 2010-2014.

appointed in general shareholders 
meeting on march 16, 2010.

appointed in general shareholders 
meeting on march 16, 2010.

appointed in general shareholders 
meeting on march 16, 2010.

appointed in general shareholders 
meeting on march 16, 2010.



Thay đổi trong Ban Tổng giám đốc:

Thay đổi kế toán trưởng:

Thay đổi trong Ban kiểm soát: 

họ và tên 

 
 
ông Lê đắc sơn 

 
 

 
 
 
ông nguyễn hưng 

 
 
 
ông Low Boon keng howard

 
Bà dương thị thu thủy

ông hồ nam tiến

 
 
ông nguyễn đình Long

ông Phan ngọc hòa

Chức vụ 

 
 

tổng giám đốc 

 
 

 
 
 

tổng giám đốc 

 
 
 

Phó tổng giám đốc

Phó tổng giám đốc kiêm 
giám đốc cn hà nội

Phó tổng giám đốc

Phó tổng giám đốc kiêm 
giám đốc trung tâm htnV 

khu vực tP. hồ chí minh 

Phó tổng giám đốc

nội dung thay đổi 

Bãi nhiệm từ ngày 28/02/2009 
theo qđ số 66-2009/qđ-hđqt 
của hội đồng quản trị VPBank

thống đốc nhnn chuẩn y việc 
bãi nhiệm theo qđ số 1767/qđ-

nhnn ngày 29/07/2009 

Bổ nhiệm từ ngày 22/04/2009 
theo qđ số 162-2009/qđ-hđqt 

của hội đồng quản trị VPBank;

thống đốc nhnn chuẩn y việc 
bổ nhiệm theo qđ số 1768/qđ-

nhnn ngày 29/07/2009

Bổ nhiệm 02/03/2009

 
Bổ nhiệm 09/04/2009

miễn nhiệm 12/10/2009

 
 

miễn nhiệm 01/02/2010 

Bổ nhiệm 01/02/2010

 

Bà nguyễn thị tố uyên 

 
ông nguyễn toàn thắng 

 
Bà nguyễn quỳnh anh 

 
Bà  trịnh thị thanh hằng

 
 
 
ông trần đức hạ

 
 
 
Bà Phan thị thu hà

 

kế toán trưởng 

 
kế toán trưởng 

 

 
trưởng Ban kiểm soát 

thành viên chuyên trách 
Bks 

 
 
 

thành viên Ban kiểm soát

 
 

thành viên chuyên trách 
Bks 

 

điều chuyển công tác từ ngày 
23/03/2009

Bổ nhiệm từ ngày 23/03/2009

đại hội cổ đông bầu ngày 
16/3/2010

đại hội cổ đông bầu ngày 
16/3/2010

hết nhiệm kỳ Bks 2006-2009 từ 
ngày họp đhđcđ  16/03/2010 

và không tham gia Bks nhiệm kỳ 
2010-2014

hết nhiệm kỳ Bks 2006-2009 từ 
ngày họp đhđcđ  16/03/2010 

và không tham gia Bks nhiệm kỳ 
2010-2014
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changes in the Board of management: 

replacement of chief accountant:

changes in the supervisory committee: 

name  

 
 

mr. Le dac son 

mr. nguyen hung

 

mr. Low Boon keng howard

 
mrs. duong thi thu thuy 

mr. ho nam tien

 
 
mr. nguyen dinh Long

mr. Phan ngoc hoa

position

 
 

ceo 

ceo 

 
deputy ceo

deputy ceo and director 
of VPBank hanoi   

deputy ceo

deputy ceo and director 
of the operations support 
center in ho chi minh city 

deputy ceo

 

mrs. nguyen thi to uyen  

mr. nguyen toan thang 

 

chief accountant 

chief accountant

 

 
head of supervisory 

Board 

 
member of supervisory 

Board

member of supervisory 
Board

member of supervisory 
Board

 

rotation on march 23, 2009.

appointed on march 23, 2009.

appointed in general 
shareholders meeting on  

march 16, 2010.

appointed in general 
shareholders meeting on march 

16, 2010. not participating  
2010-2014 term.

completed 2006-2009 term.  
not participating 2010-2014 term.

completed 2006-2009 term.  
not participating 2010-2014 term.

ORGANISATION
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Change detail 

completed 2006-2009 term on 
february 28, 2009, pursuant to 

Board of directors’ decision no. 
66-2009/qd-hdqt,  approved by 
state Bank of Vietnam governor’s 

decision no. 1767/qd-nhnn 
dated July 29, 2009.

appointed on april 22, 2009,  
pursuant to Board of directors’  

decision no. 162-2009/qd-hdqt, 
approved by state Bank of  

Vietnam governor’s decision  
no. 1768/qd-nhnn dated  

July 29, 2009.

appointed on march 2, 2009.

 
appointed on april 9, 2009.

resigned on october 12, 2009.

 
 

resigned on february 1, 2010.

appointed on february 1, 2010.

 
 
mr. nguyen quynh anh

 
 
 
mr. trinh thi thanh hang 

 
mr. tran duc ha

 
mrs. Phan thi thu ha 
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   hội đồng quản Trị VÀ  
BAn kiểM SOÁT

Thành viên và cơ cấu của 
hđqT, Ban kiểm soát

tóm tắt lý lịch thành viên hđqt, 
Bks nhiệm kỳ 2010-2014 được 
đhđcđ VPBank bầu vào ngày 
16/03/2010

ông ngô ChÍ Dũng 

chủ tịch hđqt 
Tiến sỹ Kinh tế 

quá trình công tác tại VpBank:

3/2010 – nay: chủ tịch hđqt VPBank

mr. ngO Chi DZung

chairman
Doctor of Economics

work experience in VpBank:
March 2010 – present:  chairman

ông Bùi hải quÂn 

Phó chủ tịch hđqt 
Cử nhân kinh tế

quá trình công tác tại VpBank:

4/2006-12/2008: thành viên hđqt 
VPBank

12/2008 – nay: Phó chủ tịch hđqt 
VPBank

mr. Bui hAi quAn

Vice chairman
Bachelor of Economics

work experience in VpBank:
Apr 2006 – Dec 2008: Board 
member
Dec 2008 – present: Vice chairman

Bà nguYễn Thị nguYệT hường 

Phó chủ tịch hđqt 
Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh 
trường IMPAC Hoa Kỳ

quá trình công tác tại VpBank:

3/2010 – nay: Phó chủ tịch hđqt 
VPBank

ms. nguYen Thi nguYeT huOng

Vice chairman
Master of Business Administration from 
the US IMPAC

work experience in VpBank:
Mar 2010 – present:  Vice chairman



   Board of directors and 
suPerVisory Board 

member of the Board of directors, 
supervisory Board 

Brief resume of members of the 
Board and supervisory Board 
(2010-2014 term) appointed in 
general shareholders Meeting on 
March 16, 2010. 

ông Trần Trọng kiÊn 

thÀnh Viên hđqt độc LậP 
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, 
Cử nhân Y khoa

quá trình công tác tại VpBank:
3/2010 – nay: thành viên hđqt độc 
lập VPBank

mr. TrAn TrOng kien

indePendent Board memBer 
Master of Business Administration, 
Bachelor of Medicine

work experience in VpBank:
Mar 2010 – present: independent 
Board member 

ông Lô Bằng giAng 

thÀnh Viên hđqt độc LậP 
Thạc sỹ Kinh tế

quá trình công tác tại VpBank:

3/2010 – nay: thành viên hđqt độc 
lập VPBank

mr. LO BAng giAng

indePendent Board memBer
Master of Economics

work experience in VpBank:
Mar 2010 – present: independent 
Board member 

ông SOOn TiT kOOn 

thÀnh Viên  hđqt 
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

quá trình công tác tại VpBank:

4/2009 – nay: thành viên hđqt 
VPBank (đại diện cổ đông ocBc)

mr. SOOn TiT kOOn

Board memBer
Master of Business Administration 

work experience in VpBank:
Apr 2009 – present: Board 
member (representative of ocBc 
shareholder)

 INFORMATION ON SHAREHOLDERS/ 
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Bà nguYễn quỳnh Anh 

trưởng Ban kiểm soát 
Tiến sỹ Khoa học Giáo dục, 
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

quá trình công tác tại VpBank:

3/2010 – nay: trưởng Ban kiểm soát 
VPBank

ms. nguYen quYnh Anh

head suPerVisor 
Doctor of Educational Science, Master 
of Business Administration

working experience at VpBank:
Mar 2010 - present:   
head supervisor

Bà Trịnh Thị ThAnh hằng 

thÀnh Viên chuyên trách 
Ban kiểm soát 
Cử nhân Khoa học, Cử nhân Kinh tế

quá trình công tác tại VpBank:

3/2010 – nay: thành viên chuyên 
trách Ban kiểm soát VPBank

ms. Trinh Thi ThAnh hAng

memBer of suPerVisory Board
Bachelor of Science, Bachelor of 
Economics 

working experience at VpBank:
Mar 2010 - present:  active member 
of supervisory Board
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   hội đồng quản Trị VÀ  
BAn kiểM SOÁT (tiếp theo)



ông Vũ hải Bằng 

thÀnh Viên Ban kiểm soát 
Cử nhân Luật

quá trình công tác tại VpBank:

1998-2002: thành viên hđqt VPBank

2002-3/2010: trưởng Ban kiểm soát 
VPBank

3/2010 – nay: thành viên Ban kiểm 
soát VPBank

mr. Vu hAi BAng

memBer of suPerVisory Board
Bachelor of Laws

working experience at VpBank:
1998-2002: VPBank Board member
2002- Mar 2010:  
head of supervisory Board
3/2010 – present:  
member of supervisory Board

   Board of directors and 
suPerVisory Board (continued)
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hoạt động của hđqT:

trong năm 2009, hđqt họp 06 phiên với 
những nội dung chính được thảo luận và 
quyết định biện pháp ổn định ngân hàng 
sau những biến động và suy thoái kinh tế 
năm 2008, định hướng hoạt động kinh doanh 
năm 2009, xem xét phê duyệt các kế hoạch tài 
chính, kế hoạch kinh doanh của ngân hàng, 
tiếp tục triển khai việc cơ cấu lại ngân hàng 
theo sơ đồ khối, định kỳ đánh giá, điều chỉnh 
các chỉ tiêu tài chính và kế hoạch lợi nhuận 
cho phù hợp tình hình thực tế. 

năm 2010, hội đồng quản trị định hướng sẽ 
tăng cường tổ chức hoạt động, sát sao Ban 
điều hành trong các hoạt động kinh doanh. 
tiến hành phân nhiệm cụ thể đối với từng 
thành viên hội đồng quản trị, đảm bảo phát 
huy tối đa vai trò của mỗi người.

hoạt động của thành viên hđqT độc lập:

trong năm 2009 VPBank  không có thành 
viên hđqt độc lập. tuy nhiên, nhiệm kỳ 
mới của hđqt (2010-2014) đã đuợc đại 
hội đồng cổ đông VPBank đã bầu vào ngày 
16/03/2010, có 02 thành viên hđqt độc lập. 
hội đồng quản trị tiến hành phân công công 
việc và đảm bảo phát huy tối đa vai trò của 
các thành viên hđqt độc lập trong việc quản 
trị ngân hàng.

hoạt động của tiểu ban trong hđqT

hội đồng tín dụng: có chức năng xét cấp tín 
dụng, phê duyệt hạn mức tín dụng vượt hạn 
mức quyết định của các Ban tín dụng tại chi 
nhánh, phê duyệt áp dụng các biện pháp xử 
lý nợ và miễn giảm lãi; đề xuất ý kiến và trình 
hđqt quyết định chính sách tín dụng và 
quản lý rủi ro tín dụng toàn hệ thống. 

hội đồng đầu tư: có chức năng thẩm định 
các dự án đầu tư của ngân hàng, được quyền 
quyết định các khoản đầu tư theo các hạn 
mức do hđqt quy định.

hội đồng aLco: có chức năng xây dựng hệ 
thống chỉ tiêu tài chính, tín dụng để quản lý 
tài sản nợ - tài sản có cho phù hợp với mục 
tiêu và chiến lược kinh doanh của ngân 
hàng trong từng thời kỳ, quản lý cấu trúc 
bảng tổng kết tài sản, đưa ra quyết định về 
cơ cấu tài sản, lãi suất, kinh doanh ngoại tệ… 
phù hợp với những thay đổi của thị trường, 
đảm bảo an toàn thanh khoản và mang lại 
lợi nhuận cho ngân hàng, phối hợp với bộ 
phận quản lý rủi ro để hạn chế thấp nhất rủi 
ro của ngân hàng.

hội đồng khen thưởng: có chức năng xét 
duyệt mức khen thưởng, đối tượng khen 
thưởng là cán bộ nhân viên VPBank có thành 
tích xuất sắc, những cá nhân tập thể đóng 
góp có hiệu quả vào hoạt động kinh doanh 
của VPBank.

hội đồng xử lý rủi ro: có chức năng xem xét và 
quyết định việc trích lập và sử dụng dự phòng 
để xử lý rủi ro trong hoạt động tín dụng.

hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 
giám sát hoạt động quản trị và điều hành, 
thông qua việc phối hợp hoạt động giữa Ban 
kiểm soát và các thành viên hđqt, thành 
viên Ban điều hành. trong năm 2009, ngoài 
việc trực tiếp kiểm toán các công ty con, một 
số trung tâm, các Phòng ban tại hội sở và 
một số chi nhánh của ngân hàng, Ban kiểm 
soát đã chỉ đạo Phòng kiểm toán nội bộ kiểm 
toán tại chỗ 51 đơn vị trực thuộc, nhiều lần 
kiểm tra đột xuất an toàn kho quỹ. 

trong năm qua, nhờ sự nỗ lực không ngừng, 
sự chỉ đạo và phối hợp hiệu quả giữa Ban 
kiểm soát và Phòng kiểm toán nội bộ, Ban 
kiểm soát đã tăng cường việc kiểm tra, kiểm 
toán việc tuân thủ quy trình quy chế của các 
đơn vị đồng thời đã cảnh báo kịp thời các rủi 
ro, kiến nghị chỉnh sửa vi phạm của các chi 
nhánh, các công ty trực thuộc.

kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong 
hoạt động quản trị ngân hàng:

năm 2009 và kế hoạch năm 2010, hội đồng 
quản trị đã, đang và sẽ từng bước hoàn thiện 
các quy trình nghiệp vụ, các quy chế kiểm tra 
kiểm soát cho phù hợp với quy định của các 
cơ quan quản lý và theo yêu cầu hoạt động 
của ngân hàng trong từng giai đoạn; thuê 
các đối tác tư vấn chiến lược chuyên nghiệp 
nước ngoài để tư vấn về cơ cấu tổ chức, hoạt 
động quản trị điều hành và các chiến lược 
phát triển kinh doanh. VPBank sẽ hợp tác và 
phối kết hợp chặt chẽ với đối tác chiến lược 
ocBc trong việc nâng cao hiệu quả quản trị 
rủi ro và kinh nghiệm quản lý ngân hàng. 

Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/
chuyển nhượng phần vốn góp của ngân 
hàng của các thành viên hội đồng quản 
trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, cổ 
đông lớn và những người có liên quan.

số lượt

71

4

75

Mua

Bán

Cộng

khối lượng cổ phiếu

3.759.547

324.833

4.084.380



actiVities of the Board of directors

in 2009, the Board of Directors held six meetings 
with a focus on finding measures to counter 
negative business impacts caused by the 2008 
financial crisis, as well as reviewing key directions, 
business and financial plans, implementing block-
model organizational restructure, re-examining 
and adjusting financial spending and profit plans.

the Board of Directors also planned to be more 
active in 2010 in support of the management in 
all business operations by assigning duties and 
responsibilities to every member of the Board. 

actiVities of indePendent memBers of 
the Board

in 2009, the Board of Management did not 
have any independent members. however, the 
newly-elected Board by general shareholders 
Meeting for the 2010-2014 term includes two 
independent members. the Board has given 
duties to these members to help them play a 
full role in governance of the Bank.

actiVities of other sPeciaLized 
counciLs of the Board

credit council: having the responsibilities 
to determine on granting credits, endorsing 
credit limit in excess of the limit allowed to 
be granted at the credit office at the branch, 
endorsing the application of debt disposition 
measures and reducing or eliminating interest 
costs; proposing initiatives and submitting 
them to the Board of Directors to determine 
credit policy and manage credit risk in the 
entire system.

investment council: having the responsibility 
to assess investment projects of the Bank and 
to make investment decision under its specific 
authorization.

aLco council: having the responsibility to set 
financial and credit criteria to manage debt and 
disposable assets in line with the Bank’s targets 
and business strategies in each period of time; 
making structure of the balance sheet, making 
decison on asset structure, interest rate and 
forex trading to respond with market changes, 
to ensure the Bank’s liquidity safety regulation, 
profit target as well as to coordinate with risk 
management department in minimizing risks 
for the banks.

incentive council: having the responsibility to 
evaluate incentives for VPBank’s employees and 
teams which make outstanding achievements 
for VPBank business results.

risk management council: having the 
responsiblity to consider and decide the 
provision and use of reserves to handle risks 
in credit operation.

suPerVisory committee

supervisory Board have the responsibilities 
to supervise the management and regulation 
activities, by way of cooperating the activities 
between supervisory Board and members 
of the Board of Directors, members of the 
office of the general Director in the areas 
of inspecting, regulating, and supervising 
the activities of the Bank. in 2008, besides 
from directly performing accounting for 
subsidiaries, a number of centers, offices, 
units at the headquarter and some branches 
of the Bank, the supervisory Board instructed 
the internal accounting unit to perform on-
site accounting for 51 directly dependent 
units, performed unannounced inspection 
of funds and safety inspection of money safe 
depositories. 

thanks to the tireless efforts of the committee 
and effective collaboration between 
the committee and the internal control 
Department, the supervisory committee 
has ensured strong compliance with the 
Bank’s policies and procedures. it has issued 
well-timed cautions about risks and closed 
loopholes in branches and affiliates.

PLan to imProVe efficiency in Bank 
goVernance

in 2008 and in the plans for 2009, the Board 
of Directors has been, and will be, completing 
step-by-step the operation process, inspection 
and supervision process to comply with the 
rules and regulations of regulatory offices 
and following the activities of the Bank in 
each and every period of time, having foreign 
consulting experts to advise organizational 
re-structure, management and business plan. 
the Board of Directors also closely cooperates 
with strategic partner ocBc in the task of 
improving risk management efficiency and 
bank management experience.

discLosure of transactions in shares 
among memBers of the Board of 
management, Board of directors, 
suPerVisory committee, maJor 
sharehoLders and reLated Persons 
(f1).

No. of sharesTimes

71

4

75

Buying

selling

total

3,759,547

324,833

4,084,380

(F1)

 INFORMATION ON SHAREHOLDERS/ 
DIRECTORS AND SUPERVISORS
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   CÁC Dữ Liệu ThỐng kÊ Về CỔ đông/ 
ThÀnh ViÊn gÓp VỐn TrOng nướC

Cổ đông/ thành viên góp vốn trong nước

cơ cẤu cổ đông VPBank tẠi thời điểm 
31/12/2009 (h1)

 
thông tin chi tiẾt từng cổ đông Lớn/
thÀnh Viên góP VỐn

cổ đông lớn theo quy định của uBck là cổ 
đông sở hữu từ 5% VđL VPBank trở lên. tại 
thời điểm 31/12/2009, VPBank có các cổ 
đông lớn như sau: (h2)

Cổ đông/ thành viên góp vốn nước ngoài

thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông thành 
viên góp vốn nước ngoài

danh sách cổ đông nước ngoại tại thời điểm 
ngày 31/12/2009 (h3)

(h1)

STT

i

1

2

3

ii

Loại cổ đông

cổ đông là tổ chức

doanh nghiệp nhà nước

Pháp nhân nước ngoài

Pháp nhân trong nước

cổ đông cá nhân

Tổng cộng

 Số cổ phần 

114.414.510 

3.915.490 

 31.497.676 

  79.001.344 

 97.332.923 

  211.747.433 

Tỷ lệ

54,03%

1,85%

14,88%

37,31%

45,97%

100,00%

(h3)

STT

1

2

Tên cổ đông

oversea  chinese Banking corporation Ltd

dragon financial holding Limited

Số cổ phần

31.497.676

17.598.140

Tỷ lệ sở hữu

14,88%

8,31%

(h2)

STT

1

 
2 

3

họ tên Cổ đông

oversea chinese banking 
corporation Ltd

dragon financial holdings 
Limited

ngân hàng tmcP dầu khí 
toàn cầu

 Tỷ lệ

14,88%

 
8,31%

 
7,42%



   summary of sharehoLders

Shareholders by type

VPBank sharehoLder structure as of 
decemBer 31, 2009 (f1)

detaiLs of maJor sharehoLders

Major shareholders as defined by the state 
securities committee are those owning at 
least 5 percent of VPBank’s charter capital.  
as of December 31, 2009, these were: (f2)

 

Foreign shareholders 

foreign shareholder structure as of 
december 31, 2009. (f3)

STT

i

1

2

3

ii

Type of shareholder

institutional investors

soes

Legal foreign entities

Legal domestic entities

individual investors

Total

 no. of shares

114,414,510 

3,915,490 

 31,497,676 

  79,001,344 

 97,332,923 

  211,747,433 

ratio

54.03%

1.85%

14.88%

37.31%

45.97%

100.00%

name 

oversea chinese Banking 
corporation Ltd (ocBc)

dragon financial holdings 
Ltd

gPBank

stt

1

 
2

 
3

ratio

 
14.88%

 
8.31%

7.42%

(F2)

STT

1

2

name

overseas  chinese Banking corporation Ltd (ocBc)

dragon financial holdings Ltd

 no. of shares

31,497,676

17,598,140

ratio

14.88%

8.31%

(F3)

(F1)

 INFORMATION ON SHAREHOLDERS/ 
DIRECTORS AND SUPERVISORS



mạng lưới
hoạt động
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vpbank’s
network



VpBank kinh đô
292 tây sơn, đống đa
tel: 04.35378701

VPBank giảng Võ
217 giảng Võ, đống đa
tel: 04.35121178

VPBank thanh xuân
601 nguyễn trãi, thanh xuân
tel: 04.35524968

VPBank kim Liên
61 xã đàn, đống đa
tel: 04.35771881

VPBank Lê trọng tấn
56 Lê trọng tấn, thanh xuân
tel: 04.35665338

VPBank trung hòa - nhân chính
tòa nhà 17t6, đường hoàng đạo 
thúy, kđt trung hòa nhân chính
tel: 04.62812650

VPBank Lý nam đế
36c Lý nam đế, hoàn kiếm
tel: 04.37478696

VPBank hà tây
118 quang trung, hà đông
tel: 04.33552701

BắC ninh

VPBank Bắc ninh
253 ngô gia tự, P.suối hoa
tel: 0241.3893686

BắC giAng

VPBank Bắc giang
208 Lê Lợi, t.p Bắc giang
tel: 0240.3555565

VPBank ngô gia tự
2 ngô gia tự, P.trần Phú
tel: 0240.6252588

VPBank hiệp hòa
45 đường 19/5, t.trấn thắng, 
hiệp hòa
tel: 0240.3863544

Vĩnh phúC

VPBank Vĩnh Phúc
1 mê Linh, thị xã Vĩnh yên
tel: 0211.3720138

VPBank Phúc yên
26 đường hùng Vương, 
thị xã Phúc yên
tel: 0211.3530378

VPBank Vĩnh tường
khu 2, xã thổ tang, 
huyện Vĩnh tường
tel: 0211.3791887

ThÁi nguYÊn

VPBank thái nguyên
590 Lương ngọc quyến, 
P.đồng quang
tel: 0280.3656769

phú Thọ

VPBank Phú thọ
2040 đại lộ hùng Vương, 
t.p Việt trì
tel: 0210.6250269

VPBank tiên cát
1421 đại lộ hùng Vương, 
t.p Việt trì
tel: 0210.6258015

hải Dương

VPBank hải dương
216-218 Lê thanh nghị
tel: 0320.3837808

VPBank cẩm giàng
quốc lộ 5, thôn gạch, 
thị trấn Lai cách, cẩm giàng
tel: 0320.3783821

hải phòng

VPBank hải Phòng
31-33 Phạm ngũ Lão, ngô quyền
tel: 031.3757799

VPBank ngã sáu
12 đường đà nẵng, ngô quyền
tel: 031.3552533

VPBank Lê chân
230-232 tô hiệu, Lê chân
tel: 031.3955904

VPBank Lạch tray
276B Lạch tray
tel: 031.3847355

VPBank kiến an
125 trần thành ngọ, kiến an
tel: 031.3577756

VPBank quang trung
70 quang trung, hồng Bàng
tel: 031.3521068

VPBank thủy nguyên
26 đường đà nẵng, 
thị trấn núi đèo, thủy nguyên
tel: 031.3642624

VPBank trường trinh
173 trường trinh, phường Lãm hà, 
quận kiến an
tel: 031.3545118

quảng ninh

VPBank quảng ninh
158 Lê thánh tông, t.p hạ Long
tel: 033.3657668

VPBank cẩm Phả
289 đường trần Phú, 
thị xã cẩm Phả
tel: 033.3723818

nAM định

VPBank nam định
69 Lê hồng Phong
tel: 0350.3834834

VPBank Lạc quần
thị trấn cổ Lễ, huyện trực ninh
tel: 0350.3935961

mạng lưới
hoạt động
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hội Sở
8 Lê thái tổ, hoàn kiếm
tel: 04.39288869

chi nhánh/Phòng giao dịch

hÀ nội 

VpBank hà nội
4 dã tượng, hoàn kiếm
tel: 04.39423635

VPBank cát Linh
20a cát Linh, đống đa
tel: 04.37343961

VPBank trần hưng đạo
97 trần hưng đạo, hoàn kiếm
tel: 04.39428139

VPBank tràng an
12 điện Biên Phủ, hoàn kiếm
tel: 04.37478322

VPBank yên Phụ
46 yên Phụ, tây hồ
tel: 04.37151922

VPBank thụy khuê
152 thụy khuê, tây hồ
tel: 04.37280931

VPBank khâm thiên
92 khâm thiên, đống đa
tel: 04.35189774

VPBank tôn đức thắng
214 tôn đức thắng, đống đa
tel: 04.35131969

VPBank trần xuân soạn
66 trần xuân soạn, hai Bà trưng
tel: 04.39446910

VPBank đội cấn
279 đội cấn, Ba đình
tel: 04.37226171

VpBank đông đô
362 Phố huế, hai Bà trưng
tel: 04.39744107

VPBank hồ gươm
8 Lê thái tổ, hoàn kiếm
tel: 04.39288869

VPBank hai Bà trưng
222a Lò đúc, hai Bà trưng
tel: 04.39721928

VPBank Bà triệu
32 triệu Việt Vương, hai Bà trưng
tel: 04.39743861

VPBank Bách khoa
92 Lê thanh nghị, hai Bà trưng
tel: 04.38692828

VPBank minh khai
534 minh khai, hai Bà trưng
tel: 04.36335874

VPBank đồng tâm
168 trần đại nghĩa, hai Bà trưng
tel: 04.36288392

VPBank giải Phóng
667-669 giải Phóng, hoàng mai
tel: 04.36648852

VPBank nguyễn hữu huân
98 nguyễn hữu huân, hoàn kiếm
tel: 04.39264022

VPBank đại kim
a5-c8, khu đtm đại kim, 
thanh xuân
tel: 04.35400525

VpBank ngô quyền
39a ngô quyền, hoàn kiếm
tel: 04.22205088

VPBank hoàn kiếm
3 hai Bà trưng, hoàn kiếm
tel: 04.39350582

VPBank chương dương
137B nguyễn Văn cừ, Long Biên
tel: 04.22207500

VPBank nguyễn Biểu
8 nguyễn Biểu, Ba đình
tel: 04.37347094

VPBank ngọc Lâm
172 ngọc Lâm, Long Biên
tel: 04.38736212

VPBank hàng giấy
37 hàng giấy
tel: 04.39274790

VPBank đông anh
16 tổ 4 tttm đông anh
tel: 04.39655202

VPBank xuân La
16 xuân La, tây hồ
tel: 04.37586306

VpBank Thăng Long
m3-m4 nguyễn chí thanh, 
đống đa
tel: 04.62662577

VPBank cầu giấy
2 nguyễn khánh toàn, cầu giấy
tel: 04.37672474

VPBank Phạm Văn đồng
km9 Phạm Văn đồng, cầu giấy
tel: 04.37920015

VPBank mỹ đình
tầng 1, tòa nhà ct1-1, 
khu đô thị mễ trì hạ, từ Liêm
tel: 04.37875006

VPBank hoàng quốc Việt
184 hoàng quốc Việt, cầu giấy
tel: 04.37557516

VPBank trần duy hưng 
73 trần duy hưng, cầu giấy
tel: 04.35563094

VPBank Liễu giai
40 Liễu giai, Ba đình
tel: 04.37622626

VPBank thành công
22 thành công, Ba đình
tel: 04.37725523

VPBank nam thăng Long
4 tòa nhà tm thấp tầng ct17, 
kđt nam thăng Long
tel: 04.37588745

VPBank yên hòa
50 trung yên 1, cầu giấy, hà nội
tel: 04.37834733
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VPBank đò quan
km2 đặng xuân Bảng, nam Phong
tel: 0350.3857889

ThÁi Bình

VPBank thái Bình
259m Lê quý đôn, P.Bồ xuyên
tel: 036.3642159

hòA Bình

VPBank hòa Bình
139 đường cù chính Lan, 
P.Phương Lâm
tel: 0218.3897068

ThAnh hÓA 

VPBank thanh hóa
27-29 đại lộ Lê Lợi
tel: 037.3725856

VPBank Bỉm sơn
18 nguyễn huệ, thị xã Bỉm sơn
tel: 037.3771595

VPBank nguyễn trãi
306 nguyễn trãi, P.tân sơn
tel: 037.6252003

VPBank sầm sơn
47 nguyễn du, thị xã sầm sơn
tel: 037.3827025

nghệ An 

VPBank nghệ an
nhà a, khu tmdV nhà ở c1, 
đường quang trung, t.p Vinh
tel: 038.3588979

VPBank chợ Vinh
2 đường cao thắng, 
P. hồng sơn, t.p Vinh
tel: 038.3581631

VPBank nguyễn Văn cừ
157 nguyễn Văn cừ, t.p Vinh
tel: 038.3589427

hÀ Tĩnh 

VPBank hà tĩnh
2 đường Vũ quang, t.p hà tĩnh
tel: 039.3693698

quảng Bình 

VPBank quảng Bình
108 trần hưng đạo, t.p đồng hới
tel: 052.3846969

VPBank quảng trạch
đường 12, huyện quảng trạch
tel: 052.3518989

quảng Trị 

VPBank quảng trị
16 đường hùng Vương, 
thị xã đông hà
tel: 053.3556883

huẾ 

VPBank huế
64 hùng Vương
tel: 054.3814646

VPBank Vỹ dạ
228 nguyễn sinh cung
tel: 054.3897171

VPBank đông Ba
165 trần hưng đạo
tel: 054.3571717

VPBank mai thúc Loan
91 mai thúc Loan
tel: 054.3545556

đÀ nẵng 

VPBank đà nẵng
112 Phan chu trinh
tel: 0511.3835090

VPBank Lê duẩn
215 Lê duẩn
tel: 0511.3751155

VPBank điện Biên Phủ
567 điện Biên Phủ
tel: 0511.3758939

VPBank đống đa
318 đống đa, q. hải châu
tel: 0511.3531466

VPBank nguyễn tri Phương
5 nguyễn hữu thọ, q. hải châu
tel: 0511.3614607

VPBank núi thành
429 núi thành
tel: 0511.3621371

Bình định

VPBank Bình định
106-108 Phan Bội châu, 
t.p quy nhơn
tel: 056.3810029

nhA TrAng

VPBank nha trang
26 yersin
tel: 058.3561888

VPBank Bình tân
582 Lê hồng Phong, 
P.Phước Long, Bình tân
tel: 058.3880101

Bình ThuẬn

VPBank Bình thuận
132 trần hưng đạo, P.Phú thủy, 
t.p Phan thiết
tel: 062.3835618

đồng nAi

VPBank đồng nai
221 quốc lộ 15, t.p Biên hòa
tel: 061.3948958

VPBank hố nai
643 Ấp ngũ Phúc, xã hố nai 3, 
huyện trảng Bom, đồng nai
tel: 0631.8889379

hồ ChÍ Minh

VPBank hồ chí minh
tòa nhà fideco, 
81-83-85 hàm nghi, q.1
tel: 08.38210076

VPBank tân định
300 hai Bà trưng, quận 3
tel: 08.54046521

VPBank Bà chiểu
341 Lê quang định, 
q.Bình thạnh
tel: 08.35158893

VPBank thủ đức
112 Võ Văn ngân, q.thủ đức
tel: 08.37222182

VPBank khánh hội
199 khánh hội, quận 4
tel: 08.39414191

VPBank Bình thạnh
659 xô Viết nghệ tĩnh, 
q.Bình thạnh
tel: 08.62581376

VPBank huỳnh tấn Phát
352 huỳnh tấn Phát, quận 7
tel: 08.38722876

VPBank nguyễn thiện thuật
299-301 nguyễn thiện thuật, 
P1, quận 3
tel: 08.38390313

VPBank cộng hòa
29 cộng hòa, q.tân Bình
tel: 08.62966503

VPBank Phú nhuận
204 hồ Văn huê, q. Phú nhuận
tel: 08.62929063

VPBank Phú mỹ hưng
1473(d1-d6) kP mỹ toàn 1, 
nguyễn Văn Linh, quận 7
tel: 08.54122094

VPBank Lê Văn sỹ
288-290 Lê Văn sỹ, quận 3
tel: 08.35262301 

VPBank hàng xanh
244 xô Viết nghệ tĩnh, 
q. Bình thạnh
tel: 08.54456701

VPBank nguyễn công trứ
116 nguyễn công trứ, quận 1
tel: 08.54042738

VPBank sài gòn
129 nguyễn trí thanh, P9, q.5
đt: 08.62650128

VPBank tân Phú
611a,B,c đường Lũy Bán Bích,
q.tân Phú
tel:08.39735210

VPBank tân Bình
10 Phan đình giót, q.tân Bình
tel: 08.39970088

VPBank hòa hưng
611 cách mạng tháng tam, q.10
tel: 08.38646092

VPBank hoàng hoa thám
26 hoàng hoa thám, q.tân Bình
tel: 08.39485827

VPBank Phạm Văn hai
83 Phạm Văn hai, q.tân Bình
tel: 08.39910980

VPBank Phú Lâm
3 khu phố chợ Phú Lâm, q.6
tel: 08.38778056

VPBank Bùi hữu nghĩa
79 Bùi hữu nghĩa, quận 5
tel: 08.39240363

VPBank chợ Lớn
54 trần Bình-57 tháp mười, q6
tel: 08.38547038

VPBank hậu giang
211-213 hậu giang, quận 6
tel: 08.39608893

VPBank an dương Vương
313 an dương Vương, quận 5
tel: 08.38303490

VPBank thống nhất
623 quang trung, q.gò Vấp
tel: 08.39210242

VPBank nguyễn thái sơn
124B nguyễn thái sơn
tel: 08.62581378

LOng An

VPBank Long an
6 đường Lê cao dõng, 
thị xã tân an
tel: 072.3524524

Cần Thơ

VPBank cần thơ
26-28 đại lộ hòa Bình, 
q.ninh kiều
tel: 0710.3815766

VPBank hưng Lợi
231t đường 3/2, q.ninh kiều
tel: 0710.3780456

VPBank Bình thủy
c4 đường cmt8, P.an thới, 
q.Bình thủy
tel: 0710.3768788

đồng ThÁp

VPBank đồng tháp
67-69 nguyễn huệ, 
P1, t.p cao Lãnh
tel: 067.3876123

Vĩnh LOng

VPBank Vĩnh Long
53a Phạm thái Bường, 
P4, t.p Vĩnh Long
tel: 070.3853854

An giAng

VPBank an giang
132 trần hưng đạo, P.mỹ Bình, 
t.p Long xuyên, tỉnh an giang
tel:076.3855724

kiÊn giAng

VPBank kiên giang
16-18 Phạm hồng thái, 
t.p rạch giá, tỉnh kiên giang
tel: 077.3948111


