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(Pic 1.1: FTEL 2017)
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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý cổ đông, Nhà đầu tư và Quý khách hàng!
Thay mặt Hội đồng Quản trị cùng tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty Cổ
phần Viễn thông FPT, kính chúc Quý cổ đông, các Nhà đầu tư, Quý khách hàng sức
khỏe và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của quý vị đã
dành cho chúng tôi trong thời gian qua!

Kính thưa Quý vị!
Năm 2017 đánh dấu kỷ niệm 20 năm tuổi, bước sang tuổi 21 với định hướng mới: “Chuyển
dịch từ nhà cung cấp dịch vụ sang nhà cung cấp trải nghiệm”. Kết quả kinh doanh năm
2017 của Công ty tiếp tục thể hiện sự tăng trưởng ổn định và bền vững. Doanh thu thuần
đạt 7.651 tỷ đồng, tăng trưởng 14,8% so với năm 2016; lợi nhuận trước thuế đạt 1.217 tỷ
đồng, tăng trưởng 2,0% so với năm 2016; lợi nhuận sau thuế đật 975 tỷ đồng; tổng tài
sản đạt 8.218 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 3.302 tỷ đồng, tăng 8,2% so với năm 2016.
Với phương châm “Khách hàng là trọng tâm” và nhân dịp kỷ niệm 20 năm tuổi; FPT
Telecom triển khai một loạt các hoạt động nhằm tri ân và tăng cường trải nghiệm cho
khách hàng. Về chất lượng dịch vụ internet băng thông rộng, FPT Telecom tiến hành
nâng băng thông cho các gói cước internet lên đến 30% và hoàn toàn miễn phí; tiên
phong đưa vào triển khai modem wifi băng tần kép thế hệ mới; giới thiệu FPT Play Box
thế hệ mới 2018 có khả năng cung cấp nội dung chuẩn 4K và tốc độ xử lý vượt trội. Về
nội dung truyền hình, FPT Telecom liên tục làm giàu thêm nội dung truyền hình phục vụ
khách hàng bằng hàng loạt các chương trình mới, chất lượng như Mở két, Kịch tương
tác, Big School. Về tiện ích, FPT Telecom thường xuyên nghiên cứu, bổ sung các tính
năng mới cho ứng dụng Hi-FPT; triển khai dịch vụ Auto Pay nhằm mang lại sự thuận tiện
tối đa cho khách hàng.
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Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc duy trì tốc độ tăng trưởng các
mảng kinh doanh ở mức hai con số là nỗ lực không ngừng của Hội đồng Quản trị, Ban
lãnh đạo công ty cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong việc đổi mới hoạt động kinh
doanh, nắm bắt và xử lý nhanh nhạy các vấn đề phát sinh, đề cao tinh thần đổi mới
sáng tạo; cải thiện chất lượng dịch vụ, trải nghiệm và sự hài lòng cho khách hàng.
Trong những năm tới, FPT Telecom sẽ tiếp tục tập trung quang hóa hạ tầng tại các địa
bàn đang còn sử dụng cáp đồng trên toàn quốc; không ngừng nâng cao chất lượng
dịch vụ internet; đẩy mạnh phát triển nội dung dịch vụ truyền hình; liên tục lắng nghe,
đổi mới để tăng cường sự hài lòng của khách hàng; bắt kịp các xu hướng về IoT, SMAC
hay Cách mạng công nghiệp 4.0…
Năm 2018, FPT Telecom đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức 2 con số với kế hoạch doanh
thu là 8.670 tỷ đồng, tăng trưởng 13,3% và kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 1.394 tỷ
đồng, tăng trưởng 14,6% so với năm 2017.
Với sự nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo của tập thể lãnh đạo và
người lao động Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, chúng tôi quyết tâm hoàn thành tốt
các nhiệm vụ đề ra. Rất mong quí vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi, hướng đến
tương lai, nâng thương hiệu FPT Telecom lên tầm cao mới.
Một lần nữa xin chân thành cám ơn quý vị,
Trân trọng kính chào!
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHU THỊ THANH HÀ

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017|5

CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN VÀ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT 2017
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(2.TỔNG QUAN – Pic 2.1)

“Với sứ mệnh tiên phong đưa Internet đến với
người dân Việt Nam và mong muốn mỗi gia đình
Việt Nam đều sử dụng ít nhất một dịch vụ của
FPT Telecom, đồng hành cùng phương châm
“Khách hàng là trọng tâm”, chúng tôi không
ngừng nỗ lực đầu tư hạ tầng, nâng cấp chất
lượng sản phẩm – dịch vụ, tăng cường ứng dụng
công nghệ mới để mang đến cho khách hàng
những trải nghiệm sản phẩm dịch vụ vượt trội.”
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GIỚI THIỆU CÔNG TY
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101778163 ngày 07 tháng 08 năm
2017 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, là bản sửa đổi lần thứ 21
của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103008784 ngày 28 tháng 7 năm
2005.
Vốn điều lệ: 1.507.832.590.000 đồng
Tên viết tắt: FTEL
Mã chứng khoán: FOX

(Pic 2.2)

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 phố Duy Tân, Phường Dịch
Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Văn phòng Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy,
Tp. Hà Nội
Văn phòng HCM: Lô 29A-31A-33A, Tòa nhà FPT, Đường số 19, Khu chế xuất Tân
Thuận, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-24) 7300 2222

Fax: (84-24) 3795 0047

Website: www.fpt.vn
Facebook chính thức: www.facebook.com/FptTelecom
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
Cung cấp hạ tầng và dịch vụ viễn thông
 Cung cấp hạ tầng mạng viễn thông cho dịch vụ Internet băng thông rộng.
 Thiết lập hạ tầng mạng và cung cấp các dịch vụ viễn thông, Internet.
 Đại lý cung cấp các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, Internet.
 Dịch vụ viễn thông cố định nội hạt: dịch vụ điện thoại, fax, dịch vụ truyền số liệu, dịch
vụ truyền dẫn tín hiệu truyền hình, dịch vụ thuê kênh, dịch vụ telex, dịch vụ điện báo.
 Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng: dịch vụ thư điện tử, dịch vụ thư thoại, dịch vụ truy
cập dữ liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ fax gia tăng giá trị, dịch vụ trao đổi dữ
liệu điện tử, dịch vụ chuyển đổi mã và giao thức, dịch vụ xử lý dữ liệu và thông tin
trên mạng.
 Dịch vụ viễn thông cố định đường dài trong nước.
 Dịch vụ viễn thông cố định quốc tế.

Cung cấp dịch vụ Truyền hình trả tiền, dịch vụ trực tuyến và nội
dung số
 Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng Internet, điện thoại di động.
 Dịch vụ tin nhắn, dữ liệu, thông tin giải trí trên mạng điện thoại di động.
 Đại lý, cung cấp trò chơi trực tuyến trên mạng Internet, điện thoại di động.
 Đại lý cung cấp các dịch vụ truyền hình, phim ảnh, âm nhạc trên mạng Internet, điện
thoại di động.
 Dịch vụ phát hành phim ảnh, giải trí, giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và Internet.
 Cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền bao gồm dịch vụ truyền hình cáp (công nghệ
số, tương tự) và dịch vụ truyền hình IPTV.
 Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và sản xuất chương
trình âm nhạc.

Các hoạt động khác
 Xuất nhập khẩu thiết bị mạng viễn thông và Internet. Bán buôn, bán lẻ thiết bị và linh
kiện điện tử, viễn thông.
 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa
hàng chuyên doanh.
 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.
 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động khác liên quan; Cổng thông tin.
 Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; các dịch vụ tìm kiếm thông tin qua hợp đồng
hay trên cơ sở phí.
 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính.
 Quảng cáo.
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CƠ CẤU QUẢN TRỊ VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN CHỨC NĂNG
BAN NHÂN SỰ

TRUNG TÂM QUẢN LÝ KINH
DOANH QUỐC TẾ

BAN CHẤT LƯỢNG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TRUYỀN
HÌNH

BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH
DOANH

BAN TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM KINH DOANH
TELESALE

BAN QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

TRUNG TÂM CHĂM SÓC
KHÁCH HÀNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM QUẢN LÝ CƯỚC

PHÒNG VĂN HÓA ĐOÀN
THỂ

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH MẠNG

PHÒNG THỬ NGHIỆM FPT

BAN QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐƯỜNG TRỤC

CÔNG TY TNHH MTV VIỄN
THÔNG QUỐC TẾ FPT
CÔNG TY TNHH MTV VIỄN
THÔNG FPT TÂN THUẬN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ VIỄN THÔNG FPT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
TRỰC TUYẾN FPT
CÔNG TY FPT TELECOM TÂN
THUẬN
CÁC CN THUỘC 7 VÙNG KINH
DOANH

TRUNG TÂM HỆ THỐNG
THÔNG TIN
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN VÀ
QUẢN LÝ HẠ TẦNG MIỀN BẮC
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN VÀ
QUẢN LÝ HẠ TẦNG MIỀN NAM
TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐỐI TÁC
PHÍA BẮC

TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐỐI TÁC
PHÍA NAM
TRUNG TÂM AN NINH MẠNG

TRUNG TÂM GIÁM SÁT VÀ
ĐẢM BẢO DỊCH VỤ

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017|13

CÔNG TY CON

Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế (FTI)
Vốn điều lệ: 15.000.000.000 VNĐ

100%

Lĩnh vực hoạt động: Cung cấp dịch vụ Internet, đại lý cung
cấp các dịch vụ viễn thông và các dịch vụ khác

Công ty TNHH MTV Viễn thông FPT Tân Thuận

100%

Vốn điều lệ: 70.000.000.000 VNĐ
Lĩnh vực hoạt động: Cung cấp các dịch vụ Internet
tốc độ cao và các dịch vụ viễn thông khác

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông FPT (FCN)

99,99%

Vốn điều lệ: 69.000.000.000 VNĐ
Lĩnh vực hoạt động: Cung cấp các dịch vụ Internet
tốc độ cao và các dịch vụ viễn thông khác

Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FOC)

59,12%

Vốn điều lệ: 140.853.360.000 VNĐ
Lĩnh vực hoạt động: Cung cấp dịch vụ Game Online, Báo điện
tử, thanh toán điện tử
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GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO
Hội đồng Quản trị
Bà Chu Thị Thanh Hà -

Chủ tịch HĐQT

Năm sinh:

1974

Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Bà gia nhập FPT từ năm 1995. Bà có nhiều đóng góp quan trọng cho sự
phát triển của FPT Telecom, góp phần đưa FPT Telecom trở thành một
trong những công ty Viễn thông hàng đầu Việt Nam.
Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: PGĐ Trung tâm Internet
FPT (1999); PTGĐ FPT Telecom (2003); Phó Chủ tịch HĐQT FPT Telecom
(2008); TGĐ FPT Telecom (2009); Phó Tổng Giám đốc FPT (2012).

Ông Trương Gia Bình -

Thành viên HĐQT

Năm sinh:

1956

Trình độ chuyên môn:

Tiến sỹ

Sáng lập ra FPT năm 1998, ông là nhà tổ chức, người tập hợp lực lượng
của FPT. Với tầm nhìn xa, ông luôn đưa ra những định hướng chiến lược
có tính bước ngoặt cho sự phát triển của FPT.
Ông được bình chọn là một trong 10 nhân vật tiêu biểu của ngành
công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) Việt Nam giai đoạn 20002009 do các nhà báo trong lĩnh vực ICT bình chọn. Ông là Chủ tịch Hiệp
hội Phần mềm Việt Nam và đóng góp nhiều ý kiến cho các lãnh đạo
Việt Nam trong việc hoạch định chính sách phát triển ngành công nghệ
thông tin ở Việt Nam.

Ông Bùi Quang Ngọc -

Thành viên HĐQT

Năm sinh:

1956

Trình độ chuyên môn:

Tiến sĩ Cơ sở dữ liệu

Ông Bùi Quang Ngọc là một trong 13 thành viên sáng lập của Tập đoàn
FPT và là lãnh đạo đầu tiên phụ trách mảng CNTT của FPT, tiền thân của
các công ty thành viên quan trọng như FPT IS, FPT Software, FPT Telecom,
FPT Trading.
Là một nhà quản trị xuất sắc của FPT, ông Ngọc là người triển khai xây
dựng và tiên phong trong việc hiện đại hóa hệ thống quản trị FPT, đảm
bảo mọi hoạt động của Tập đoàn hiệu quả, chuẩn xác và theo quy
chuẩn chất lượng quốc tế.
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Ông Lê Huy Chí -

Thành viên HĐQT

Năm sinh:

1976

Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ Tài chính

Ông Lê Huy Chí từng đảm nhiệm các vị trí Phó trưởng Ban quản lý kinh
doanh chứng khoán tại UBCK; Trưởng Ban Quản lý vốn đầu tư 4; Trưởng
Ban Kế hoạch Tổng hợp tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà
nước (SCIC).
Ông được bổ nhiệm là Thành viên HĐTV của Tổng công ty Đầu tư và Kinh
doanh vốn Nhà nước từ ngày 25 tháng 10 năm 2016. Ông được SCIC đề
cử vào HĐQT FPT nhiệm kỳ 2013- 2018.

Ông Nguyễn Văn Khoa -

Thành viên HĐQT kiêm TGĐ

Năm sinh:

1977

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế

Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng tại FPT Telecom từ
năm 2000 đến nay như: Phó Giám đốc Kinh doanh khu vực phía Bắc,
Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng, Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng,
Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT, …
Ông hiện là Tổng Giám đốc FPT Telecom kiêm Giám đốc Chi nhánh HCM
của FPT.

Ông Nguyễn Hồng Hiển -

Thành viên HĐQT

Năm sinh:

1974

Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ Luật Tài chính

Ông Nguyễn Hồng Hiển là Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và
kinh doanh vốn Nhà nước. Công tác tại SCIC từ năm 2007, Ông Hiển đã
đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Chánh Văn phòng Điều hành,
Trưởng Ban Kế hoạch Tổng hợp, Trưởng Ban Quản lý vốn đầu tư 4 của
SCIC.
Ông có bằng cử nhân kinh tế-tài chính và bằng thạc sỹ Luật Tài chính
Ngân hàng tại Đại học tổng hợp Luân Đôn, Vương quốc Anh.
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Ban Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Khoa -

Thành viên HĐQT kiêm TGĐ

Năm sinh:

1977

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế

Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng tại FPT Telecom từ
năm 2000 đến nay như: Phó Giám đốc Kinh doanh khu vực phía Bắc,
Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng, Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng,
Tổng Giám đốc Công ty Viễn thông Quốc tế FPT, …
Ông hiện là Tổng Giám đốc FPT Telecom kiêm Giám đốc Chi nhánh HCM
của FPT.

Ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Tổng Giám đốc
Năm sinh:

1978

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế

Gia nhập FPT năm 2008 và giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài
chính Công ty TNHH FPT Telecom Miền Nam.
Ông là Giám đốc Tài chính FPT Telecom từ tháng 7/2009 đến tháng
12/2012 Tháng 1/2013, ông được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc FPT
Telecom.
Bà Vũ Thị Mai Hương -

Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh:

1971

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Tin học

Bà gia nhập FPT từ năm 1993. Đến nay, bà đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí
ở FPT Telecom như Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Viễn thông
Quốc

tế

FPT

(FPT Telecom International – FTI), Phó Ban nhân sự FPT

Telecom. Tháng 4/2011, bà được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc FPT
Telecom.

Ông Chu Hùng Thắng -

Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh:

1978

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Điện tử Viễn thông

Trong thời gian 2001-2007, ông làm việc tại Công ty TNHH Hệ thống Thông
tin FPT với các vị trí Trưởng phòng kỹ thuật triển khai, Phó giám đốc Trung
tâm FIS 3. Năm 2008, ông chuyển sang FPT Telecom giữ chức vụ Giám đốc
chi nhánh Hà Nội 3. Sau đó, ông lần lượt đảm nhiệm qua nhiều vị trí thuộc
FPT Telecom: Giám đốc điều hành kinh doanh vùng 2 (Tây Bắc Bộ), vùng 3
(Đông Bắc Bộ) và vùng 1 (Hà Nội). Tháng 12/2013, ông được bổ nhiệm
chức vụ Phó Tổng Giám đốc FPT Telecom.
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Ông Hoàng Trung Kiên -

Phó Tổng Giám Đốc

Năm sinh:

1978

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Ông gia nhập FPT từ năm 2000 và trải qua nhiều vị trí như Phó Giám đốc
Trung tâm dữ liệu Internet, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH IDS, Giám
đốc Chi nhánh Hà Nội 1, Giám đốc Trung tâm phát triển kinh doanh, Giám
đốc điều hành kinh doanh vùng Hà Nội và vùng Tây Bắc Bộ. Năm 2012,
ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc FPT Telecom.

Ông Vũ Anh Tú -

Phó Tổng Giám Đốc kiêm GĐ công nghệ

Năm sinh:

1978

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư công nghệ thông tin

Ông gia nhập FPT từ năm 2001. Năm 2008, ông giữ chức vụ Giám Đốc
Trung tâm Điều hành của FPT Telecom. Năm 2012, ông được bổ nhiệm
chức vụ Giám đốc Công nghệ của FPT Telecom. Năm 2016, ông được bổ
nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc FPT Telecom.

Ông Nguyễn Thanh Bình -

Giám đốc Tài chính

Năm sinh:

1976

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ Kinh tế

Ông gia nhập FPT Telecom từ năm 2009 với vị trí Phó Ban Tài Chính. Năm
2013, ông được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính.
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Ban Kiểm soát
Ông Lương Quốc Lân -

Trưởng Ban Kiểm Soát

Năm sinh:

1980

Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ quản trị Tài Chính

Gia nhập FPT từ năm 2003, hiện tại, ông đảm nhiệm vị trí trưởng Bộ phận
phân tích đầu tư, Ban Tài chính Công ty Cổ phần FPT.

Ông Phan Phương Đạt -

Thành viên Ban Kiểm Soát

Năm sinh:

1971

Trình độ chuyên môn:

Tiến sĩ toán học

Ông gia nhập FPT từ năm 1999, trong gần 20 năm làm việc tại FPT trên
nhiều cương vị quan trọng như Giám đốc nhân sự FPT, Phó Tổng Giám đốc
FPT Software, Hiệu phó Đại học FPT… Hiện tại, ông là Trưởng ban Đào tạo
FUNiX, đồng thời phụ trách Câu lạc bộ Tài năng trẻ FPT (FPT Young Talents
– FYT)

Ông Phan Văn Chung -

Thành viên Ban Kiểm Soát

Năm sinh:

1980

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kế toán, Kiểm toán

Hiện tại, ông đang công tác tại Ban Đầu tư 4, Tổng công ty Đầu tư và
Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Với mục tiêu “Trở thành nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu khu vực, tiên
phong về công nghệ, hạ tầng và chuyển đổi số hóa”, FPT Telecom xác định các mục
tiêu chiến lược trong giai đoạn 2018-2020 như sau:

Trở thành Tập đoàn viễn thông toàn cầu





Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế;
Đầu tư cáp biển, mở rộng mạng lưới kết nối quốc tế;
Tham gia chuỗi giá trị gia tăng và trở thành đối tác hàng đầu của các Tập đoàn
viễn thông quốc tế;
Đẩy mạnh các hoạt động M&A với các đối tác nước ngoài, mở thêm hoạt động
kinh doanh tại Nhật Bản, Singapore.

Số 1 về dịch vụ điện toán đám mây và giải pháp số hóa cho doanh nghiệp




Tham gia các liên minh, đối tác cung cấp giải pháp Cloud quốc tế của Mỹ, Nhật
Bản, Hàn Quốc;
Đẩy mạnh đầu tư, hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực điện toán đám mây Cloud,
lĩnh vực IoT;
Nâng cao năng lực dữ liệu lớn và điện toán đám mây (công cụ, đội ngũ chuyên
gia, quy mô dữ liệu …).

Tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số (Digital Transformation)








Đi đầu trong việc ứng dựng các công nghệ chuyển đổi số vào các hoạt động
quản trị nội bộ (số hóa, mobile hóa, cloud hóa các quy trình nghiệp vụ và chuyển
đổi toàn bộ hệ thống quản trị thông tin, quản trị hạ tầng mạng viễn thông sang
nền tảng số);
Chuyển đổi số hóa các nguồn lực (nhân sự, tài sản, công cụ…), tăng cường các
công cụ và tiện ích (SSC, phòng họp tiện dụng, Data Center…) chia sẻ thông tin
và tài nguyên;
Phát triển nguồn nhân lực công nghệ số (IoT, Data Analytics, AI);
Đầu tư mạnh mẽ cho hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) về Cloud, Mobility,
AI, Blockchains;
Xây dựng platform for IoT, thử nghiệm các công nghệ mới như LORA, WIFI.
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Hạ tầng đi trước, đổi mới và khác biệt








Tiên phong chuyển đổi, nâng cấp hạ tầng viễn thông theo xu hướng hội tụ và số
hóa, cho phép mọi sản phẩm, dịch vụ chạy trên mọi hạ tầng;
Mở rộng mạng lưới hạ tầng viễn thông cố định làm nền tảng cho các dịch vụ số
tương lai;
Đầu tư sở hữu tài sản viễn thông, đài trạm, trụ sở tại các thành phố lớn;
Đẩy nhanh quá trình quang hóa hạ tầng tại các tỉnh và thành phố, chuyển đổi
toàn bộ khách hàng từ cáp đồng sang cáp quang trong 2 năm tiếp theo;
Đẩy mạnh hợp tác, kinh doanh, chia sẻ hạ tầng với các đối tác viễn thông trong
nước và quốc tế;
Đầu tư mạnh mẽ vào những thị trường tiềm năng, khu đô thị, tòa nhà, chung cư…
bằng các hình thức đầu tư trực tiếp, góp vốn, M&A;
Đầu tư xây dựng các trung tâm cơ sở dữ liệu mới theo tiêu chuẩn quốc tế với
ngân sách dự kiến trong vòng 3 năm tới khoảng 1.500 tỷ;

Khách hàng là trọng tâm






Triển khai chương trình quản trị trải nghiệm khách hàng (CEM);
Thực hiện đo các chỉ tiêu về Sự hài lòng của Khách hàng;
Xây dựng hệ thống Omnichannel/CX platform và quản trị trải nghiệm khách hàng
trên cơ sở số hóa, Big data…;
Chăm sóc khách hàng chủ động thông qua phân tích dữ liệu lớn Big data;
Nâng cấp chất lượng hạ tầng viễn thông một cách toàn diện và khác biệt tại
các khu vực có hạ tầng của FPT.

Tập trung phát triển các hướng kinh doanh mới



Tìm kiếm các thị trường mới, cơ hội mới để mở rộng kinh doanh, gia tăng tiện ích,
trải nghiệm cho người dùng.
Tìm kiếm đối tác chiến lược về Nội dung số; Sản xuất cung cấp nội dung; Thanh
toán trực tuyến; Quảng cáo và platform Quảng cáo; Internet Vạn Vật (IoT); …

“More digital, More value”

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017|21

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017|22

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NỔI BẬT NĂM 2017
DOANH THU THUẦN ĐẠT 7.651 TỶ ĐỒNG, TĂNG TRƯỞNG 14,8% YOY.

2012
2013
2014

4,563
4,302
4,825

2015

5,568

2016

6,666

2017

7,651

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ ĐẠT 1,217 TỶ ĐỒNG, TĂNG TRƯỞNG 2,0% YOY

2012

894

2013

969

2014

930

2015

1,040

2016

1,193

2017

1,217

LỢI NHUẬN SAU THUẾ ĐẠT 975 TỶ ĐỒNG, GIẢM 0,2%.

2012

740

2013

769

2014

763

2015

882

2016

977

2017

975
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EPS ĐẠT 5.180 ĐỒNG/CP, GIẢM NHẸ SO VỚI NĂM 2016

2012

5,978

2013

5,188

2014

5,322

2015

5,415

2016

5,205

2017

5,180

(*) EPS từ 2011 đến 2016 được điều chỉnh hồi tố cho tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu các năm
2013, 2015 và 2016; và quy định mới về cách tính EPS theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

TỔNG TÀI SẢN ĐẠT 8.218 TỶ ĐỒNG, GIẢM 3,6%

2012
2013

2,539
3,245

2014

5,142

2015

7,945

2016

8,528

2017

8,218

VỐN CHỦ SỞ HỮU ĐẠT 3.202 TỶ ĐỒNG, TĂNG TRƯỞNG 8,2%

2012
2013

2014
2015
2016

2017

1,478
1,662

2,366
2,756
3,051

3,302
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ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
Kết quả kinh doanh
Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2017

Năm 2016

% Tăng
giảm

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh

Triệu đồng

7,651,360

6,666,468

14.8%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

Triệu đồng

1,238,648

1,189,425

4.1%

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

1,216,922

1,192,756

2.0%

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

974,624

976,863

-0.2%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)

Đồng/Cp

5,180

5,205

-0.5%

Năm 2017, FPT Telecom tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng và sự ổn định, Doanh thu hợp
nhất toàn công ty đạt 7.651 tỷ đồng, tăng trưởng 14,8% so với năm trước. Lợi nhuận
trước thuế đạt 1.217 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 975 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ
phiếu đạt 5.180 đồng/cổ phần. Tổng tài sản của Công ty tính đến cuối năm 2017 đạt
8.218 tỷ đồng trong đó tài sản ngắn hạn là 4.260 tỷ đồng chiếm 51,8% tổng tài sản, tài
sản dài hạn là 3.957 tỷ đồng chiếm 48,2% tổng tài sản. Vốn chủ sở hữu đạt 3.302 tỷ đồng,
tăng trưởng 8,2%, vốn điều lệ là 1.508 tỷ đồng, tăng trưởng 10,0% so với năm 2016.
Các mảng kinh doanh của FPT Telecom vẫn giữ mức tăng trưởng tốt. Doanh thu từ các
dịch vụ internet băng rộng cho cá nhân và hộ gia đình ghi nhận tăng trưởng 11% so với
năm 2016. Doanh thu từ các dịch vụ kênh thuê riêng, dịch vụ thoại, dịch vụ cho thuê
máy chủ và chỗ đặt máy chủ, lưu trữ web và tên miền tăng trưởng 20% so với năm 2016.
Doanh thu từ lĩnh vực nội dung số tăng trưởng 6% so với năm 2016 do thị trường quảng
cáo gặp nhiều khó khăn.
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Tài sản ngắn hạn và dài hạn
Chỉ tiêu
Tài sản ngắn hạn

ĐVT
Triệu đồng

Năm 2017

Năm 2016

% Tăng
giảm

4,260,887

4,534,820

-6.0%

Tiền và các khoản tương đương tiền

"

637,367

976,979

-34.8%

Đầu tư tài chính ngắn hạn

"

1,472,830

1,680,039

-12.3%

Phải thu ngắn hạn

"

836,928

808,599

3.5%

Hàng tồn kho

"

519,570

406,625

27.8%

Tài sản ngắn hạn khác

"

794,191

662,578

19.9%

Tài sản dài hạn

"

3,956,838

3,993,338

-0.9%

Các khoản phải thu dài hạn

"

21,095

16,652

26.7%

Tài sản cố định

"

3,456,646

3,255,469

6.2%

Tài sản dở dang dài hạn

"

17,227

214,180

-92.0%

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

"

6,000

6,000

0.0%

Tài sản dài hạn khác

"

428,448

468,062

-8.5%

Lợi thế thương mại

"

27,422

32,974

-16.8%

Tổng tài sản

"

8,217,725

8,528,158

-3.6%

Nguồn vốn và công nợ
Chỉ tiêu
Tổng nợ

ĐVT
Triệu đồng

Năm 2017

Năm 2016

% Tăng
giảm

4,916,041

5,477,205

-10.2%

Nợ ngắn hạn

"

4,763,337

4,978,235

-4.3%

Nợ dài hạn

"

152,703

498,970

-69.4%

Vốn Chủ sở hữu

"

3,301,684

3,050,953

8.2%

Vốn chủ sở hữu

"

3,267,112

3,050,953

7.1%

Tổng nguồn vốn

"

8,217,725

8,528,158

-3.6%

Tài sản ngắn hạn: Tiền và các khoản tương đương tiền, đầu tư tài chính dài hạn giảm
do Công ty tiến hành trả nợ vay ngân hàng. Phải thu ngắn tăng nhẹ. Hàng tồn kho tăng
27,8% do Công ty tăng dự trữ vật tư, hàng hóa phục vụ cho các kế hoạch đầu tư cũng
như bán hàng.
Tài sản dài hạn: tuyến cáp biển APG đã đi vào khai thác vào đầu năm 2017 góp phần
nâng cao năng lực băng thông quốc tế và tăng tài sản cố định.
Nợ phải trả: giảm 7,7% do Công ty tiến hành trả nợ vay ngân hàng.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017|26

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN
Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2017

Năm 2016

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Khả năng thanh toán ngắn hạn

Lần

1.13

1.10

Khả năng thanh toán nhanh

Lần

0.99

1.00

%

47.2%

53.5%

Lần

1.18

1.49

Vòng quay khoản phải thu

Lần

8.62

9.43

Vòng quay tổng tài sản

Lần

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Hệ số Nợ/Tổng tài sản
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

0.93

0.78

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

%

12.7%

14.7%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

%

32.2%

36.1%

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

%

12.1%

14.3%

%

16.2%

17.8%

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh/Doanh thu thuần

Về cơ bản, các chỉ tiêu tài chính đều duy trì ở mức tốt và ổn định so với năm 2016.
Khả năng thanh toán: các chỉ tiêu về khả năng thanh toán ngắn hạn, khả năng thanh
toán nhanh vẫn duy trì ở mức tốt, an toàn và tương đương với năm 2016.
Cơ cấu vốn an toàn. Hệ số nợ/tổng tài sản xuống dưới 50%; hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu ở
mức 1,18.
Hiệu quả hoạt động: vòng quay khoản phải thu vẫn ở mức cao; vòng quay tổng tài
sản gia tăng đáng kể, thể hiện rõ hiệu suất hoạt động vẫn ở mức rất cao.
Khả năng sinh lời: các chỉ tiêu về khả năng sinh lời trên tổng tài sản, khả năng sinh lời
trên vốn chủ sở hữu vẫn ở mức rất cao và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.
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Làm chủ và chuyển đổi hạ tầng
Xác định hạ tầng là nền tảng của sự phát triển, FPT Telecom đã, đang và sẽ tiếp tục đẩy
mạnh đầu tư cho cơ sở hạ tầng viễn thông bao gồm hệ thống mạng Core, hệ thống
mạng Access, hệ thống tuyến trục Bắc Nam và liên tỉnh; triển khai dự án quang hóa hạ
tầng trên toàn quốc, song song với việc đầu tư mở rộng vùng phủ.
Trong năm 2017, Công ty đã đưa hệ thống cáp quang biển APG vào hoạt động, nâng
cao năng lực băng thông quốc tế. Cùng với đó, FPT tiếp tục đẩy mạnh việc quang hóa
hạ tầng và chuyển đổi thuê bao cho khách hàng từ cáp đồng sang cáp quang tại các
tỉnh thành phố lớn trên toàn quốc, tổng cộng có 26 tỉnh thành được thực hiện nâng cấp
hạ tầng, trong đó có 14 tỉnh, thành tỉ lệ hạ tầng quang hóa đạt 100%. Ngoài ra, để đón
đầu xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0, FPT Telecom đã nâng cấp hai Trung tâm dữ
liệu (Datacenter) ở Hà Nội và TP HCM và sẽ đầu tư mạnh mẽ cho mảng trung tâm dữ
liệu trong những năm tới với hàng loạt dự án mới tại cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Tiên phong trong công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ
Đồng hành với 20 năm hình thành và phát triển mạng Internet Việt Nam, FPT Telecom
luôn nỗ lực tiên phong trong việc áp dụng các công nghệ tiên tiến, đầu tư phát triển
các sản phẩm, dịch vụ mới.
Trong lĩnh vực Internet băng thông rộng:






Ra mắt dịch vụ điện toán đám mây thế hệ mới mang tên FPT HI GIO Cloud, với quy
mô và tính năng toàn diện đầu tiên tại Việt Nam dành cho khách hàng cá nhân và
doanh nghiệp, trên nền tảng công nghệ tiên tiến và quy chuẩn khắt khe nhất, độc
quyền của Nhật Bản thông qua đối tác Internet Initiative Japan (IIJ).
Ra mắt gói dịch vụ Internet có tốc độ cao 1Gbps đầu tiên tại Việt Nam – gấp 100 lần
tốc độ truy nhập internet bình quân, tiên phong cung cấp cho khách hàng dịch vụ
vượt trội cả về công nghệ và chất lượng.
Đứng thứ 5 khu vực châu Á về kết quả triển khai IPv6 với hơn 1 triệu khách hàng được
chuyển đổi sang IPv6, cao gấp 7 lần trung bình cả nước.

Trong lĩnh vực truyền hình trả tiền:
Với phương châm “xem là yêu”, truyền hình FPT liên tục đa dạng hóa nội dung, gia tăng
tiện tích cho người sử dụng. Năm 2017, FPT Telecom tiên phong xây dựng và phát triển
các chương trình truyền hình tương tác thế hệ mới như: Bigschool - ứng dụng khảo thí
độc lập đầu tiên trên truyền hình IPTV, Kịch tương tác – khán giả có thể lựa chọn diễn
biến nội dung của tác phẩm.
Sản phẩm, dịch vụ mới:
Ra mắt dòng TV Box chính hãng đầu tiên tại Việt Nam hỗ trợ hiển thị nội dung UltraHD
chất lượng 4K có tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến 900Mbps. Bên cạnh đó, FPT Telecom
cũng đầu tư đặc biệt vào kho nội dung 4K nhằm mong muốn mang đến người dùng
một trải nghiệm hoàn toàn mới thông qua các công nghệ tiên tiến nhất.
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2017 kinh tế thế giới chuyển biến
tích cực với sự phục hồi đà tăng trưởng
khả quan từ các nền kinh tế lớn như Mỹ,
Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh Châu
Âu. Hoạt động thương mại và đầu tư toàn
cầu có xu hướng cải thiện rõ rệt cùng với
niềm tin của người tiêu dùng tăng lên là
các yếu tố tác động tích cực đến sản
xuất trong nước. Tuy nhiên, việc gia tăng
chủ nghĩa bảo hộ cùng với những điều
chỉnh chính sách của Mỹ và một số nước
lớn đã ảnh hưởng đáng kể tới cơ hội xuất
khẩu của Việt Nam và một số nước trong
khu vực, bên cạnh yếu tố bất lợi về thời
tiết, thiên tai, bão, lũ liên tiếp xảy trong
nửa cuối năm 2017.
Tăng trưởng GPD năm 2017 của Việt Nam
ước đạt 6,81%, đầu tư trực tiếp của nước
ngoài đạt 21,3 tỷ USD tăng 42,3% so với
năm 2016. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân
năm 2017 tăng 3,53% so với năm trước.
Năm 2017 có thể coi là năm bản lề khi
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT
Telecom) bước sang tuổi 21 với định
hướng mới: chuyển dịch từ nhà cung cấp
dịch vụ sang nhà cung cấp trải nghiệm
(experience provider). Thông điệp
“More” được Ban lãnh đạo công ty phát
động cho giai đoạn 2018-2020 thể hiện
cho tinh thần “làm nhiều hơn” và “làm
mới hơn” của toàn bộ doanh nghiệp.
Kết quả kinh doanh năm 2017 của Công
ty tiếp tục thể hiện sự tăng trưởng ổn định
và bền vững. Doanh thu năm 2017 của
toàn Công ty đạt 7.651 tỷ đồng, tăng
trưởng 14,8% so với năm 2016 và bằng
98,8% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước
thuế của toàn Công ty đạt 1.217 tỷ đồng,
tăng trưởng 2,0% so với năm 2016 và hoàn
thành 100,6% kế hoạch đề ra.

Lợi nhuận sau thuế đạt 975 tỷ đồng, lãi cơ
bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 5.180
đồng/cổ phần. Tổng tài sản của Công ty
tính đến 31/12/2017 đạt 8.218 tỷ đồng,
giảm 310 tỷ so với đầu năm do Công ty
trả nợ vay ngân hàng. Vốn chủ sở hữu
đạt 3.302 tỷ đồng.
Trong năm 2017, Công ty đã hoàn thành
việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt của
năm 2016 là 1.000 đồng/cổ phần vào
tháng 5/2017 và tạm ứng cổ tức bằng
tiền mặt của năm 2017 là 3.000 đồng/cổ
phần (đợt 1 vào tháng 10/2017 với tỷ lệ là
10%, đợt 2 chốt danh sách vào tháng
12/2017 và trả cổ tức vào tháng 03/2018
với tỷ lệ là 20%).
Công ty cũng thực hiện tăng vốn điều lệ
từ 1.371 tỷ đồng lên 1.508 tỷ đồng thông
qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu theo
tỷ lệ 10:1 từ lợi nhuận chưa phân phối
theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đông ngày 24 tháng 4 năm 2017.
Về hạ tầng, FPT Telecom tiếp tục đẩy
mạnh việc quang hóa hạ tầng và chuyển
đổi thuê bao cho khách hàng từ cáp
đồng sang cáp quang tại các tỉnh thành
phố lớn trên toàn quốc. Tính đến cuối
năm 2017, tổng cộng có 26 tỉnh thành
được thực hiện nâng cấp hạ tầng, trong
đó có 14 tỉnh, thành tỉ lệ hạ tầng quang
hóa đạt 100%. Kết quả của việc nâng
cấp hạ tầng giúp Công ty duy trì được sự
phát triển thuê bao internet tốt, phù hợp
với tốc độ tăng trưởng chung toàn thị
trường.
Bên cạnh các dịch vụ viễn thông cốt lõi
được xây dựng trên nền tảng hạ tầng
vững chắc và không ngừng được củng
cố, nâng cấp theo thời gian, FPT Telecom
đang cho thấy là một đơn vị trẻ và năng
động trong việc khai thác và cung cấp
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ra thị trường những dịch vụ giá trị gia tăng
trên nền tảng Internet như Truyền hình
IPTV hay OTT. Với phương châm “Mới lạ
mỗi ngày”, Truyền hình FPT liên tục đa
dạng hóa nội dung, gia tăng tiện ích cho
người sử dụng.
Năm 2017, FPT Telecom tiên phong xây
dựng và phát triển các chương trình
truyền hình tương tác thế hệ mới như:
Bigschool - ứng dụng khảo thí độc lập
đầu tiên trên truyền hình IPTV, Kịch tương
tác – khán giả có thể lựa chọn diễn biến
nội dung của tác phẩm. Trước đó là
chương trình Mở két thu hút hàng trăm
ngàn người chơi cùng lúc.
Bên cạnh đó, FPT cũng ra mắt sản phẩm
FPT Play Box 2018 - dòng TV Box chính
hãng đầu tiên tại Việt Nam hỗ trợ hiển thị
nội dung UltraHD chất lượng cao 4K có
tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến 900
Mbps. Với sự đầu tư đặc biệt vào kho nội

dung 4K nhằm mong muốn mang tới
người dùng một trải nghiệm hoàn toàn
mới thông qua các công nghệ tiên tiến
nhất.
Về mặt tài chính, trong năm 2017, Công
ty tận dụng tối ưu các nguồn vốn thông
qua việc sử dụng vốn vay trung hạn với
mức lãi suất ổn định và vốn vay ngắn hạn
với mức lãi suất ưu đãi, đồng thời tối ưu
dòng tiền đem lại các lợi ích tài chính cho
Công ty.
Để duy trì được sự tăng trưởng ổn định và
vượt bậc của Công ty trong những năm
qua là nhờ sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời, hiệu
quả của Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo
Công ty trong việc hoạch định chiến
lược, định hướng, kế hoạch kinh doanh
và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân
viên FPT Telecom trong nỗ lực không
ngừng gia tăng giá trị cho Cổ đông.
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KẾ HOẠCH NĂM 2018
Bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước
Đầu năm 2018, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới
của năm 2018 và 2019, cho rằng kế hoạch cắt giảm thuế được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đầu
tư vào nền kinh tế số một thế giới này cũng như giúp các đối tác thương mại lớn của
Mỹ. Theo đó, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ đạt mức 3,9% trong năm 2018 và 2019,
tăng 0,2% so với dự báo cập nhật hồi tháng 10-2017.
Theo dự báo triển vọng kinh tế năm 2018 của Ủy Ban Giám Sát Tài Chính Quốc Gia
(NFSC), với những nền tảng tích cực của năm 2017, tăng trưởng GDP của Việt Nam trong
năm 2018 có thể đạt 6,5% – 6,8%. Ở trong nước, tổng cung của nền kinh tế được dự báo
sẽ cải thiện nhờ hưởng lợi từ các chính sách cải thiện bên cung theo tinh thần Nghị
quyết 19, Nghị quyết 35 của Chính phủ. Cụ thể, khu vực công nghiệp và xây dựng sẽ
được hưởng lợi từ các chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ cao. Công nghiệp
chế biến dự báo tiếp tục tăng trưởng khá nhờ sự mở rộng đầu tư của khu vực doanh
nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài. Khu vực dịch vụ cũng tiếp tục có khả năng tăng
trưởng mạnh như trong hai năm vừa qua nhờ tăng trưởng bán buôn bán lẻ và lượng
khách quốc tế đến Việt Nam tăng nhanh. Khu vực tư nhân sẽ vẫn là động lực chính cho
tăng trưởng kinh tế trong năm 2018.
Kế hoạch năm 2018
Năm 2018 Công ty đặt mục tiêu doanh thu là 8.670 tỷ đồng, tăng trưởng 13,3% so với
năm 2017 (trong đó doanh thu từ dịch vụ viễn thông tăng trưởng 13,6% và doanh thu từ
dịch vụ quảng cáo tăng trưởng 9,7%). Kế hoạch lợi nhuận trước thuế của công ty là
1.394 tỷ đồng, tăng trưởng 14,6% so với năm 2017.
Công ty tiếp tục quang hóa hạ tầng và dự
kiến sẽ hoàn thành việc chuyển đổi thuê
bao từ cáp đồng sang cáp quang trên toàn
quốc trong 2 năm 2018-2019. Công ty sẽ triển
khai dự án xây dựng trung tâm dữ liệu
(Datacenter) tại các địa điểm Tân Thuận 1,
Quận 9 và tại Đà Nẵng; góp vốn đầu tư vào
dự án cáp biển AAE-1. Đồng thời, Công ty sẽ
đẩy mạnh phát triển thuê bao và đưa các
sản phẩm dịch vụ mới ra thị trường (FPT Play
Box, FPT Hi GIO Cloud, ...) và duy trì vị thế của
các trang web VNExpress, Ngôi sao để khai
thác kinh doanh quảng cáo.
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

01

Bà Chu Thị Thanh Hà

02

Ngày bắt đầu là Số buổi

Tỷ lệ

thành viên HĐQT

họp

Chủ tịch

25-03-2008

3

100%

Ông Nguyễn Hồng Hiển

Thành viên

21-05-2015

3

100%

03

Ông Lê Huy Chí

Thành viên

27-03-2009

3

100%

04

Ông Trương Gia Bình

Thành viên

28-07-2005

3

100%

05

Ông Bùi Quang Ngọc

Thành viên

27-03-2009

3

100%

06

Ông Nguyễn Văn Khoa

Thành viên

30-03-2012

3

100%

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện họp và quyết định những vấn
đề chính sau đây:
 Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
 Phê duyệt chương trình nâng cấp hạ tầng quang hoá tại các tỉnh, thành phố.
 Phê duyệt dự án xây dựng Trung tâm dữ liệu (Datacenter) tại Tân Thuận 1 – Tp.
HCM; tại Quận 9 - Tp. HCM; và tại FPT City – Tp. Đà Nẵng.
 Phê duyệt dự án đầu tư cáp quang biển AAE-1.
 Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức năm 2017.
 Phê duyệt việc giải thể, tổ chức lại hoạt động tại các công ty thành viên.
 Phê duyệt phương án thay đổi nhân sự của chức danh Tổng giám đốc Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT.
 Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý.
Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị:
STT

Số Nghị quyết

Ngày

1

01-2017/NQHĐQT/FTEL

11-04-17

2

02-2017/NQHĐQT/FTEL

05-03-17

3

03-2017/NQHĐQT/FTEL

4
5

6

04-2017/NQHĐQT/FTEL
04B-2017/NQHĐQT/FTEL
05-2017/NQHĐQT/FTEL

02-08-17
25-09-17
12-12-17

12-12-17





Nội dung
Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2016
Phê duyệt kế hoạch Kinh doanh 2017
Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2017



Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016






Phê duyệt Kết quả kinh doanh Quý I,II.2017
Phê duyệt kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017
Phương án tạm ứng cổ tức đợt 1/2017
Giải thể Công ty TNHH MTV Giải pháp phần mềm
doanh nghiệp FPT (FPTSS)



Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017



Phê duyệt kết quả kinh doanh Quý III.2017




Phê duyệt Dự án AAE-1.
Phê duyệt các dự án đầu tư DC tại Tân Thuận 1, Quận
9, TP. HCM, và tại Đà Nẵng.
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HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình theo đúng
Điều lệ công ty, kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông
qua hồ sơ, chứng từ và việc tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban điều
hành công ty và đưa ý kiến của Ban Kiểm soát về các chủ trương, kế hoạch sản xuất
kinh doanh, tài chính, công bố thông tin theo quy định, cụ thể:
 Kiểm soát xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ công ty.
 Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
 Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị về việc thành lập, tổ chức lại các
chi nhánh công ty.
 Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị về phương án thay đổi nhân sự
của chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
 Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị về việc kế hoạch phân chia lợi
nhuận để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.
 Tham gia các buổi làm việc của Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
về kế hoạch kinh doanh và báo cáo tình hình thực hiện.
 Xem xét các báo cáo kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc và Ban Kế hoạch Tài
chính chuẩn bị.
 Xem xét các báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập.
 Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát cũng tiến hành các cuộc họp giữa các thành viên
để trao đổi về các nội dung cần tiến hành kiểm soát, các vấn đề cần kiến nghị
với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành.
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QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ
Thông tin cổ phiếu
Vốn điều lệ: 1.507.832.590.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 150.783.259 cổ phiếu
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thường: 150,783,259 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 150.753.244 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ: 30.015 cổ phiếu

Cơ cấu cổ đông
CĐ Khác
4%

FPT
46%

CPQ
0%

SCIC
50%

Biến động giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch
Diễn biến giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu FOX
120

70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-

100

80
60
40
20
0

Tổng khối lượng

Giá đóng cửa

Lưu ý: Ngày 15/6/2017, Công ty đã thực hiện trả cố tức bằng cổ phếu theo tỷ lệ 10:1 từ
lợi nhuận chưa phân phối theo Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2017 để tăng
vốn điều lệ từ 1.371 tỷ đồng lên 1.508 tỷ đồng.
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Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
2012

997

2013

997

2014

1,246

2015

1,246

2016

1,371

2017

1,508

Giao dịch cổ phiếu quỹ
Trong năm 2017, Công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ.

Lịch sử trả cổ tức
Cổ tức bằng tiền mặt:

2012

40%

2013

40%

2014

30%

2015

20%

2016

20%

2017 (*: Tạm ứng)

30%

Cổ tức bằng cổ phiếu:

2012

0%

2013
2014

25%
0%

2015

10%

2016

10%

2017 (*: Tạm ứng)

0%

Lưu ý: * Tỷ lệ cổ tức được tính theo tỷ lệ chia cổ tức được ĐHĐCĐ phê duyệt cho kết quả kinh
doanh năm đó, không phải số cổ tức thực chi trả trong năm.
* Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 là tỷ lệ tạm ứng cổ tức lần 1 và lần 2 trong năm
2017. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 sẽ được thông qua trong cuộc họp của
Đại hội đồng Cổ đông.
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Số lượng nhân sự
Đơn vị: Người
2012

4,677

2013

5,118

2014

5,607

2015

7,296

2016

7,232

2017

7,883

Cơ cấu nhân sự theo trình độ
0%

Đại học và trên Đại
học

38%

Cao đẳng, trung
cấp chuyên nghiệp
62%

Lao động phổ thông

Với phần lớn nhân sự thuộc trình độ
đại học và trên Đại học, FPT Telecom
có một nguồn lực vững mạnh, đông
đảo, thiện chiến, sẵn sàng đương
đầu với sự khốc liệt trên thị trường.

Cơ cấu nhân sự theo độ tuổi
Với độ tuổi phổ biến đều dưới 35 tuổi,

10%
25%

con người FPT Telecom luôn tràn trề

Dưới 25
tuổi

sức trẻ, tràn đầy nhiệt huyết, luôn

Từ trên 25
đến 35 tuổi

luôn năng động, sáng tạo.

Trên 35 tuổi
65%

Cơ cấu nhân sự theo khu vực địa lý
0%

Bắc

43%

Trung

49%
Nam

Oversea

Với cơ cấu nhân sự trải khắp 3 miền
Bắc, Trung, Nam; người FPT Teleco m
luôn luôn sẵn sàng phục vụ khách
hàng mọi lúc, mọi nơi; mang đến cho
khách hàng chất lượng dịch vụ và sự
chăm sóc tận tình nhất.

8%
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Văn hóa doanh nghiệp
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DANH BẠ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT (FPT TELECOM)
Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Số 17 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,
Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Văn phòng Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Tp. HN
Văn phòng HCM: Lô 29A-31A-33A, Tòa nhà FPT, Đường 19, KCX Tân Thuận, Tp. HCM
Điện thoại:

(84-24) 7300 2222

Fax:

(84-24) 3795 0047

Website:

www.fpt.vn

Facebook:

www.facebook.com/FptTelecom
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CÔNG TY THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH MTV VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPT
Tại Hà Nội:
Tầng 12A, tòa nhà TNR 54A Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội.
Điện thoại:

(84-24) 7300 2222

Fax:

(84-24) 3726 4648

Tại TP HCM:
Lô L29B- 31B- 33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q7, Tp. HCM
Điện thoại:

(84-28) 7300 2222

Fax:

(84-28) 6297 1197

Website:

www.fpt-fti.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT
Lô L29B-31B-33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q7, Tp. HCM
Điện thoại:

(84-28) 7300 9999

Fax:

(84-28) 7300 9998

Website:

www.fptonline.vn

CÔNG TY TNHH MTV VIỄN THÔNG FPT TÂN THUẬN
Lô L29B-31B-33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q7, Tp. HCM
Điện thoại:

(84-28) 7300 2222

Fax:

(84-28) 7300 8889

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG FPT
Lô T2-5, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Q9, Tp. HCM
Điện thoại:

(84-28) 7300 2222

Fax:

(84-28) 7300 8889
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CÁC CHI NHÁNH TRÊN TOÀN QUỐC
Khu vực miền Bắc
Văn phòng Công ty Cổ phần
Viễn thông FPT

Tầng 5, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà
Nội

Chi nhánh Bắc Giang - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT
Chi nhánh Bắc Ninh - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT
Chi nhánh Cao Bằng - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT
Chi nhánh Điện Biên - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT
Chi Nhánh Hà Nam - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT
Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty Cổ
phần Viễn thông FPT
Chi nhánh Hải Dương - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT
Chi nhánh Hải Phòng - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Số nhà 47, Đường Ngô Gia Tự, Phường Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang,
Tỉnh Bắc Giang
Số 74 Hai Bà Trưng, Phường Suối Hoa, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Số 008, phố Kim Đồng, Tổ 15, Phường Hợp Giang, Tp. Cao Bằng, Tỉnh
Cao Bằng
Số 584, Đường Võ Nguyên Giáp, Tổ 1, Phường Tân Thanh, Tp. Điện
Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Số nhà 132 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Tp. Phủ Lý, Tỉnh
Hà Nam
16 Nguyễn Công Trứ, Phường Nam Hà, Tp. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Số 16 - 18 Bà triệu, Phường Phạm Ngũ Lão, Tp. Hải Dương, Tỉnh Hải
Dương
Số 186 Phố Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Tp.
Hải Phòng

Chi nhánh Hòa Bình - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

665 Cù Chính Lan, Phường Phương Lâm, Tp. Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình

Chi nhánh Hưng Yên - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Số 12, QL5A, Phố Nối, Thị trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh
Hưng Yên

Chi nhánh Lạng Sơn - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Số 322 Đường Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Chi nhánh Lào Cai - Công ty Cổ
phần Viễn thông FPT

Số nhà 228, Đường Hoàng Liên, Tổ 36, Phường Cốc Lếu, Tp. Lào Cai,
Tỉnh Lào Cai

Chi nhánh Nam Định - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Số 312 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, Tp. Nam Định, Tỉnh Nam
Định

Chi nhánh Nghệ An - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Số 38 khu đô thị Trung Đô, Đại Lộ Lê Nin, Phường Hưng Dũng, Tp.
Vinh, Tỉnh Nghệ An

Chi nhánh Ninh Bình - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Số nhà 195, Đường Lê Đại Hành, Phố Thanh Sơn, Phường Thanh Bình,
Tp. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Chi nhánh Phú Thọ - Công ty Cổ
phần Viễn thông FPT
Chi nhánh Quảng Ninh - Công
ty Cổ phần Viễn thông FPT
Chi nhánh Sơn La - Công ty Cổ
phần Viễn thông FPT
Chi nhánh Thái Bình - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT
Chi nhánh Thái Nguyên - Công
ty Cổ phần Viễn thông FPT
Chi nhánh Thanh Hóa - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT
Chi nhánh Tuyên Quang - Công
ty Cổ phần Viễn thông FPT
Chi nhánh Vĩnh Phúc - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT
Chi nhánh Yên Bái - Công ty Cổ
phần Viễn thông FPT

Tổ 18A, phố Minh Hà, Phường Tiên Cát, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Số nhà 177 Nguyễn Văn Cừ,Tổ 4 Khu 1B, Phường Hồng Hải, Tp. Hạ
Long, Tỉnh Quảng Ninh
Số nhà 08, Đường Nguyễn Lương Bằng, Tổ 4, Phường Quyết Thắng,
Tp. Sơn La, Tỉnh Sơn La
168 Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 46, phường Bồ Xuyên, Tp. Thái Bình, Tỉnh
Thái Bình
Số 156, Đường Lương Ngọc Quyến, Tổ 13, Phường Quang Trung, Tp.
Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Lô 09, khu nhà ở Thương Mại, Đường Phan Chu Trinh, Phường Điện
Biên, Tp. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Số 236 Đường Quang Trung, Tổ 32, Phường Phan Thiết, Tp. Tuyên
Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Số nhà 120 Đường Mê Linh, Phường Đống Đa, Tp. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh
Phúc
Số 822, Đường Điện Biên, Tổ 47, Phường Minh Tân, Tp. Yên Bái, Tỉnh
Yên Bái
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Khu vực miền Trung
Chi nhánh Bình Định - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT
Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT
Chi nhánh Đắk Lắk - Công ty Cổ
phần Viễn thông FPT

94 Phạm Hùng, Phường Lý Thường Kiệt, Tp. Qui Nhơn, Tỉnh Bình
Định
182 - 184 Đường 2/9, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu,
Tp. Đà Nẵng
96 Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk
Lắk.

Chi nhánh Gia Lai - Công ty Cổ
phần Viễn thông FPT

67 Tăng Bạt Hổ - Phường Yên Đỗ, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Chi nhánh Huế - Công ty Cổ
phần Viễn thông FPT

46 Phạm Hồng Thái, Phường Vĩnh Ninh, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên
Huế

Chi nhánh Khánh Hòa - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Tầng 1,2 tòa nhà 42 Lê Thành Phương, Phường Phương Sài, Tp.
Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Chi nhánh Kon Tum - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

128 Phan Chu Trinh, Phường Quyết Thắng, Tp. Kon Tum, Tỉnh Kon
Tum

Chi nhánh Phú Yên - Công ty Cổ
phần Viễn thông FPT

A11 Khu Đô Thị Hưng Phú, Đường Trần Phú, Phường 5, Tp. Tuy Hòa,
Phú Yên

Chi nhánh Quảng Bình - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

22 Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Tp. Đồng Hới, Tỉnh Quảng
Bình

Chi nhánh Quảng Nam - Công
ty Cổ phần Viễn thông FPT
Chi nhánh Quảng Ngãi - Công
ty Cổ phần Viễn thông FPT
Chi nhánh Quảng Trị - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

540 Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Tp. Hội An, Tỉnh Quảng Nam
249 Phan Bội Châu, Phường Trần Hưng Đạo, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh
Quảng Ngãi
Số 159, Quốc lộ 9, Phường 5, Tp. Đông Hà, Tỉnh QuảngTrị
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Khu vực miền Nam
Chi nhánh Công ty Cổ phần
ViễnThông FPT
Chi nhánh An Giang - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT
Chi nhánh Bạc Liêu - Công ty Cổ
phần Viễn thông FPT

Lô 37 - 39A, Đường 19, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận
Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
132 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
B15, Khu Trung Tâm Thương Mại, Phường 3, Tp. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Chi nhánh Bến Tre - Công ty Cổ
phần Viễn thông FPT

11 Hai Bà Trưng, Phường 1, Tp. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Chi nhánh Bình Dương - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Ô 9, 10, Lô B1, Đường D9, KDC Chánh Nghĩa, Phường Chánh Nghĩa,
Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Chi nhánh Bình Phước - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

498 Quốc lộ 14, khu phố Phú Thịnh, Phường Tân Phú, TX. Đồng Xoài,
Tỉnh Bình Phước

Chi nhánh Bình Thuận - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

07 Tuyên Quang, Phường Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Chi nhánh Cà Mau - Công ty Cổ
phần Viễn thông FPT

Số 55 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Chi nhánh Cần Thơ - Công ty Cổ
phần Viễn thông FPT

190E, Đường 30/04, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Chi nhánh Đồng Nai - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT
Chi nhánh Đồng Tháp - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT
Chi nhánh Hậu Giang - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT
Chi nhánh Kiên Giang - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT
Chi nhánh Lâm Đồng - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT
Chi nhánh Long An - Công ty Cổ
phần Viễn thông FPT
Chi nhánh Ninh Thuận - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT
Chi nhánh Sóc Trăng - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

196 Hà Huy Giáp, KP1, Phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng
Nai

Chi nhánh Tây Ninh - Công ty Cổ
phần Viễn thông FPT

Số 565 - 567 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 6, Phường 3, Tp.
Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

Chi nhánh Tiền Giang - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

Số 79 Lý Thường Kiệt, Phường 5, Tp. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Chi nhánh Trà Vinh - Công ty Cổ
phần Viễn thông FPT

Số 45, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Chi nhánh Vĩnh Long - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT
Chi nhánh Vũng Tàu - Công ty
Cổ phần Viễn thông FPT

04 Đường Lý Thường Kiệt , Phường 1 , Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Số 10 Ngô Quốc Trị, KV3, Phường 5, Tp. Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Số 259 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, Tỉnh
Kiên Giang
38C Trần Phú, Phường 4, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
142 Hùng Vương, Phường 2, Tp. Tân An, Tỉnh Long An
Số 256 Ngô Gia Tự, Phường Tấn Tài, Tp. Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh
Ninh Thuận
Số 33 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp. Sóc Trăng, Tỉnh SócTrăng

68/11A Phạm Thái Bường, Phường 4, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
408B Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
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