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LỜI MỞ ĐẦU

Cuốn sách này được tác giả viết trong thời gian gần 3 năm, 
lúc đêm khuya, khi sáng sớm, ngày cuối tuần hay ngày nghỉ 

lễ. Quá trình viết đôi lúc bị gián đoạn mấy tháng liền vì công việc 
mà chủ yếu là tư vấn cho các giao dịch mua bán doanh nghiệp 
(M&A). Nhưng rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm được trình bày 
trong cuốn sách này tác giả thu nhận được qua công việc. 

Cuốn sách này được viết với mong muốn rằng:

•	 Thêm nhiều em sinh viên luật có được hiểu biết về một 
lĩnh vực quan trọng trong mảng hành nghề luật sư tư vấn 
luật kinh doanh để bắt đầu chuẩn bị cho mình những kiến 
thức cần thiết ngay cả khi còn ngồi trên ghế nhà trường và 
cũng bớt bỡ ngỡ khi đi thực tập hoặc đi làm.

•	 Thêm nhiều bạn luật sư tập sự và luật sư chưa hoặc ít tham 
gia tư vấn cho các giao dịch M&A có thêm kiến thức cơ 
bản, mang tính hệ thống, thực tế về kỹ năng tư vấn M&A.

•	 Chuyên viên pháp lý trong các doanh nghiệp hiểu rõ hơn 
về giao dịch đặc thù này để có thể sẵn sàng khi doanh 
nghiệp của mình tiến hành mua doanh nghiệp khác hoặc 
bị doanh nghiệp khác mua lại.
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•	 Doanh nhân có cái nhìn tổng quát về giao dịch M&A, hiểu 
rõ hơn các điều khoản của hợp đồng phục vụ cho giao 
dịch M&A để có thể tiến hành giao dịch thuận lợi hơn, tự 
tin hơn, an toàn hơn, cũng như để biết thêm về vai trò của 
luật sư trong loại giao dịch khá phức tạp này.

•	 Thẩm phán, viên chức nhà nước hiểu rõ hơn về giao dịch 
M&A để từ đó xét xử, xử lý thủ tục hành chính hay đề 
xuất, xây dựng, và soạn thảo các quy định pháp luật hợp lý 
hơn, chặt chẽ hơn và nhanh chóng hơn.

Kiến thức được tác giả trình bày trong cuốn sách này là kiến 
thức mà tác giả tích lũy được nhờ vào quá trình “học” (học từ thầy 
cô, đồng nghiệp hay tự học) và “làm” (áp dụng kiến thức để xử lý 
công việc). 

Tác giả cố gắng trình bày kiến thức đó một cách có hệ thống, 
theo mạch tư duy của một người mới bắt đầu tìm hiểu về pháp lý 
M&A với hy vọng cuốn sách dễ hiểu, làm cơ sở để người đọc tự 
tìm kiếm tri thức sâu sắc hơn, phức tạp hơn về chủ đề này. 

Ngoài ra, sách về pháp lý M&A bằng tiếng Anh rất nhiều, 
nhưng theo hiểu biết hạn chế của tác giả, hiện không có nhiều 
xuất bản phẩm bằng tiếng Việt bình luận, đối sánh các điều khoản 
của hợp đồng M&A với pháp luật Việt Nam hay giải thích, đi tìm 
triết lý và “địa phương hóa” các điều khoản đó. 

Tác giả vì vậy hi vọng rằng cuốn sách này sẽ hữu ích 
cho người đọc.

Luật sư Trương Hữu Ngữ
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LỜI TRI ÂN

Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người dù đã 
từng là hay hiện đang là đồng nghiệp của tác giả. Rất nhiều 

kinh nghiệm về M&A mà tác giả có được là học hỏi từ các bạn. 

Cảm ơn Luật sư Hà Hoàng Lộc (Nishimura & Asahi Law Firm) 
đã chỉ dẫn kiến thức căn bản về M&A, bồi đắp năng lực lãnh đạo 
và sự tin tưởng, nâng đỡ mà anh dành cho tác giả.

Cảm ơn các Luật sư Vũ Lê Bằng, Đinh Thị Thanh Như, 
Nguyễn Đức Minh và Ninh Thị Hiền là những người đã tạo điều 
kiện thuận lợi cho tác giả trong những ngày đầu bước chân vào 
nghề luật sư tư vấn.

Tác giả biết ơn Luật sư Nguyễn Quang Vũ (Venture North Law), 
Luật sư Trần Đức Hùng, Luật sư Phạm Đăng Ngọc Duy, em Võ 
Minh Thư đã chia sẻ với tác giả nhiều sách và tài liệu quý về M&A.

Chân thành tri ân tác giả các bài viết, sách được trích dẫn 
trong cuốn sách này và nhiều tác giả khác như “con tằm rút ruột 
nhả tơ”, viết lách để truyền đạt tri thức cho nhiều người. Họ cũng 
là nguồn cảm hứng để tác giả viết nên cuốn sách này.
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Cảm ơn Luật sư Đặng Thành Tài và Đặng Thành Trí (DT Law) 
về tình bạn chân thành. 

Cảm ơn Nhà báo Mỹ Lệ, Thời báo Kinh tế Sài Gòn (The 
Saigon Times).

Cảm ơn Thái Hà Books.

Cảm ơn những người mua, đọc và trân quý cuốn sách này.

Cảm ơn vợ hiền.

Trương Hữu Ngữ

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 10/2018
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LƯU Ý DÀNH CHO BẠN ĐỌC

1. Dưới đây là một số từ được sử dụng nhiều trong cuốn sách 
này và ý nghĩa của các từ đó trong cuốn sách này, trừ trường 
hợp hay nội dung cụ thể, các từ này có thể có ý nghĩa khác 
phù hợp với trường hợp hay nội dung đó.

Bộ luật Dân sự là Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội 
thông qua ngày 24/11/2015 có hiệu lực từ ngày 
01/01/2017.

Cam đoan là từ chung đề cập đến cam đoan, bảo đảm, tuyên 
bố, khẳng định, trình bày, xác nhận được một người 
hay tổ chức đưa ra về tình trạng, mức độ, phạm vi của 
một sự vật, vấn đề nào đó hoặc sự tồn tại của một sự 
kiện đã diễn ra trên thực tế để thuyết phục bên kia 
giao kết hợp đồng và cam kết, bảo đảm sẽ chịu trách 
nhiệm về sự đầy đủ, chính xác, không gây nhầm lẫn 
của cam đoan, bảo đảm, tuyên bố, khẳng định, trình 
bày, xác nhận đó.

Cổ đông là từ chung đề cập đến cổ đông trong công ty cổ 
phần và thành viên trong công ty trách nhiệm hữu 
hạn hai thành viên và chủ sở hữu trong công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Cổ phần là từ chung đề cập đến cổ phần trong công ty cổ phần 
và phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn.
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Công ty mục tiêu là từ chung đề cập đến công ty mà trong đó có cổ 
phần được mua và bán (gồm cổ phần đang lưu hành 
và cổ phần được phát hành mới). 

Hoàn tất là thời điểm mà các bên đồng ý rằng quyền sở hữu 
cổ phần được chuyển từ bên bán sang bên mua.

Hợp đồng mua 
bán cổ phần

là từ chung đề cập đến hợp đồng mua bán cổ phần 
(cho việc mua bán cổ phần đang lưu hành) và hợp 
đồng đặt mua cổ phần (cho việc mua bán cổ phần 
được phát hành mới), viết tắt là “HĐMBCP”.

Hợp đồng tài 
khoản tạm giữ

là hợp đồng được ký kết để điều chỉnh việc mở, quản 
lý và đóng một hoặc nhiều tài khoản ngân hàng và 
bên mua sẽ thanh toán tiền mua cổ phần cho bên 
bán thông qua tài khoản đó, còn được gọi là “hợp 
đồng tài khoản phong tỏa” hoặc “hợp đồng tài khoản 
ký quỹ”.

Soát xét là từ chung đề cập đến hoạt động điều tra, nghiên 
cứu, thẩm định, đánh giá sản nghiệp được mua bán 
trong giao dịch M&A (gồm cổ phần và tài sản phục vụ 
hoạt động kinh doanh cụ thể).

Soát xét pháp lý là từ chung đề cập đến hoạt động điều tra, nghiên 
cứu, thẩm định, đánh giá sản nghiệp được mua bán 
trong giao dịch M&A (gồm cổ phần và tài sản phục 
vụ hoạt động kinh doanh cụ thể) dưới góc độ pháp lý 
được luật sư tiến hành.

Thỏa thuận  
cổ đông

là một hợp đồng giữa hai hay toàn bộ các cổ đông 
trong cùng một công ty để điều chỉnh mối quan hệ 
giữa các bên tham gia hợp đồng về các vấn đề liên 
quan đến quản lý, điều hành công ty; định đoạt cổ 
phần; quyền mua thêm cổ phần hay quyền rút vốn 
khỏi công ty.

2. Cuốn sách này tập trung hướng dẫn kỹ năng mà không tập 
trung tóm tắt hay phân tích pháp luật thực định.

3. Các ví dụ nêu ra chỉ mục đích minh họa cho nội dung chính 
có liên quan. Đánh giá, nhận xét, kết luận trong các ví dụ 
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không nhất thiết đúng với pháp luật thực định, thực tế hoặc 
tình huống cụ thể.

4. Do pháp luật Việt Nam thay đổi thường xuyên, tác giả hạn 
chế viện dẫn điều khoản cụ thể của pháp luật, ngoại trừ quy 
định của Bộ luật Dân sự.  

5. Các phần của cuốn sách này có liên hệ mật thiết với nhau. 
Bạn đọc nên đọc tất cả các phần với sự tham chiếu giữa 
các phần để có thể hiểu rõ hơn, toàn diện hơn về một chủ 
đề cụ thể. 

6. ý kiến, quan điểm, lập luận được đưa ra trong cuốn sách này 
là của riêng tác giả mà không nhất thiết phải là của người 
dạy tác giả, đồng nghiệp của tác giả hay của tổ chức nơi tác 
giả đang làm việc.

7. Nếu có điểm nào chưa chính xác hay còn thiếu sót trong 
cuốn sách này đó là lỗi của riêng tác giả. Rất mong nhận 
được ý kiến phản biện, góp ý của bạn đọc để chất lượng của 
cuốn sách này có thể được nâng lên trong lần tái bản sau này. 
Bạn đọc có thể liên lạc với tác giả qua:

Email: huungutruong@gmail.com

Facebook: Ngữ Trương

Blog: www.chanhngu.vn 
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