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Tối ưu hóa giá trị trong 
Thương vụ của Quý 
công ty
Tư vấn Thương vụ Việt Nam



Do vậy, chúng tôi không chỉ giúp Quý công ty tìm ra chiến 
lược đúng trong các thương vụ sáp nhập, mua bán, thoái 
vốn, tái cấu trúc hay xây dựng cơ sở kinh doanh mới, chúng 
tôi còn hỗ trợ Quý công ty trong suốt quá trình triển khai 
thương vụ, phát hiện các vấn đề và những điểm mấu chốt 
trong đàm phán, và xúc tiến các thay đổi cần thiết để tối đa 
hóa các giá trị cộng hưởng sau thương vụ.

Nhu cầu của Quý công ty

▶ Khám phá tiềm năng phát triển ở 
thị trường Việt Nam

▶ Lập kế hoạch mua lại một doanh 
nghiệp và tìm hiểu những yếu tố 
chính của doanh nghiệp và rủi ro 
trong bối cảnh thị trường kinh tế ở 
Việt Nam

▶ Bán toàn bộ hay một phần doanh 
nghiệp và muốn cung cấp cho 
những nhà đầu tư tiềm năng một 
tổng thể khách quan và toàn diện 
về doanh nghiệp

▶ Đánh giá dự án đầu tư bất động 
sản hay cơ sở hạ tầng, thoái vốn 
hoặc đưa ra chiến lược cụ thể

▶ Hỗ trợ đàm phán Hợp đồng mua 
bán cho thương vụ mua lại một 
doanh nghiệp

Tiến hành “đúng” ngay từ bước khởi 
đầu của thương vụ là điều thiết yếu

Tối đa hóa giá trị trong 
thương vụ của Quý công ty

▶ Phân tích tính khả thi của kế hoạch 
kinh doanh, bao gồm rủi ro, độ 
nhạy và khả năng tăng giá

▶ Tìm hiểu giá trị của doanh nghiệp 
mà Quý công ty đang xem xét mua 
hoặc bán

▶ Đánh giá điều kiện của doanh 
nghiệp đã sẵn sàng cho thương vụ 
mua bán sáp nhập

▶ Xem xét hoạt động tái cấu trúc 
doanh nghiệp hay tái cấu trúc nợ 
Tối ưu hóa dòng tiền luân chuyển

▶ Sáp nhập hiệu quả và đạt được các 
giá trị chính mong muốn từ thương 
vụ.



Chúng tôi tin rằng không có “một phương pháp chung nào 
có thể áp dụng cho mọi khách hàng”

Tối đa hóa giá trị 
xuyên suốt thương vụ

Chúng tôi có thể hỗ trợ 
Quý công ty

Tìm kiếm thương vụ phù hợp
► Mua bán doanh nghiệp và thoái vốn đầu tư
► Chiến lược thâm nhập thị trường
► Tìm kiếm đối tác chiến lược tiềm năng

Đánh giá thương vụ
▶ Thẩm định tài chính, pháp lý, thuế, thương mại, hoạt 

động, nhân sự và hệ thống công nghệ thông tin
▶ Xây dựng mô hình định giá 
▶ Tư vấn cấu trúc thuế và kế toán
▶ Hỗ trợ đàm phán và rà soát 
▶ Hợp đồng mua bán

Sau thương vụ
▶ Hội nhập sau thương vụ - kế hoạch 100 ngày
▶ Cải thiện hoạt động và quản trị vốn lưu động sau thương vụ
▶ Phân bổ giá mua
▶ Rà soát và tái đàm phán các hợp đồng quan trọng của 

doanh nghiệp

Thu hoạch
▶ Tư vấn thoái vốn
▶ Bán một số mảng kinh doanh
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Chúng tôi có thể hỗ trợ Các dịch vụ

Tìm kiếm 
các 
thương vụ 
phù hợp

• Thấu hiểu chiến lược đầu tư của 
Quý công ty

• Phân tích từng ngành để đánh giá 
thị trường

• Nhận diện và đánh giá các Công ty 
mục tiêu tiềm năng phù hợp với yêu 
cầu đầu tư của Quý công ty

• Phân tích tổng quan “độ phù hợp” 
của Công ty mục tiêu tiềm năng

• Cấu trúc sơ bộ thương vụ từ quan 
điểm định giá, thuế và tài chính

• Xác định chiến lược 
mua bán sáp nhập

• Khởi tạo thương vụ
• Xâm nhập thị trường
• Soát xét các quy 

định/pháp lý liên quan
• Kiểm tra lý lịch doanh 

nghiệp
• Tư vấn cho Bên mua

Đánh giá 
thương vụ

• Cung cấp tất cả các dịch vụ về thẩm 
định tài chính, pháp lý, thuế, thương 
mại, hoạt động, nhân sự và hệ 
thống công nghệ thông tin

• Xác định các yếu tố chính thúc đẩy 
sự phát triển kinh doanh và hỗ trợ 
định giá Công ty mục tiêu

• Đánh giá và lượng hóa phần nợ 
thuế của Công ty mục tiêu

• Chuẩn bị và quản lý phòng dữ liệu
• Quản lý quy trình đấu thầu của Quý 

công ty

• Thẩm định cho Bên mua
• Định giá doanh nghiệp
• Tư vấn cấu trúc thuế
• Hỗ trợ đàm phán và rà 

soát Hợp đồng mua bán
• Thẩm định giai đoạn 

hoàn thành
• Tư vấn các dự án đầu 

tư vốn và cơ sở hạ tầng

Sau 
thương vụ

• Hỗ trợ ban quản trị với trách nhiệm 
vận hành hàng ngày theo kế hoạch 
100 ngày sau thương vụ

• Cùng với nhóm thẩm định xác định 
sớm trước các vấn đề sau thương 
vụ

• Mang đến kinh nghiệm từ những 
chuyên gia trong lĩnh vực báo cáo 
tài chính, nhân sự, công nghệ thông 
tin, thu mua, quản trị và thuế cho 
những sáng kiến sau thương vụ

• Quản lý và xem xét hợp đồng

• Sáp nhập sau thương 
vụ - kế hoạch 100 ngày 
(vận hành, nhân sự và 
công nghệ)

• Cải thiện vốn lưu động
• Phân bổ giá mua
• Tối ưu hóa thuế

Thu hoạch • Triển khai quy trình bán doanh 
nghiệp

• Tăng độ tin cậy của số liệu và thông 
tin trong bản thông cáo bán doanh 
nghiệp

• Tái cấu trúc để tăng giá trị doanh 
nghiệp

• Tư vấn cho Bên bán
• Hỗ trợ Bên bán
• Thẩm định cho Bên bán
• Tái cấu trúc doanh 

nghiệp
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