01/2022

Rise above.
Go beyond.
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Thông điệp của Tổng Giám đốc
BSL tự hào là một trong những
công ty hàng đầu trong lĩnh vực cho
thuê tài chính tại Việt Nam. Thương
hiệu BSL gắn liền với thương hiệu
của hai ngân hàng hàng đầu Việt
Nam và Nhật Bản là: Ngân hàng
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam (BIDV) và Ngân hàng TNHH
Tín
thác
Sumitomo
Mitsui
(Sumitomo Mitsui Trust Bank).
Với đội ngũ chuyên gia tài chính từ
BIDV và Sumitomo Mitsui Trust
Bank, chúng tôi luôn sẵn sàng
nghiên cứu, đổi mới để cải tiến các
sản phẩm, dịch vụ để mang đến các
sản phẩm tài chính vượt trội, đa
dạng, kịp thời đáp ứng nhu cầu tài
chính riêng biệt, ngày càng lớn, giúp
các Đối tác nắm bắt và hiện thực
hóa cơ hội kinh doanh.
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Mỗi thành viên dưới mái nhà
chung BSL chúng tôi luôn mang
tâm thế “đoàn kết –sáng tạo –
chuyên nghiệp – tận tâm” để cùng
chung tay xây dựng BSL trở thành
một thương hiệu uy tín, một địa chỉ
đáng tin cậy cho mọi đối tác khi có
nhu cầu thuê tài chính.
Con thuyền BSL sẽ vững vàng
vượt qua mọi con sóng, tiến xa
khơi!

Nguyễn Thiều Sơn
Tổng Giám đốc
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BIDV-SuMi TRUST
LEASING
bslease.com.vn
BSL Company Profile
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Về chúng tôi

Thông tin chung
Lịch sử
Sơ đồ tổ chức
Cổ đông
Hội đồng Thành viên
Ban điều hành
Mục đích, Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi
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Thông tin chung
Tên doanh nghiệp
Tên đầy đủ: Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV-SuMi TRUST
Tên tiếng Anh: BIDV-SuMi TRUST Leasing Company., Ltd
Viết tắt: BSL
Mã số thuế: 0100777569

Trụ sở chính
tầng 20, tháp A, Vincom, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vốn điều lệ
895.626.552.730 (Tại thời điểm 31/12/2021)

BSL Company Profile

Ngành nghề
BSL được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực cho
thuê tài chính và cho thuê vận hành cho các
doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Mạng lưới
01 trụ sở chính tại Hà Nội và 03 chi nhánh tại Hà
Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Tổng số nhân sự
110 (Tại thời điểm 31/12/2021)

07

Lịch sử hình thành
2017

1998

08/09

2011

Khai trương

19/05
Công ty Cho thuê tài chính

Sát nhập BLC II và BLC;

Chứng nhận hoạt động

TNHH MTV Ngân hàng

Vốn điều lệ

TMCP Đầu tư và Phát triển

447.8 tỷ VNĐ

12/04
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Việt Nam (BLC), sở hữu

phê duyệt chuyển đôi sang mô

100% bởi BIDV

hình liên doanh
Công ty Cho thuê tài chính TNHH

BIDV và SuMi TRUST hợp

MTV Ngân hàng TMCP Đầu tư và

tác chiến lược

Phát triển Việt Nam II (BLC II)
sở hữu 100% bởi BIDV

2001
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Cổ đông
50%

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

49%

Ngân hàng TNHH Tín thác Sumitomo Mitsui

1%

Tập đoàn Sun Group

số 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

1-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

Tòa nhà ACB, 218 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam

Parent Banks
Năm thành lập: 1957
Niêm yết tại Sàn Giao dịch chứng khoán TP. HCM
Mã chứng khoán: BID
BIDV is the largest and prestigious joint-stock commercial bank with
over 60 years of service in Vietnam, providing various services as
commercial banking, securities market service, insurance, life
insurance, asset management, and leasing.
Tổng tài sản: 65.66 tỷ USD
Vốn chủ sở hữu: 3.45 tỷ USD
Tại thời điểm 31/12/2020
Tỷ giá chuyển đổi: 1 USD = 23,100 VND
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Năm thành lập: 1925
SMTB là công ty con của Công ty Sumitomo Mitsui Trust Holdings,
niêm yết tại sàn chứng khoán Tokyo với mã chứng khoán là 8309.
SMTB là ngân hàng tín thác lớn nhất và hàng đầu tại Nhật Bản với
hơn 90 năm hoạt động trên thị trường tài chính trong nước và toàn
cầu, đồng thời sở hữu chi nhánh kinh doanh cho thuê đã phát triển
nhiều sản phẩm cho thuê trong hơn 50 năm.
Tổng tài sản: 546.49 tỷ USD
Vốn chủ sở hữu: 21.48 tỷ USD
Tại thời ddiemr 31/03/2021
Tỷ giá chuyển đổi: 1 USD = 103 JPY
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Sơ đồ tổ chức
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG XỬ LÝ RỦI RO
TÍN DỤNG

ỦY BAN QUẢN LÝ
RỦI RO

ỦY BAN NHÂN SỰ

TỔNG GIÁM ĐỐC

HỘI ĐỒNG XỬ LÝ NỢ

HỘI ĐỒNG TÍN DỤNG

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

PHÁP CHẾ
TUÂN THỦ

QUẢN LÝ RỦI RO

TÀI CHÍNH
TỔNG HỢP

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÊ DUYỆT
TÍN DỤNG

CHI NHÁNH
HÀ NỘI
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HỘI ĐỒNG NHÂN SỰ VÀ
TIỀN LƯƠNG

CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN

CHI NHÁNH
TP.HCM

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ HOẠCH
CHIẾN LƯỢC

BÁN CHÉO
BIDV

KHÁCH
HÀNG NHẬT
BẢN

KẾ HOẠCH VÀ
PHÁT TRIỂN
KINH DOANH

CHI NHÁNH
ĐÀ NẴNG
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Hội đồng Thành viên
Ông Tanaka Shigeki
Chủ tịch Hội đồng Thành viên BSL
Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc điều hành cấp cao của Ngân hàng Tín thác Sumitomo Mitsui
Ngày bổ nhiệm: 01/2022

Bà Phạm Thị Ngọc Anh
Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên BSL
Giám đốc Ban Định chế Tài chính - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Ngày bổ nhiệm: 10/2021

BSL Company Profile
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Hội đồng Thành viên

Ông Toshiya Nishino

Ông Trần Quang Bình

Ông Nguyễn Thiều Sơn

Ông Takahashi Satoshi

Thành viên Hội đồng Thành viên

Thành viên Hội đồng Thành viên

Thành viên Hội đồng Thành viên

Thành viên Hội đồng Thành viên

Giám đốc điều hành, Sumitomo
Mitsui Trust Panasonic Finance
(Công ty Cho thuê tài chính của
Sumitomo Mitsui Trust Holdings)

Giám đốc Ban Kế hoạch, BIDV

Tổng Giám đốc BSL

Phó Tổng Giám đốc BSL

Ngày bổ nhiệm: 12/2020

Ngày tái bổ nhiệm: 12/2020
(Ngày bổ nhiệm đầu tiên: 02/2017)

Ngày tái bổ nhiệm: 12/2020
(Ngày bổ nhiệm đầu tiên: 02/2017)

Ngày bổ nhiệm: 01/2022

BSL Company Profile
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Ban Điều hành
Ban điều hành tại BSL bao gồm các
nhân sự cấp cao được điều động từ
hai ngân hàng mẹ là BIDV và SMTB,
có bề dày kinh nghiệm và kiến thức
chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam và Nhật Bản.

BSL Company Profile

Ông Nguyễn Thiều Sơn

Ông Takahashi Satoshi

Tổng Giám đốc, Thành viên
Hội đồng Thành viên

Phó Tổng Giám đốc, Thành viên
Hội đồng Thành viên

Ngày bổ nhiệm: 2017
Thạc sỹ Quản trị Tài chính – Ngân hàng

Ngày bổ nhiệm: 2019
Cử nhân Thương mại

20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân
hàng, tài chính và quản lý đầu tư tại Việt
Nam, Đông Dương.

30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài
chính ngân hàng và 15 năm kinh nghiệm
quản lý tại các thị trường Singapore,
Thái Lan, Vương quốc Anh,...

Ông tham gia BSL từ năm 2014 với vị trí là Thành
viên HĐTV của Công ty Cho thuê Tài chính TNHH
MTV BIDV và được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc
Công ty từ tháng 4/2017 sau quá trình tái cấu trúc
Công ty. Ông từng làm việc, giữ các chức vụ quản
lý tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam (BIDV), Công ty Liên doanh Quản lý Đầu tư
BIDV – Vietnam Partners (BVIM) và Ngân hàng
Liên doanh Lào – Việt (LVB)

Ông Takahashi đã gắn bó với Ngân hàng tín thác
Sumitomo Mitsui gần 30 năm và là người có nhiều
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính doanh
nghiệp chứng khoán, Vốn nợ, Marketing, Quản lý
rủi ro tín dụng, kế hoạch kinh doanh tín dụng.
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Ban Điều hành

Ông Hoàng Văn Phúc

Ông Kuriyama Noriyuki

Phó Tổng Giám đốc

Giám đốc điều hành

Ngày bổ nhiệm: 2017
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và Phương
pháp lượng
10 năm kinh nghiệm làm việc tại thị
trường chứng khoán Việt Nam

Ngày bổ nhiệm: 2021
Cử nhân Khoa học
28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài
chính có cấu trúc và tài chính doanh
nghiệp

Ông có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh
vực tài chính, với chuyên ngành phân tích đầu tư
và quản lý tài sản tại Vietinbank Capital và SGI
Capital. Trước khi gia nhập BSL, ông từng công
tác tại Ban Quản lý Đầu tư BIDV, theo dõi các
khoản đầu tư tài chính và quản lý một số công ty
thành viên

Ông bắt đầu làm việc tại Ngân hàng tín thác
Sumitomo Mitsui vào năm 2004 và nắm giữ các vị
trí quản lý tại các bộ phận đầu tư tín dụng quốc tế,
giải pháp tài chính bất động sản, giải pháp tài
chính, quản lý rủi ro và kế hoạch kinh doanh.

BSL Company Profile
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ĐỐI TÁC TIN CẬY
trên thị trường cho thuê
tài chính Việt Nam

BSL Company Profile
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Mục đích
Đưa xã hội Việt Nam bền vững hơn và thịnh vượng hơn thông
qua SỨC MẠNH của CHO THUÊ TÀI CHÍNH

Tầm nhìn
Trở thành ĐỐI TÁC TIN CẬY trên thị trường cho thuê tài chính
Việt Nam, được mọi người biết đến và tìm đến bất cứ khi nào
cần đến dịch vụ Cho thuê tài chính

Sứ mệnh
Phục vụ nhu cầu thuê của khách hàng với mức độ tin tưởng
và hài lòng tối đa
Tối đa hóa và hài hòa lợi ích của tất cả các bên liên quan
Đóng góp vào sự phát triển của thị trường cho thuê Việt Nam
thông qua việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và sáng tạo

Giá trị cốt lõi
Chính trực (Integrity)
Trách nhiệm (Accountability)
Sáng tạo (Innovation)
Hợp tác (Collaboration)

BSL Company Profile
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Kết quả hoạt động

Mô hình kinh doanh
Kết quả kinh doanh
COVID-19 Giải pháp và Nỗ lực của BSL
Phát triển bền vững

BSL Company Profile
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Mô hình kinh doanh
Ngân hàng mẹ

BSL thanh toán giá trị thiết bị cho NCC
NCC ở rộng hoạt động bán hàng

Nhà cung cấp
thiết bị

Cung cấp dịch vụ thuê tài chính với các
dịch vụ kèm theo (bảo hiểm, tư vấn,..)

Sale of assets

Khách hàng/
Người thuê tài sản

Nhận tài sản thông qua hợp đồng thuê tài chính
Không cần tài sản đảm bảo
Tăng cường vốn lưu động
Sử dụng hiệu quả, đa dạng hóa nguồn vốn
Lãi suất cạnh tranh

BSL Company Profile
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Kết quả kinh doanh
Dư nợ từ hoạt động cho thuê tài chính

Lợi nhuận trước thuế

Tốc độ tăng trưởng dư nợ từ hoạt động cho thuê của
BSL năm tài chính 2020 cao hơn nhiều so với mức
tăng trưởng bình quân của toàn ngành, với mức tăng
trưởng 49% so với 9% toàn ngành.

Lợi nhuận công ty tăng
trưởng qua các năm.
LNTT năm 2020 tăng
115% so với năm 2019.
LNTT nửa đầu năm
2021 tăng 128% so với
nửa đầu năm 2020.

Tỷ lệ tăng trưởng
trung bình: 29%
Tỷ lệ tăng trưởng
trung bình: 38%

Quản trị rủi ro

Thị phần và xếp hạng*
7%

Tỷ lệ nợ xấu

2%

#6
BSL
Dư nợ Cho thuê tài chính

Số liệu 2021: chưa kiểm toán

Tỷ lệ nợ xấu

BSL

Thị trường

ĐVT: tỷ VNĐ
(*) Số liệu tại thời điểm 31/12/2020 do BSL tự thu thập từ 9/10 công ty trên thị trường
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COVID-19
Giải pháp và Nỗ lực của BSL
Tình hình covid-19 ở Việt Nam, đặc biệt là TPHCM và khu vực phía
Nam diễn biến tương đối phức tạp trong Quý 3/2021 và ảnh hưởng
sâu sắc đến đời sống sinh hoạt của người lao động, doanh nghiệp và
hộ gia đình. Tổng sản phẩm quốc nội thực tế của Việt Nam tăng
trưởng chậm lại còn 2,58% vào năm 2021 do đại dịch COVID-19 đã
tác động tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế.

BSL'sCompany
BSL
CompanyProfile
Profile
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Giải pháp và Nỗ lực của BSL
Đồng hành và chia sẻ với khách hàng
BSL đã đồng hành và chia sẻ với khách hàng để vượt
qua khó khăn bởi đại dịch COVID-19 bao gồm
Giảm lãi suất cho thuê;
Mua lại máy móc/thiết bị và cho thuê lại để hỗ trợ
vốn lưu động của khách hàng;
Cơ cấu lại các khoản nợ;
Tăng tỷ lệ tài trợ.

Thích ứng với đại dịch
Thường xuyên cập nhật tình hình của khách hàng
để đưa hỗ trợ kịp thời đồng thời áp dụng phân loại
nợ chặt chẽ và trích lập dự phòng rủi ro để đánh
giá chất lượng tài sản.
Tiếp cận các phân khúc/lĩnh vực khách hàng có
tiềm năng phát triển trong và sau đại dịch; Phát
triển các sản phẩm/dịch vụ linh hoạt, cạnh tranh để
đáp ứng tốt hơn các nhu cầu cụ thể của khách
hàng có nhu cầu thuê tài chính.
Xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinh doanh liên
tục để đảm bảo hoạt động an toàn và lành mạnh
của Công ty trong mọi trường hợp; Cắt giảm chi phí
hoạt động hơn nữa để tăng hiệu quả.

BSL hỗ trợ thiết bị y tế cho tuyến đầu chống dịch tại
Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

BSL hỗ trợ thiết bị y tế cho tuyến đầu chống dịch tại tỉnh
Bắc Giang

BSL Company Profile
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Phát triển bền vững
Tháng 8 năm 2021, Hội đồng Thành viên BSL đã phê duyệt Chính sách Phát triển Bền vững của BSL nhằm mục đích không chỉ
hỗ trợ sự phát triển của Công ty mà còn đóng góp vào sự tiến bộ của cộng đồng và phúc lợi của thế hệ tương lai.

Quản trị Doanh nghiệp Bền vững
Chúng tôi nhận thấy Chính sách Phát triển Bền vững
không chỉ hỗ trợ sự phát triển của Công ty mà còn đóng
góp vào sự tiến bộ của cộng đồng và phúc lợi của thế hệ
tương lai. Và từ đó, chính sách mang lại lợi ích lâu dài
cho cả Công ty và xã hội.

Thiết lập mục tiêu
Chúng tôi sẽ theo đuổi 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững
(SGDs) của Liên hợp quốc và sẽ xác định các mục tiêu
phù hợp với bản chất kinh doanh và kế hoạch kinh doanh
trung hạn của BSL.

Khung quản trị
nội bộ

Các Bên
liên quan

BSL Company Profile

Trách nhiệm
xã hội
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Chính sách
Phát triển
bền vững

VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG
Xây dựng cộng đồng hạn chế phát thải các-bon,
một xã hội cộng sinh thúc đẩy hệ sinh thái, một xã
hội tuần hoàn; bảo vệ tài nguyên và năng lượng
để giảm thiểu gánh nặng ô nhiễm môi trường.

2

1

CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG XÃ HỘI

Khuyến khích sử dụng công nghệ hiện đại cho sự
phát triển bền vững và hiệu quả của công ty và nền
kinh tế.

3

TÔN TRỌNG VÀ THÚC ĐẨY GIÁ TRỊ CON NGƯỜI
Tôn trọng quyền cá nhân, sự đa dạng và loại bỏ
những hành vi phân biệt không công bằng trong tất cả
hoạt động.

THAM GIA VÀ ĐÓNG GÓP CHO CỘNG ĐỒNG
Nỗ lực giải quyết các vấn đề xã hội (nạn đói, giáo
dục, phân biệt giới tính, biến đổi khí hậu, nguồn
nước và điều kiện vệ sinh,…) bằng các hoạt động
đóng góp từ BSL và các bên liên quan.
BSL Company Profile
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PHỤ LỤC
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI
VIỆT NAM
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Tổng quan thị trường cho thuê tài chính tại Việt Nam
Xu hướng phát triển thị trường
30.000

Số liệu năm 2020*

Tỷ lệ tăng trưởng kép bình quân trong 5 năm: 20.4%

20.000

Tổng dư nợ:
Xấp xỉ 29.500 tỷ đồng
Xấp xỉ 0,3% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế
Sự phát triển
Dư nợ tín dụng tăng trưởng thêm trong năm đạt xấp xỉ 4.800 tỷ đồng
Tăng trưởng 19,6% so với cùng kỳ năm trước

10.000

Tài sản cho thuê
0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Các công ty cho thuê tài chính
6 công ty trong nước
3 công ty FDI
1 công ty liên doanh - BSL

ĐVT: tỷ VND
Số liệu tại 31/12/2020
Nguồn: (*) VILEA, Orbis, Số liệu do BSL tự thu thập và tính toán từ 9/10 công ty trên thị trường
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Tổng quan thị trường cho thuê tài chính tại Việt Nam
Tổng quan sự phát triển của ngành

18.7%

2021-2023 CAGR
Dự kiến năm 2023
Dư nợ tín dụng đặt xấp xỉ 49.000 tỷ đồng
Dư nợ tín dụng tăng trưởng thêm trong năm 2023
đạt xấp xỉ 8.500 tỷ đồng
Tăng trưởng 20,4% so với cùng kỳ năm trước

Các yếu tố tăng trưởng cho ngành cho thuê tài chính

Tổng quan tăng trưởng GDP tại Việt Nam khả quan

DNVVN **** chiếm 97% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam***

Nguồn: (*) Dự đoán của BSL , (**) World Bank, (***) GSO, 2020,
(****) DNVVN là các doanh nghiệp có ít hơn 250 nhân viên

BSL Company Profile
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Tổng quan thị trường cho thuê tài chính tại Việt Nam

Cơ hội
Các chính sách hỗ trợ của chính phủ nhằm thúc đẩy phục hồi kinh
tế và phục hồi nhu cầu vốn sau đại dịch COVID-19 (dự kiến vào
giữa năm 2022) cho thấy triển vọng tốt về tốc độ tăng trưởng
GDP.
97% doanh nghiệp tại Việt Nam là DNVVN với nhu cầu vay trung
dài hạn không cần thế chấp rất lớn. Khác với các khoản vay của
ngân hàng thương mại tại Việt Nam, hợp đồng thuê tài chính
không cần thế chấp tài sản đảm bảo.

Thách thức
Hiểu biết về dịch vụ cho thuê tài chính tại Việt Nam còn chưa cao.
Cạnh tranh mạnh mẽ từ các ngân hàng thương mại về các sản
phẩm cho vay trung và dài hạn, và cạnh tranh gay gắt trong
ngành cho thuê tài chính.
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info@bslease.com.vn
Trụ sở chính và chi nhánh Hà Nội
Tầng 20, Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Trụ sở chính: (024) 3928 4666
Chi nhánh Hà Nội: (84)24 39743838 - Sale ext:236

Chi nhánh Đà Nẵng
Tầng 5, số 271 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
(0236) 384 9759

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
472-472A-472C Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 02, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
(028) 3835 0067
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