Chuyên đề Nghị định 153 chào bán, giao dịch trái
phiếu doanh nghiệp

Ngày 15 tháng 3 năm 2021

Ngày 31/12/2020, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng
lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Nghị định này thay thế Nghị
định 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị
định 163/2018/NĐ-CP. Đây là Nghị định quan trọng trong chuỗi văn bản pháp lý liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp có
hiệu lực ngay từ ngày 01/01/2021 bởi phần lớn lượng trái phiếu phát hành trên thị trường là trái phiếu chào bán riêng lẻ.
Bảng 1. Các văn bản luật/ dưới luật liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp có hiệu lực từ 01/01/2021
Văn bản Luật/ dưới Luật

Phạm vi điều chỉnh liên quan TPDN và các điểm chính và các vấn đề chính liên quan đến TPDN

1.

Luật chứng khoán

Luật đã chuẩn hóa điều kiện, trình tự, thủ tục chào bán chứng khoán phù hợp cho từng loại chứng
khoán; sửa đổi, tách quy định về điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng tại Luật Chứng
khoán hiện hành thành chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và chào bán thêm cổ phiếu ra
công chúng để phù hợp với tính chất của từng đợt chào bán; đồng thời quy định điều kiện chặt chẽ
hơn trong trường hợp chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chứng, phù hợp với thông lệ quốc tế; bổ
sung quy định nhằm gắn chào bán chứng khoán ra công chúng với niêm yết, đăng ký giao dịch tại
sàn giao dịch chứng khoán (SGDCK)

2.

Luật Doanh nghiệp

Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, trình tự, thủ tục, (điều 128-130)
với doanh nghiệp không phải là công ty đại chúng.

3. Nghị định 153/2020/
NĐ-CP

Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào
bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
(i) Hoạt động chào bán trái phiếu riêng lẻ sẽ chỉ được thực hiện với các nhà đầu tư chuyên
nghiệp và nhà đầu tư chiến lược.
(ii) Các giao dịch thứ cấp sẽ chỉ được tiến hành giữa các nhà đầu tư chuyên nghiệp với nhau lợi
trừ trường hợp TP chuyển đổi và TP kèm chứng quyền khi đối với các TP này đối tượng giao
dịch được mở rộng thêm NĐT chiến lược.
(iii)

4. Nghị định 155/2020/
NĐ-CP

Loại bỏ quy định về tỷ lệ phát hành trên VCSH.

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán trong đó có quy định điều kiện chào
bán trái phiếu ra công chúng với một số quy định nổi bật: (điều 19)

Nghị định 153/2020/NĐ-CP là bước đi quan trọng tiếp theo trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động chào bán trái
phiếu doanh nghiệp trong nước cũng như chào bán ra thị trường quốc tế.VCBS xin cập nhật một số thay đổi quan trọng trong Nghị
định này.
Phân loại 2 loại hình trái phiếu: (i) trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và (ii) trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu
chuyển đổi, qua đó có điều chỉnh riêng trong nghị định với từng loại hình trong từng tiêu chí:
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Nghị định 153/2020/NĐ-CP

Tiêu chí

Nhà đầu tư
mua
trái
phiếu (1)

(i)

nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

(ii) nhà nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà
đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến
lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư.

Nghị định 163/2018/NĐ-CP

Nghị
định 81/2020/NĐ-CP

Không có quy định về nhà đầu tư
trái phiếu.

Thêm điều khoản về trách nhiệm & quyền lợi nhà đầu
tư trái phiếu
Quy
định
quyền
lợi
của nhà đầu
tư (2)

Bổ sung điểm a Khoản 3 Điều 8 về quyền được doanh
nghiệp phát hành công bố thông tin đầy đủ theo quy
định tại Nghị định này; được quyền tiếp cận hồ sơ
chào bán trái phiếu khi có yêu cầu.

Quy định liên quan đến quyền lợi
được thanh toán và các quyền sở
hữu như chuyển nhượng, cho, tặng,
để lại, thừa kế, chiết khấu và sử
dụng trái phiếu làm tài sản bảo
đảm

Không có bổ sung so
với nghị định 163

Điểu
kiện
chào bán trái
phiếu (3)

Chỉ giới hạn số lượng các đợt chào bán đối với trái
phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền
riêng lẻ cụ thể tại d Khoản 3 Điều 9: “Các đợt chào
bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm
chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng
kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán gần nhất.

Các đợt phát hành trái phiếu
chuyển đổi phải cách nhau ít nhất
sáu tháng

Mỗi đợt phát hành
phải hoàn thành trong
thời hạn 90 ngày kể từ
ngày công bố thông tin
trước khi phát hành;
đợt phát hành sau phải
cách đợt phát hành
trước tối thiểu 06
tháng, trái phiếu phát
hành trong một đợt
phát hành phải có cùng
điều kiện, điều khoản.

Quy định tại điều 13

Không có bổ sung so
với Nghị định 163

Quy định tại điều 14. Phương án
phát hành trái phiếu và thẩm quyền
phê duyệt phương án phát hành

Quy định cụ thể hơn
về mục đích phát
hành, đặc biệt với tổ
chức tín dụng để tăng
vốn cấp 2 và/hoặc sử
dụng để cho vay, đầu
tư hoặc sử dụng cho

Kèm theo đó, quy định điều kiện phát hành trái phiếu
thành nhiều đợt: “Có nhu cầu huy động vốn thành
nhiều đợt phù hợp với mục đích phát hành trái phiếu
được phê duyệt.

Hồ sơ chào
bán
trái
phiếu (4)

Tại điểm c khoản 2 Điều 12 yêu cầu bổ sung một số
hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp và tổ chức cung
cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành cụ thể: Hợp
đồng ký kết với tổ chức tư vấn về hồ sơ chào bán trái
phiếu, với tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành
trái phiếu, với tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu
Đồng thời tại điểm c, khoản 1, Điều 13 quy định
doanh nghiệp phải có văn bản cam kết đáp ứng các
điều kiện chào bán

Phương án
phát hành và
thẩm quyền
phê
duyệt
chấp thuận
phương án
phát hành

Bổ sung chỉ tiêu tài chính doanh nghiệp trong 3 năm
liền kề: Dư nợ trái phiều/vốn chủ sở hữu.
Bổ sung tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và
danh sách nhà đầu tư chiến lược đối với phát hành trái
phiếu chuyển đổi và phát hành trái phiếu kèm chứng
quyền.
Về Mục đích phát hành: các thông tin cụ thể về
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chương trình, dự án đầu tư; các hoạt động sản xuất,
kinh doanh cần bổ sung vốn; nguồn vốn được cơ cấu
(cụ từng khoản nợ hoặc vốn chủ sở hữu được cơ cấu,
giá trị của khoản nợ hoặc vốn chủ sở hữu được cơ
cấu). Riêng đối với tổ chức tín dụng, công ty chứng
khoán, mục đích phát hành trái phiếu bao gồm để tăng
vốn cấp 2 hoặc để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho
mục đích theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

mục đích khác.

Phương thức
phát
hành
trái phiếu

Thêm khái niệm cụ thể đối với từng phương thức phát
hành. Trong đó đáng chú ý, “Bán trực tiếp cho nhà
đầu tư trái phiếu đối với doanh nghiệp phát hành là tổ
chức tín dụng” tại điểm d khoản 1 điều 14

Quy định 4 hình thức phát hành
trái phiếu: Đấu thầu phát hành;
Bảo lãnh phát hành; Đại lý phát
hành; Bán trực tiếp.

Đăng
ký,
Lưu ký và
trái phiếu

Quy định tại điều 15: rút ngắn thời hạn đăng ký và lưu
ký trái phiếu xuống còn 05 ngày làm việc và có phân
rõ giữa trái phiếu thường và trái phiếu chuyển đổi
riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ.

Điều 16 quy định thời hạn 10 ngày
làm việc sau khi kết thúc đợt phát
hành, trái phiếu doanh nghiệp phải
được đăng ký, lưu ký tại tổ chức
lưu ký được phép để quản lý số
lượng nhà đầu tư

Không có bổ sung so
với Nghị định 163

Giao dịch
trái phiếu
(5)

Thêm mới điều 16: “1.Trái phiếu doanh nghiệp
chào bán riêng lẻ chỉ được giao dịch giữa các nhà
đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp”; “2. Trái phiếu
chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền bị hạn chế
chuyển nhượng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều
31 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. Sau thời
gian bị hạn chế chuyển nhượng, trái phiếu chuyển đổi,
trái phiếu kèm chứng quyền chỉ được phép giao dịch
giữa các nhà đầu tư theo quy định tại điểm b, khoản 1,
Điều 8 (là NĐT chứng khoán chuyên nghiêp, NĐT
chiến lược)

Trái phiếu doanh nghiệp bị hạn chế
giao dịch trong phạm vi dưới 100
nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư
chứng khoán chuyên nghiệp trong
vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành
đợt phát hành, trừ trường hợp theo
quyết định của Tòa án hoặc thừa
kế theo quy định của pháp luật.
Sau thời gian nêu trên, trái phiếu
doanh nghiệp được giao dịch
không hạn chế về số lượng nhà đầu
tư; trừ trường hợp doanh nghiệp
phát hành có quyết định khác.

Trái
phiếu
doanh
nghiệp phát hành tại
thị trường trong nước
bị hạn chế giao dịch
trong phạm vi dưới
100 nhà đầu tư không
kể nhà đầu tư chứng
khoán chuyên nghiệp,
trong vòng một năm kể
từ ngày hoàn thành đợt
phát hành trừ trường
hợp theo quyết định
của Tòa án hoặc thừa
kế theo quy định của
pháp luật. Sau thời
gian nêu trên, trái
phiếu doanh nghiệp
được giao dịch không
hạn chế về số lượng
nhà đầu tư, …
Nguồn: VCBS tổng hợp

VCBS Bình luận:
(1)
VCBS cho rằng điều khoản này nhằm hướng đến mục tiêu đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường. Đồng thời điều
khoản này cũng đảm bảo đảm tính thống nhất giữa các văn bản pháp luật khi khái niệm nhà đầu tư chuyên nghiệp đã được quy định
đầy đủ trong Luật Chứng khoán (2019) có hiệu lực đầu năm 2021. Đồng thời việc quy định rõ về trách nhiệm cũng như quyền lợi của
nhà đầu tư trái phiếu sẽ góp phần nhân cao nhận thức của nhà đầu tư với các sản phẩm.
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Cụ thể, tại điều 11 Luật chứng khoán 2019 quy định: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là:
1. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán
bao gồm:
a) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng
khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc
tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật
có liên quan;
b) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
c) Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
d) Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của
công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
đ) Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là
nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ
chức, cá nhân chi trả.
Theo quan sát của chúng tôi, ngay trong các tháng đầu năm một số các tổ chức đã tiến hành hỗ trợ nhà đầu tư trong việc xác
minh tư cách nhà đầu tư chuyên nghiệp. Theo đó, các quy định trên đây sẽ không tạo ra rào cản khiến các nhà đầu tư rời bỏ
thị trường.
Hàm ý bổ sung các quyền lợi liên quan đến việc tiếp cận thông tin đối với nhà đầu tư trái phiếu

(2)

(3)
Chỉ quy định thời điểm phát hành từ đợt phát hành gần nhất đối với loại hình (ii), đồng thời cho phép huy động trái phiếu
thành nhiều đợt trong trường hợp chứng minh được nhu cầu sử dụng vốn và hồ sơ cập nhật tình hình sử dụng vốn từ các đợt phát
hàng trước. Như vậy, có thể tháy các doanh nghiệp chứng minh được nhu cầu huy động vốn ở các thời điểm khác nhau có thể được
phát hành trái phiếu thành nhiều đợt. Đây có thể được xem là thông tin tích cực với các doanh nghiệp tốt có nhu cầu huy động theo
tiến độ nhất định.
(4)
Văn bản này thể hiện sự ràng buộc mang tính pháp lý của doanh nghiệp phát hành với các cam kết về điều kiện chào bán trái
phiếu nhằm giúp thị trường phát triển lành mạnh.
(5)
Việc chỉ cho phép giao dịch trái phiếu giữa các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ tạo ra rào cản đối với các đối tượng có nhu cầu
đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và theo đó tạo ra động lực cho quá trỉnh “chuyên nghiêp hóa” và chọn lọc đối tượng nhà đầu tư trên
thị trường. Đây tiếp tục được xem là biện pháp nhất quán của nhà lập pháp nhằm thiết lập sự phát triển bền vững của thị trường
TPDN.
(6)
Cuối cùng, Nghị định 153 đã loại bỏ điều kiện về tỷ lệ phát hành/VCSH, cũng như quy định các quy định tại nghị định 81, cụ
thể i) Đảm bảo dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại thời điểm phát hành (bao gồm cả khối lượng dự kiến
phát hành) không vượt quá 05 lần vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính quý gần nhất tại thời điểm phát hành được cấp có
thẩm quyền phê duyệt. Như vậy, đây được xem là yếu tố thuận lợi cho tổ chức phát hành khi tổ chức có thể chào bán trái
phiếu trong điều kiện chứng minh đáp ứng đủ các điều kiện chào bán.

Một số các điểm nhấn đáng chú ý khác đối với Nghị định 153/2020/NĐ-CP:


Đối với hoạt động chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế yêu cầu tuân thủ quy định về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của
các doanh nghiệp không được chính phủ bảo lãnh và pháp luật về quản lý ngoại hối.



Hồ sơ chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế bao gồm văn bản của NHNN xác nhận hạn mức vay thương mại nước ngoài
quốc gia.
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Quy định chi tiết trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu cũng như chế tài xử lý vi phạm nổi bật có thêm hình
thức truy cứu trách nhiệm hình sự.



Quy định rõ về trách nhiệm của Sở giao dịch chứng khoán và Ủy ban chứng khoán Nhà nước trong đó nổi bật giao quản lý
giám sát CBTT, vận hành chuyên trang CBTT với SGD; UBCH có chức năng quản lý, giám sát CTCK trong việc cung cấp
dịch vụ chào bán và giao dịch trái phiếu; tiếp nhận và xử lý vi phạm trong hoạt động chào bán trái phiếu riêng rẻ.



Trách nhiệm của NHNN: quy định rõ trách nhiệm vai trò thanh tra, kiểm tra, giám sát của NHNN đối với trái phiếu của các
định chế tài chính với loại hình trái phiếu các tổ chức tín dungk.



Nghị định chính thức có hiệu lực từ đầu năm nay tuy nhiên có các điều khoản chuyển tiếp đối với các trái phiếu đã phát hành
trước thời điểm năm 2021 thì vẫn sẽ sử dụng các chế độ báo cáo cũ.

Đồng thời, đẩy mạnh minh bạch thông tin, lành mạnh hóa thị trường tiếp tục là thông điệp xuyên suốt đối với khuôn khổ pháp
lý của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tuy vậy cũng tạo điều kiện linh hoạt hơn cho nhà phát hành cụ thể:
Thay đổi liên quan đến công bố thông tin:
Tiêu chí

Nghị định 153/2020/NĐCP

Nghị
định 163/2018/NĐ-CP

Nghị
định 81/2020/NĐ-CP

Công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu;
Doanh nghiệp chào bán nhiều đợt, trước đợt
chào bán tiếp theo, CBTT

Trong thời hạn 01 ngày
làm việc

Trước tối thiểu 10 ngày
làm việc

Trước tối thiểu 03
ngày làm việc

Công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu

Trong thời hạn 10 ngày kể
từ ngày hoàn thành đợt
chào bán

Chậm nhất là 05 ngày
làm việc kể từ ngày kết
thúc đợt phát hành trái
phiếu

Không có thay đổi so
với nghị định 163.

Nguồn: VCBS tổng hợp
Như vậy có thể thấy các Luật và nghị định mới có hiệu lực từ năm 2021 đã tạo ra sự thay đổi đáng kể về khung pháp lý với các hình
thức chào bán trái phiếu. Theo đó, các thành viên trên thị trường sẽ cần khoảng thời gian để thích nghi với các quy định mới kéo theo
sự trầm lắng nhất định trong những tháng đầu năm 2021. Cụ thể, tính tới ngày 15/03, theo số liệu từ Fiinpro, 16.600 tỷ đồng (-32%
yoy) giá trị trái phiếu được chào bán thành công trên trường.
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ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Báo cáo này và/hoặc bất kỳ nhận định, thông tin nào trong báo cáo này không phải là các lời chào mua hay bán bất kỳ một sản phẩm tài
chính, chứng khoán nào được phân tích trong báo cáo và cũng không là sản phẩm tư vấn đầu tư hay ý kiến tư vấn đầu tư nào của VCBS
hay các đơn vị/thành viên liên quan đến VCBS. Do đó, nhà đầu tư chỉ nên coi báo cáo này là một nguồn tham khảo. VCBS không chịu
bất kỳ trách nhiệm nào trước những kết quả ngoài ý muốn khi quý khách sử dụng các thông tin trên để kinh doanh chứng khoán.
Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo phân tích đều đã được thu thập, đánh giá với mức cẩn trọng tối đa có thể. Tuy nhiên, do các
nguyên nhân chủ quan và khách quan từ các nguồn thông tin công bố, VCBS không đảm bảo về tính xác thực của các thông tin được
đề cập trong báo cáo phân tích cũng như không có nghĩa vụ phải cập nhật những thông tin trong báo cáo sau thời điểm báo cáo này
được phát hành.
Báo cáo này thuộc bản quyền của VCBS. Mọi hành động sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung báo cáo và/hoặc xuất bản mà
không có sự cho phép bằng văn bản của VCBS đều bị nghiêm cấm.
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