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Khảo sát của ADB về tài trợ DNVVN

◆ Khảo sát trên 20 quốc gia – Trung Á, 
Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á và Thái
Bình Dương

◆ DNVVN chiếm 90% tổng số doanh 
nghiệp

◆ DNVVN tạo 62% việc làm
◆ DNVVN tạo 42% GDP (2015)
◆ DNVVN gặp khó khăn khi tiếp cận tín

dụng vì tại nhiều quốc gia, việc tiếp cận
tín dụng là do ngân hàng chi phối.
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DNVVN cần NBFI hỗ trợ trong SCF
◆ Hậu đại dịch – cần thêm hỗ trợ tài chính cho

DNVVN, bên cạnh hỗ trợ của chính phủ
◆ DNVVN khó nhận được tài trợ vốn vì các vấn đề về

tài sản bảo đảm

◆ Theo IFC – khoản thiếu hụt tài trợ dành cho
DNVVN APAC là 2,4 nghìn tỷ USD

◆ Theo khảo sát của ICC, 50% giao dịch thương mại
trên thế giới là qua phương thức thanh toán sau
(open account)

◆ Khoản phải thu là tài sản bảo đảm tốt nhất, vì
chiếm hơn 50% tài sản DNVVN

◆ SCF bao gồm, bao thanh toán, tài trợ khoản phải
thu, và bao thanh toán ngược - mang đến hình
thức tài trợ có bảo đảm là các khoản phải thu tốt
nhất
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Hơn 50% giao dịch có phương thức thanh toán sau
trong biểu đồ chữ V 
Khoản thiếu hụt tài trợ MSME APAC là 2,4 nghìn tỷ USD



Do đó, NBFI sẽ đóng vai trò quan trọng trong các nền kinh tế APAC
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Ngân hàng Định chế tài chính phi ngân hàng

◆ Ngân hàng là một định chế tài chính, nhận
tiền gửi từ công chúng, tạo ra nhu cầu gửi
tiền, đồng thời cho vay.

◆ Ngân hàng có vai trò quan trọng để đảm
bảo tính ổn định tài chính quốc gia. Do đó, 
hầu hết các khu vực pháp lý đều ban hành
các quy định chặt chẽ về hoạt động ngân
hàng.

◆ Ngân hàng còn chịu sự quản lý của các cơ
quan quản lý ngân hàng quốc tế.

◆ Ngân hàng có nghĩa vụ của người nhận ủy
thác.

◆ NBFI là một định chế tài chính, không có 
đầy đủ giấy phép để hoạt động như một 
ngân hàng, hoặc không chịu sự giám sát của 
cơ quan quản lý ngân hàng quốc gia hoặc 
quốc tế.

◆ Hoạt động của NBFI trong lĩnh vực tài trợ 
linh hoạt hơn so với ngân hàng
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Phân loại NBFI

◆ Công ty bao thanh toán
◆ Công ty SCF
◆ Công ty cho thuê
◆ Tiệm cầm đồ
◆ Công ty tài chính
◆ Công ty tài chính vi mô
◆ Công ty Fintech
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NBFI đang phát triển tại châu Á

◆ CFEC - Ủy ban Chuyên gia Bao thanh toán Trung Quốc
◆ Nhiều hiệp hội bao thanh toán khu vực tại Trung Quốc
◆ Hiệp hội Dịch vụ Tài chính Indonesia
◆ Hiệp hội Dịch vụ Tài chính Châu Á
◆ Hiệp hội Bao thanh toán Ấn Độ
◆ Hiệp hội Bao thanh toán Malaysia
◆ Hiệp hội Tài chính Malaysia
◆ Hiệp hội Thuê mua, Tài chính và Cho thuê Singapore
◆ Hiệp hội Tài trợ các khoản phải thu và các khoản phải trả Úc và New Zealand
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Công ty tài trợ khoản phải thu có thể đạt quy mô rất lớn

◆ Scottish Pacific – Úc
◆ Hong Leong Finance – Singapore
◆ Orix Group – Nhật Bản
◆ Hitachi Capital – Nhật Bản
◆ Bibby Financial Services
◆ IFS Capital 

8



Chính sách tín dụng bao thanh toán khác với ngân hàng

◆ Dựa trên chất lượng khoản phải thu:
◆Khoản phải thu có thể được bao thanh toán không?
◆Các khoản phải trả có được chấp nhận hay không? 
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◆ Tín dụng dành cho
khách hàng vay
◆500,000 USD

◆ Dư nợ phải thu
◆2 triệu USD

◆ Ngân hàng
◆Số tiền vay

$500,000
◆Khoản vay cố định

cho đến lần đánh giá
tiếp theo

Bên Bao thanh toán có thể tài trợ cao hơn tài trợ dựa trên các khoản phải
thu của ngân hàng

◆ Bên Bao thanh toán
◆Lên đến 1,6 triệu USD 

hoặc 80% dư nợ phải
thu

◆Khoản tài trợ tăng theo
doanh thu

◆DNVVN kinh doanh 
càng tốt, khoản tài trợ
nhận về càng nhiều

◆Giới hạn bao thanh 
toán linh hoạt



So sánh chính sách tín dụng của ngân hàng và của công ty bao thanh toán

◆ Ngân hàng – công ty cần phải hoạt động ít nhất trong một năm nữa
◆ Công ty bao thanh toán – công ty có thể không trụ vững quá sáu tháng
◆ Tại sao?
◆ Vì bên vay có thể không trụ vững quá sáu tháng, nên bên bao thanh toán sẽ phải đảm

bảo rằng các khoản nợ có thể thu hồi được theo đó các công ty bao thanh toán sẽ:
◆Đảm bảo khoản nợ có thể được bao thanh toán
◆Người mua uy tín
◆Tuân thủ nghiêm ngặt khi xử lý tài liệu
◆Phân tích rủi ro để phát hiện gian lận và xu hướng tiêu cực
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Ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ NBFI

◆ Tài trợ NBFI
◆ Tái bao thanh toán
◆ Đám mây bao thanh toán Ping An
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◆ Các bên bao thanh 
toán thương mại sử
dụng đám mây bao 
thanh toán Ping An

◆ Ngân hàng Ping An 
cung cấp tài trợ cho các
bên bao thanh toán
thương mại

Tài trợ công ty bao thanh toán qua đám mây bao thanh toán

◆ Lợi ích dành cho ngân hàng
◆Tiếp cận DNVVN thông qua 

công ty bao thanh toán
◆Tốn ít nhân lực
◆ Ít rủi ro

◆ Lợi ích dành cho công ty bao 
thanh toán
◆Tiếp cận phần mềm bao 

thanh toán hiện đại với chi 
phí thấp

◆Tiếp cận tài trợ từ ngân 
hàng

◆ Lợi ích dành cho DNVVN
◆Tiếp cận tài trợ
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◆ Bao thanh toán trực 
tiếp
◆500 khách hàng
◆10 quản lý quan hệ 

(relationship 
manager)

◆50 nhân viên vận 
hành

◆ Qua công ty bao thanh 
toán
◆1.000 khách hàng
◆2 quản lý quan hệ
◆5 nhân viên vận

hành
◆10 bên bao thanh 

toán
◆100 khách hàng

Bao thanh toán trực tiếp qua ngân hàng và qua công ty bao thanh toán

Ngân hàng



Rào cản đối với NBFI khi tham gia lĩnh vực bao thanh toán và SCF

◆ Rào cản
◆Thiếu nền tảng bao thanh toán/SCF
◆Chi phí cao để vận hành nền tảng bao 

thanh toán/SCF
◆Thiếu kinh nghiệm

◆ Không còn rào cản
◆Đã có sẵn công nghệ hiện đại
◆Không còn chi phí đầu tư lớn
◆Chi phí thuê hàng tháng thấp, dựa

trên số người dùng đồng thời
◆Hệ thống PnP (plug and play)
◆Phân tích rủi ro
◆Đi tắt đón đầu công nghệ mới
◆Khóa đào tạo đến từ:

◆Hiệp hội Bao thanh toán Quốc tế
◆FCI
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NBFI đóng vai trò thiết yếu trong hệ sinh thái tài chính

◆ NBFI đóng vai trò quan trọng trong tài trợ DNVVN, vì nhiều DNVVN không thể đáp ứng 
chính sách tín dụng của ngân hàng.

◆ Khi DNVVN còn đang ở quy mô nhỏ, họ sẽ sử dụng NBFI.
◆ Khi DNVVN tăng quy mô và củng cố tình hình tài chính, họ đủ điều kiện để được phê 

duyệt của ngân hàng, và chuyển qua sử dụng ngân hàng.
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