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NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 

************** 

TT Họ và tên 
Đơn vị công tác và 

lĩnh vực chuyên môn 
Trách nhiệm 

1. 

 

Đặng Hữu Mẫn 

 

- TS, Giảng viên Khoa Tài chính, Trường Đại 

học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.  

- Lĩnh vực chuyên môn: Tài chính công ty, Sáp 

nhập và Mua lại, Quản trị công ty. 

Chủ nhiệm đề 

tài 

 

2. 

 

Hoàng Dương 

Việt Anh 

 

- TS, Giảng viên Khoa Ngân hàng, Trường Đại 

học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.  

- Lĩnh vực chuyên môn: Tài chính công ty, sáp 

nhập và mua lại, tài chính công. 

Thành viên 

3. Darren Henry 

 

- GS.TS, Trưởng Khoa Kinh tế - Tài chính, 

Trường Đại học La Trobe (Úc).  

- Lĩnh vực chuyên môn: Sáp nhập và mua lại 

(M&As), Tài chính công ty, Quản trị công ty. 

Thành viên 

4. 

 

Võ Thị Thúy 

Anh 

 

- PGS.TS, Phó Hiệu trưởng, Giảng viên tài chính, 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.  

- Lĩnh vực chuyên môn: Tài chính công ty, Quản 

trị công ty, Kinh tế lượng tài chính. 

Thành viên 

5.  Trần Duy 

Phương 

- ThS, Luật gia, Giám đốc Công ty TNHH MTV 

Sở Hữu trí tuệ VCCI, Phòng TM&CN Việt Nam. 

- Lĩnh vực chuyên môn: Luật, Quản trị công ty. 

Thành viên 

6. Lê Thùy Dung - NCS, Giảng viên tài chính, Trường Đại học 

Kinh tế Nghệ An.  

- Lĩnh vực chuyên môn: Tài chính công ty. 

Thư ký khoa 

học. 

 

 

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

************** 

Tên đơn vị Nội dung phối hợp nghiên cứu 

Công ty TNHH MTV Sở Hữu trí tuệ 

VCCI (Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy 

Anh, Đống Đa, Hà Nội) 

 

Tư vấn để chủ nhiệm đề tài viết phần hàm ý chính sách 
 

  



ii 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Thông tin chung: 

- Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị công ty đến quyết định nắm giữ 

vốn và lựa chọn hình thức sáp nhập & mua lại ở Việt Nam 

- Mã số: B2017-ĐN04-03 

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Hữu Mẫn 

- Thời gian thực hiện: từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 05 năm 2019 

2. Mục tiêu: 

- Đánh giá được tác động của quản trị công ty đối với quyết định nắm giữ vốn và 

quyết định lựa chọn hình thức sáp nhập & mua lại.  

- Ảnh hưởng của sự tương tác giữa quản trị công ty và quá trình ra quyết định 

chiến lược tái cấu trúc công ty đối với giá trị cộng hưởng tạo ra trong mỗi thương 

vụ.  

- Cung cấp những phát hiện nhằm bổ sung những kiến thức mới về mối quan hệ 

giữa chất lượng quản trị công ty và thị trường M&A, và một số hàm ý chính sách 

trong điều kiện hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh. 

3. Kết quả nghiên cứu: 

- Nghiên cứu của chúng tôi làm rõ vai trò của của cơ chế quản trị công ty đến 

động cơ quyết định sự thành công của thương vụ, đặc biệt là quyết định lựa chọn 

khu vực sáp nhập (sáp nhập nội địa hay sáp nhập qua biên giới) của các công ty thâu 

tóm. Kết quả nghiên cứu cho thấy các công ty thâu tóm có xu hướng mua các công 

ty mục tiêu được quản trị tốt bất kể quốc tịch của các công ty mục tiêu. Kết quả này 

chỉ ra rằng, ngay cả khi các công ty mục tiêu hoạt động kém tại thời điểm tiếp quản, 

các công ty thâu tóm vẫn xem xét cấu trúc quản trị doanh nghiệp của họ là một phần 

quan trọng của kế hoạch mua lại. Điều này có nghĩa là cơ chế và cấu trúc quản trị 

doanh nghiệp của công ty mục tiêu là một yếu tố quyết định động lực thâu tóm. 

Nghiên cứu của chúng tôi cũng xem xét sự thay đổi của cấu trúc quản trị doanh 

nghiệp của công ty mục tiêu ảnh hưởng như thế nào đến kết quả hoạt động dài hạn. 
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Kết quả xác nhận kỳ vọng rằng có một mối quan hệ nghịch chiều giữa chất lượng 

quản trị doanh nghiệp tại thời điểm mua lại và mức độ hiệu quả của các công ty mục 

tiêu. Đặc biệt, trái ngược với giai đoạn trước khi hoàn thành thương vụ, các công ty 

mục tiêu trong nước đạt được sự cải thiện kết quả kinh doanh trong dài hạn sau khi 

mua lại; trong khi đó, nghiên cứu nhận thấy không có cải thiện đáng kể nào cho các 

công ty mục tiêu trong thương vụ xuyên biên giới. Nghiên cứu của chúng tôi cũng 

nhận thấy rằng, việc kiểm soát cơ chế quản trị doanh nghiệp trước khi mua lại các 

công ty mục tiêu, quá trình hội nhập sau thương vụ có thể khó khăn hơn đối với các 

thương vụ mua lại xuyên biên giới so với mua lại trong nước và do đó, sự thay đổi 

kết quả hoạt động kinh doanh sau khi hoàn thành thương vụ trong dài hạn là lớn hơn 

đáng kể đối với các công ty mục tiêu trong thương vụ nội địa so với các công ty mục 

tiêu trong thương vụ xuyên biên giới. Cuối cùng, nghiên cứu tìm thấy bằng chứng 

cho thấy cả các công ty mục tiêu trong nước và xuyên biên giới đều có lợi nhuận bất 

thường âm trước và trong dài hạn sau khi hoàn thành thương vụ, mặc dù các cổ đông 

của công ty mục tiêu có nhiều khả năng thu được lợi nhuận bất thường ngắn hạn 

xung quanh ngày thông báo sự kiện mua lại. 

- Nghiên cứu này cũng xem xét mối quan hệ giữa cơ chế quản trị doanh nghiệp 

của công ty mục tiêu (công ty bị thâu tóm) và quyết định lựa chọn mức độ sở hữu 

trong các thương vụ sáp nhập và mua lại. Sử dụng các khía cạnh khác nhau của cấu 

trúc quản trị doanh nghiệp và kiểm soát các đặc điểm cụ thể của thương vụ và đặc 

điểm tài chính của công ty, các phát hiện của chúng tôi cung cấp bằng chứng mới 

ủng hộ giả thuyết đại diện dựa trên quan điểm rủi ro đạo đức và động cơ lợi ích. 

Nghiên cứu nhận thấy rằng các công ty mục tiêu có hội đồng quản trị độc lập hơn, 

CEO có ảnh hưởng lớn hơn và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn cao hơn có nhiều khả 

năng chống lại việc mua lại toàn quyền kiểm soát và do đó thương vụ ít có khả năng 

thành công. Do đó, các công ty thâu tóm dường như xem các thuộc tính quản trị 

doanh nghiệp của công ty mục tiêu là một phần trong kế hoạch mua lại của họ và 

những công ty có sự kháng cự, phòng vệ xuất phát từ cấu trúc quản trị tốt hơn làm 

giảm khả năng mua lại toàn quyền kiểm soát.  

Tuy nhiên, khi khảo sát mẫu thương vụ ở Việt Nam, kết quả cho thấy một điểm 

đặc biệt so với các thương vụ ở các nước trong khu vực. Cụ thể, công ty thâu tóm 
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mong muốn nắm giữ một tỷ lệ cổ phần cao ở các công ty có chất lượng quản trị tốt; 

trong khi ở các thương vụ trong khu vực, các công ty mục tiêu có chất lượng quản trị 

tốt thường chỉ được nắm giữ tỷ lệ cổ phần thấp hoặc thiểu số. Lý do có thể nằm ở 

mức độ rủi ro khi đầu tư ở thị trường Việt Nam. Hoạt động M&A được điều chỉnh 

bởi nhiều văn bản Luật nhưng ở Việt Nam vẫn chưa có các quy định về chống thâu 

tóm M&A trên thị trường, trong khi đó, các doanh nghiệp Việt Nam thiếu những 

bước đột phá trong vấn đề quản trị để có thể chớp các cơ hội đầu tư kinh doanh lớn 

(Pham & cộng sự, 2015). Trong bối cảnh đó, để đảm bảo an toàn vốn cho hoạt động 

đầu tư, các công ty thâu tóm chỉ tìm kiếm tỷ lệ nắm giữ vốn cao ở những công ty 

mục tiêu có chất lượng quản trị tốt. 

Nghiên cứu cũng xem xét khả năng tạo ra giá trị cộng hưởng cho các cổ đông 

của công ty mục tiêu sau khi hoàn thành thương vụ ở cả hai hình thức sở hữu. Kết 

quả cho thấy không có sự khác biệt đáng kể nào về lợi nhuận tăng thêm đối với các 

cổ đông của công ty mục tiêu giữa mua lại toàn phần và mua lại kiểm soát một phần. 

Kết quả này phù hợp với quan điểm rằng, mặc dù các công ty thâu tóm có xu hướng 

nâng giá chào mua cao hơn so với thị giá hiện tại của công ty mục tiêu, nhưng khi đã 

đạt đến một tỷ lệ sở hữu vừa đủ để kiểm soát công ty mục tiêu (ở đây là 50% cổ 

phần trong công ty mục tiêu) thì họ không nhất thiết phải nâng giá chào mua để đạt 

được toàn quyền kiểm soát.  

4. Tính mới và sáng tạo: 

Kết quả từ nghiên cứu này giúp trả lời các câu hỏi: Chất lượng quản trị công ty 

có tác động như thế nào đến quyết định nắm giữ vốn và quyết định lựa chọn hình 

thức sáp nhập & mua lại? Tương tác giữa quản trị công ty và quá trình ra quyết định 

chiến lược tái cấu trúc công ty ảnh hưởng như thế nào đến giá trị cộng hưởng tạo ra 

trong mỗi thương vụ? Kết quả từ nghiên cứu là những phát hiện mới về tầm quan 

trọng của quản trị công ty đối với thị trường tài chính nói chung và thị trường M&A 

nói riêng. Đây là vấn đề chưa được nghiên cứu một cách toàn diện trước đây, đặc 

biệt trên bình quốc tế và ở Việt Nam.   

Nghiên cứu có ý nghĩa trên cả hai góc độ học thuật và thực tiễn trong kinh tế học 

tài chính.  

* Ý nghĩa về mặt học thuật: 
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- Hoàn thiện khung lý thuyết về quản trị công ty, quyết định nắm giữ vốn và 

quyết định lựa chọn hình thức sáp nhập & mua lại; ảnh hưởng của quản trị công ty 

đối với quá trình ra quyết định chiến lược tái cấu trúc công ty và giá trị cộng hưởng 

tạo ra trong mỗi thương vụ.  

* Ý nghĩa về mặt thực tiễn: 

Nghiên cứu này sử dụng bối cảnh các thương vụ sáp nhập & mua bán ở khu vực 

Đông và Đông Nam Á để kiểm tra kết quả tài chính ngắn và dài hạn của các công ty 

mục tiêu trước và sau thương vụ sáp nhập nội địa và qua biên giới, cũng như ảnh 

hưởng tiềm năng của cơ chế quản trị doanh nghiệp đến việc ra quyết định lựa chọn 

khu vực sáp nhập cũng như quyết định lựa chọn tỷ lệ sở hữu mục tiêu của các công 

ty thâu tóm. Những phát hiện trong nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng đối với 

các bên tham gia vào quá trình mua lại và cả các bên liên quan khác như các nhà đầu 

tư trên thị trường chứng khoán và các cơ quan quản lý nhà nước. Đối với các công 

ty thâu tóm, kết quả xác nhận tầm quan trọng của cơ chế quản trị công ty như là một 

động cơ khi xây dựng kế hoạch mua lại, thay vì đơn thuần chỉ tập trung vào giá chào 

mua và phần bù thương vụ. Theo đó, các công ty thâu tóm có xu hướng cân nhắc 

cấu trúc và hiệu quả quản trị của công ty mục tiêu và tích hợp những cân nhắc này 

trong kế hoạch mua lại của họ.  

Nghiên cứu của chúng tôi là công trình đầu tiên nhận thấy rằng các công ty thâu 

tóm cân nhắc cả yếu tố giá trị cộng hưởng và cơ chế quản trị của công ty mục tiêu 

trong việc ra quyết định thương vụ. Một mặt, họ lựa chọn các công ty mục tiêu được 

quản lý tốt, không phụ thuộc ở việc các công ty mục tiêu có nằm ở thị trường trong 

nước hay nước ngoài. Mặt khác, các công ty thâu tóm nội địa có xu hướng lựa chọn 

các đối tác có các đặc điểm tài chính kém, trong khi những công ty thâu tóm qua 

biên giới có xu hướng lựa chọn các doanh nghiệp hoạt động tốt.  

Nghiên cứu của chúng tôi cũng cung cấp bằng chứng mới cho thấy quá trình hội 

nhập sau khi hoàn thành thương vụ là khó khăn cho các giao dịch qua biên giới hơn 

các thương vụ nội địa và do đó, thay đổi giá trị gia tăng cho các công ty mục tiêu 

qua biên giới thấp hơn so với các công ty mục tiêu nội địa, mặc dù các giao dịch qua 

biên giới có giá trị cao hơn. 
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Nghiên cứu cũng xác nhận rằng việc mua lại kiểm soát một phần có thể mang lại 

một số lợi thế so với việc mua lại kiểm soát thiểu số và kiểm soát đa số cổ phần vì 

chúng có thể cho phép công ty thâu tóm thu thập thêm thông tin, đánh giá kỹ hơn 

tiềm năng của công ty mục tiêu và lợi nhuận kỳ vọng trước khi nắm giữ đa số cổ 

phần và điều này cũng là phương pháp để khuyến khích sự hỗ trợ từ người quản lý 

của công ty mục tiêu, đặc biệt là khi công ty thâu tóm đến từ thị trường nước ngoài 

và ít quen thuộc với thị trường nội địa của công ty mục tiêu. Ngoài ra, trái ngược với 

kỳ vọng rằng mua lại toàn quyền kiểm soát có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn cho các 

cổ đông công ty mục tiêu so với mua lại kiểm soát một phần, nghiên cứu của chúng 

tôi cung cấp bằng chứng mới khẳng định rằng trong trường hợp công ty thâu tóm đã 

nắm giữ đa số cổ phần kiểm soát công ty mục tiêu, họ ít có khả năng nâng giá chào 

mua trong thương vụ, và do đó, giảm bớt chi phí thương vụ. Điều này đặc biệt quan 

trọng trong trường hợp các công ty thâu tóm đến từ các thị trường nước ngoài và 

thường bị thông tin bất đối xứng so với các công ty thâu tóm nội địa.  

Đối với các nhà đầu tư, kết quả nghiên cứu cho thấy việc cân nhắc chất lượng 

quản trị doanh nghiệp cũng như việc sàng lọc cổ phiếu dựa trên chất lượng quản trị 

doanh nghiệp có thể làm giảm nguy cơ tổn thất khi các thương vụ được chính thức 

công bố. Điều này cũng có thể hỗ trợ nhà đầu tư trong việc nhận diện những cổ 

phiếu tiềm năng tham gia vào thương vụ M&A. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp các khuyến nghị và định hướng cho các 

nhà quản trị công ty trong việc giảm thiểu tác động bất lợi của thông tin bất đối xứng 

đối với các quyết định tái cấu trúc bằng cách tăng cường tập trung vào môi trường 

thông tin thông quan cơ chế giám sát bên trong bên ngoài. Đặc biệt, đối với các công 

ty thâu tóm, kết quả xác nhận tầm quan trọng của việc tìm kiếm cơ hội đầu tư vượt 

xa những lợi ích liên quan đến giá trị cộng hưởng dự kiến cũng như mức giá chào 

mua, và hướng tới mục tiêu quản trị doanh nghiệp và cơ cấu sở hữu là yếu tố quyết 

định việc lựa chọn khu vực sáp nhập. Do đó, những khía cạnh này là không thể tách 

rời trong việc lập kế hoạch M&A. Những phát hiện của chúng tôi cũng chỉ ra rằng 

các thương vụ M&A qua biên giới của các công ty ở các nước Đông và Đông Nam 

Á bị chi phối lớn bởi cấu trúc quản trị công ty, đặc biệt kể từ sau Cuộc khủng hoảng 

tài chính ở Châu Á 1997-1998. Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng sẽ giúp các nhà 
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hoạch định chính sách vĩ mô trong lĩnh vực tài chính hiểu rõ thêm vai trò và tác 

động của môi trường thông tin trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị 

trường tài chính. Từ đó, những nhà hoạch định chính sách có thể có những tư vấn 

hoặc định hướng hành động phù hợp và hiệu quả. 

5. Sản phẩm: 

- Bài báo đăng tạp chí thuộc danh mục ISI: 01. 

- Bài báo đăng tạp chí trong nước (tạp chí 1 điểm): 02. 

- Bài đăng kỷ yếu hội thảo quốc tế: 01. 

- Báo cáo khoa học tổng kết đề tài: 01. 

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của 

kết quả nghiên cứu: 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu khoa học hữu ích cho các cơ quan quản 

lý nhà nước tham khảo, như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); 

Cục Đầu tư nước ngoài; Cục Phát triển doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính; Cục Quản lý cạnh tranh, Cục 

Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công thương. 

- Đề tài là tài liệu hữu ích cho các sinh viên bậc đại học, sau đại học, các học giả 

trong và ngoài nước tham khảo và muốn tìm hiểu, nghiên cứu thực tế về ảnh hưởng 

của cơ chế quản trị công ty đến hành vi và quá trình ra quyết định của các công ty 

thâu tóm tại thị trường Việt Nam. 

- Quá trình nghiên cứu còn góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho 

đội ngũ giảng viên tham gia đề tài thông qua việc công bố 01 bài báo khoa học trên 

tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, 02 bài báo trên tạp chí thuộc danh mục chức 

danh giáo sư nhà nước. 
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MỞ ĐẦU 

************** 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Cơ chế quản trị bên trong công ty là một trong những yếu tố sống còn quyết 

định sự thành bại trong chiến lược hoạt động của mỗi công ty. Các nghiên cứu 

thực nghiệm hiện có đã cho thấy quản trị công ty là một trong những mấu chốt 

quan trọng được đặc biệt quan tâm trong chiến lược M&A của các công ty thâu 

tóm (Maksimovic & Phillips, 2001; Bange & Mazzeo, 2004; Kling & Weitzel, 

2011; Zhu & cộng sự, 2011; Liao, 2014; Jenter & Lewellen, 2015; Dang & 

Henry, 2016; Hu & Yang, 2016; Dang & cộng sự, 2017; Field & Mkrtchyan, 

2017). Chất lượng quản trị bên trong của mỗi công ty ảnh hưởng trực tiếp đến 

quyết định lựa chọn mục tiêu thâu tóm, thành công thương vụ cũng như kết quả 

đạt được của các bên tham gia sau khi quá trình M&A hoàn tất. Do đó, vấn đề 

cốt lõi đặt ra là mỗi doanh nghiệp phải tự hoàn thiện cơ chế quản trị tại doanh 

nghiệp mình, đảm bảo về số lượng thành viên và chất lượng quản trị để có thể 

thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh trong tiến trình hội nhập. Tuy nhiên, 

sự khác biệt về cơ chế quản trị cấp độ quốc gia và cấp độ công ty dẫn đến kết quả 

nghiên cứu về tác động của chất lượng quản trị bên trong công ty đến các quyết 

định chiến lược trong một thương vụ M&A là không giống nhau.  

Đối với Việt Nam, hoạt động M&A được hướng dẫn và điều chỉnh bởi nhiều 

Luật khác nhau, thiếu sự thống nhất dẫn đến sự quản lý chồng chéo giữa các luật. 

Cụ thể, quy định liên quan hoạt động sáp nhập và mua lại được quy định tại Bộ 

Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư. Nhìn chung, hoạt động M&A 

được điều chỉnh bởi nhiều văn bản Luật nhưng ở Việt Nam vẫn chưa có các quy 

định về chống thâu tóm M&A trên thị trường (Pham & cộng sự, 2015). Thực tế 

cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam thiếu những bước đột phá trong vấn đề 

quản trị để có thể chớp các cơ hội đầu tư kinh doanh lớn. Mặc dù, nhiều văn bản 

pháp luật mới liên quan đến vấn đề quản trị công ty cũng đã được ban hành tạo 

hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp như Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước 

đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp, Luật 
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chứng khoán, Nghị định hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty 

đại chúng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế về năng lực quản trị, 

chưa nhận thức đúng về tầm quan trọng của quản trị công ty đối với chiến lược 

phát triển bền vững của doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập quốc tế. Nhiều 

doanh nghiệp còn thiếu minh bạch trong công bố thông tin liên quan đến báo cáo 

tài chính, báo cáo quản trị, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp chưa niêm yết. 

Để nhận thấy rõ ảnh hưởng của cơ chế quản trị công ty đến các quyết định chiến 

lược trong các thương vụ M&A xét trong một bức tranh toàn cảnh đòi hỏi cần 

phải làm rõ khung lý thuyết và có những nghiên cứu thực nghiệm cần thiết. 

Kết quả từ nghiên cứu này giúp trả lời các câu hỏi: Chất lượng quản trị công 

ty có tác động như thế nào đến quyết định nắm giữ vốn và quyết định lựa chọn 

hình thức sáp nhập & mua lại? Tương tác giữa quản trị công ty và quá trình ra 

quyết định chiến lược tái cấu trúc công ty ảnh hưởng như thế nào đến giá trị cộng 

hưởng tạo ra trong mỗi thương vụ? Kết quả từ nghiên cứu này là những phát hiện 

mới về tầm quan trọng của quản trị công ty đối với thị trường tài chính nói chung 

và thị trường M&A nói riêng. Đây là vấn đề chưa được nghiên cứu một cách toàn 

diện trước đây, đặc biệt trên bình quốc tế và ở Việt Nam.   

Nghiên cứu có ý nghĩa trên cả hai góc độ học thuật và thực tiễn trong kinh tế 

học tài chính. Về mặt học thuật, nghiên cứu này góp phần hoàn thiện khung lý 

thuyết về quản trị công ty, quyết định nắm giữ vốn và quyết định lựa chọn hình 

thức sáp nhập & mua lại; ảnh hưởng của quản trị công ty đối với quá trình ra 

quyết định chiến lược tái cấu trúc công ty và giá trị cộng hưởng tạo ra trong mỗi 

thương vụ.  

Về mặt thực tiễn, nghiên cứu này sử dụng bối cảnh các thương vụ sáp nhập & 

mua bán ở khu vực Đông và Đông Nam Á để kiểm tra kết quả tài chính ngắn và 

dài hạn của các công ty mục tiêu trước và sau thương vụ sáp nhập nội địa và qua 

biên giới, cũng như ảnh hưởng tiềm năng của cơ chế quản trị doanh nghiệp đến 

việc ra quyết định lựa chọn khu vực sáp nhập cũng như quyết định lựa chọn tỷ lệ 

sở hữu mục tiêu của các công ty thâu tóm. Những phát hiện trong nghiên cứu này 

có ý nghĩa quan trọng đối với các bên tham gia vào quá trình mua lại và cả các 
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bên liên quan khác như các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và các cơ 

quan quản lý nhà nước. Đối với các công ty thâu tóm, kết quả xác nhận tầm quan 

trọng của cơ chế quản trị công ty như là một động cơ khi xây dựng kế hoạch mua 

lại, thay vì đơn thuần chỉ tập trung vào giá chào mua và phần bù thương vụ. Theo 

đó, các công ty thâu tóm có xu hướng cân nhắc cấu trúc và hiệu quả quản trị của 

công ty mục tiêu và tích hợp những cân nhắc này trong kế hoạch mua lại của họ.  

Nghiên cứu của chúng tôi là công trình đầu tiên nhận thấy rằng các công ty 

thâu tóm cân nhắc cả yếu tố giá trị cộng hưởng và cơ chế quản trị của công ty 

mục tiêu trong việc ra quyết định thương vụ. Một mặt, họ lựa chọn các công ty 

mục tiêu được quản lý tốt, không phụ thuộc ở việc các công ty mục tiêu có nằm ở 

thị trường trong nước hay nước ngoài. Mặt khác, các công ty thâu tóm nội địa có 

xu hướng lựa chọn các đối tác có các đặc điểm tài chính kém, trong khi những 

công ty thâu tóm qua biên giới có xu hướng lựa chọn các doanh nghiệp hoạt động 

tốt.  

Nghiên cứu của chúng tôi cũng cung cấp bằng chứng mới cho thấy quá trình 

hội nhập sau khi hoàn thành thương vụ là khó khăn cho các giao dịch qua biên 

giới hơn các thương vụ nội địa và do đó, thay đổi giá trị gia tăng cho các công ty 

mục tiêu qua biên giới thấp hơn so với các công ty mục tiêu nội địa, mặc dù các 

giao dịch qua biên giới có giá trị cao hơn. 

Nghiên cứu cũng xác nhận rằng việc mua lại kiểm soát một phần có thể mang 

lại một số lợi thế so với việc mua lại kiểm soát thiểu số và kiểm soát đa số cổ 

phần vì chúng có thể cho phép công ty thâu tóm thu thập thêm thông tin, đánh 

giá kỹ hơn tiềm năng của công ty mục tiêu và lợi nhuận kỳ vọng trước khi nắm 

giữ đa số cổ phần và điều này cũng là phương pháp để khuyến khích sự hỗ trợ từ 

người quản lý của công ty mục tiêu, đặc biệt là khi công ty thâu tóm đến từ thị 

trường nước ngoài và ít quen thuộc với thị trường nội địa của công ty mục tiêu. 

Ngoài ra, trái ngược với kỳ vọng rằng mua lại toàn quyền kiểm soát có thể tạo ra 

lợi nhuận cao hơn cho các cổ đông công ty mục tiêu so với mua lại kiểm soát một 

phần, nghiên cứu của chúng tôi cung cấp bằng chứng mới khẳng định rằng trong 

trường hợp công ty thâu tóm đã nắm giữ đa số cổ phần kiểm soát công ty mục 
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tiêu, họ ít có khả năng nâng giá chào mua trong thương vụ, và do đó, giảm bớt 

chi phí thương vụ. Điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp các công ty 

thâu tóm đến từ các thị trường nước ngoài và thường bị thông tin bất đối xứng so 

với các công ty thâu tóm nội địa.  

Đối với các nhà đầu tư, kết quả nghiên cứu cho thấy việc cân nhắc chất lượng 

quản trị doanh nghiệp cũng như việc sàng lọc cổ phiếu dựa trên chất lượng quản 

trị doanh nghiệp có thể làm giảm nguy cơ tổn thất khi các thương vụ được chính 

thức công bố. Điều này cũng có thể hỗ trợ nhà đầu tư trong việc nhận diện những 

cổ phiếu tiềm năng tham gia vào thương vụ M&A. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp các khuyến nghị và định hướng cho 

các nhà quản trị công ty trong việc giảm thiểu tác động bất lợi của thông tin bất 

đối xứng đối với các quyết định tái cấu trúc bằng cách tăng cường tập trung vào 

môi trường thông tin thông quan cơ chế giám sát bên trong bên ngoài. Đặc biệt, 

đối với các công ty thâu tóm, kết quả xác nhận tầm quan trọng của việc tìm kiếm 

cơ hội đầu tư vượt xa những lợi ích liên quan đến giá trị cộng hưởng dự kiến 

cũng như mức giá chào mua, và hướng tới mục tiêu quản trị doanh nghiệp và cơ 

cấu sở hữu là yếu tố quyết định việc lựa chọn khu vực sáp nhập. Do đó, những 

khía cạnh này là không thể tách rời trong việc lập kế hoạch M&A. Những phát 

hiện của chúng tôi cũng chỉ ra rằng các thương vụ M&A qua biên giới của các 

công ty ở Việt Nam nói riêng và các nước Đông và Đông Nam Á nói chung bị 

chi phối lớn bởi cấu trúc quản trị công ty, đặc biệt kể từ sau Cuộc khủng hoảng 

tài chính ở Châu Á 1997-1998. Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng sẽ giúp các 

nhà hoạch định chính sách vĩ mô trong lĩnh vực tài chính hiểu rõ thêm vai trò và 

tác động của môi trường thông tin trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của 

thị trường tài chính. Từ đó, những nhà hoạch định chính sách có thể có những tư 

vấn hoặc định hướng hành động phù hợp và hiệu quả. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Đánh giá được tác động của quản trị công ty đối với quyết định nắm giữ vốn 

và quyết định lựa chọn hình thức sáp nhập & mua lại.  
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- Ảnh hưởng của sự tương tác giữa quản trị công ty và quá trình ra quyết định 

chiến lược tái cấu trúc công ty đối với giá trị cộng hưởng tạo ra trong mỗi thương 

vụ.  

- Cung cấp những phát hiện nhằm bổ sung những kiến thức mới về mối quan 

hệ giữa chất lượng quản trị công ty và thị trường M&A, và một số hàm ý chính 

sách trong điều kiện hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh. 

 

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

* Đối tượng nghiên cứu 

Trong đề tài này, đối tượng nghiên cứu là tất cả các công ty mục tiêu có 

thương vụ M&As ở 08 quốc gia Đông và Đông Nam Á giai đoạn 2000-2015. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng nghiên cứu một nhóm kiểm soát gồm tất cả các công ty 

không có thương vụ trong giai đoạn nghiên cứu ở trên niêm yết trên thị trường 

chứng khoán của các nước này. Chúng tôi cũng nghiên cứu một mẫu các thương 

vụ ở Việt Nam trong đó các công ty mục tiêu có niêm yết cổ phiếu trên hai sàn 

chứng khoán ở Việt Nam là Sàn Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) và Sàn 

Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). 

* Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi không gian: đề tài tập trung đánh giá mối tương quan giữa cơ chế 

quản trị công ty và quyết định nắm giữ vốn cũng như quyết định lựa chọn hình 

thức sáp nhập & mua lại sử dụng một mẫu gồm tất cả các công ty mục tiêu có 

thương vụ ở các quốc gia Đông và Đông Nam Á giai đoạn 2000-2015. Dữ liệu 

được thu thập từ Cơ sở dữ liệu SDC Platinum, công ty hàng đầu thế giới chuyên 

cung cấp dữ liệu về thương vụ sáp nhập & mua lại. 

- Phạm vi thời gian: đề tài tập trung nghiên cứu giai đoạn 2000-2015.  

4. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu 

* Cách tiếp cận 

Đề tài tiếp cận các vấn đề nghiên cứu từ các góc độ sau: 

- Tiếp cận từ cơ sở lý luận, các lý thuyết kinh điển: Đề tài sử dụng các lý 

thuyết từ các công trình nghiên cứu kinh điển và được công bố trên các tạp chí 
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hàng đầu của tài chính để làm rõ các vấn đề về quyết định nắm giữ vốn và lựa 

chọn hình thức M&As. Đề tài cũng tiếp cận các lý thuyết về cơ chế quản trị công 

ty, về hệ thống các thiết chế, chính sách, luật lệ nhằm định hướng, vận hành và 

kiểm soát công ty cổ phần, các lý thuyết về mối quan hệ giữa hội đồng quản trị, 

ban giám đốc điều hành, và các cổ đông lớn. 

- Tiếp cận từ các nghiên cứu thực nghiệm đã có: Đề tài tổng kết các công 

trình nghiên cứu thực nghiệm, đánh giá các mô hình, phương pháp được sử dụng, 

tham khảo các đề xuất và định hướng nghiên cứu của các công trình đã có. Trên 

cơ sở đó, lựa chọn các mô hình, phương pháp nghiên cứu phù hợp. 

* Dữ liệu 

Dữ liệu trong đề tài nghiên cứu này được thu thập từ các cơ sở dữ liệu có uy 

tín cao, cụ thể: (1) Thông tin về ngày thông báo thương vụ và các đặc điểm của 

thương vụ được thu thập từ Thomson Reuters SDC Platinum; (2) Dữ liệu kết quả 

tài chính và giá cổ phiếu thu thập từ các cơ sở dữ liệu Datastream, Thomson One 

Investment Banker, Mint Global, và Stoxplus; và (3) Cấu trúc quản trị công ty 

được lấy từ báo cáo thường niên và được thu thập từ cơ sở dữ liệu Thomson One 

Investment Banker và Mint Global. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu cho cả giai 

đoạn 2000-2015.  

* Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp Event Studies 

Trong đề tài này, phương pháp nghiên cứu sự kiện được sử dụng để đánh giá 

tác động của các sự kiện mua lại đến giá cổ phiếu của các công ty mục tiêu cả 

ngắn hạn và dài hạn. Cụ thể, phương pháp này được sử dụng để đo lường ảnh 

hưởng của những sự kiện nhất định đến giá cổ phiếu của doanh nghiệp, từ đó 

nhận diện những hiệu ứng xảy ra đến lợi tức cổ phiếu (thường được gọi là lợi tức 

bất thường, Abnormal returns) theo sau mỗi sự kiện này. Ngoài ra, trên cơ sở 

phương pháp luận của Barber & Lyon (1997), Lyon & cộng sự (1999), chúng tôi 

cũng ước tính giá trị lợi tức bất thường dài hạn (BHAR, Buy-and-Hold Abnormal 

Returns) của cổ phiếu các công ty mục tiêu trước và sau sự kiện mua lại. Như 

vậy, bằng cách cứng dụng cả 2 phương pháp nghiên cứu sự kiện kể trên, đề tài sẽ 



7 

 

làm rõ được tác động của sự kiện mua lại đến sự biến thiên lợi tức cổ phiếu của 

công ty mục tiêu. 

- Phương pháp Difference-in-Differences (DID) 

Dựa trên nghiên cứu của Heckman & cộng sự (1997), Bertrand & Zitouna 

(2008), chúng tôi sử dụng phương pháp DID để hạn chế điểm yếu của phương 

pháp nghiên cứu sự kiện.  

- Phương pháp Propensity Score Matching 

Theo Dehejia & Wahba (2002), Bertrand & Zitouna (2008), Lemmon & 

Roberts (2010), phương pháp DID có thể cung cấp giá trị ước lượng thiên lệch 

nếu nhóm kiểm soát không thực sự có cùng quy mô và các đặc tính giống nhóm 

các công ty có thương vụ. Chúng tôi sử dụng phương pháp ghép theo điểm xu 

hướng, Propensity Score Matching (PSM), để ghép một công ty mục tiêu với một 

công ty kiểm soát (trong nhóm mẫu các công ty không có thương vụ) trên cơ sở 

điểm xu hướng của chúng, gọi tắt là One-to-One Matching.  

* Các phương pháp hồi quy  

Trong đề tài này, chúng tôi sử dụng kết hợp các phương pháp hồi quy khác 

nhau như, hồi quy đơn biến (Univariate regression), hồi quy đa biến 

(Multivariate regression), và hồi quy logistic (Logistic regression) để tiến hành 

các mục tiêu nghiên cứu của đề tài. 

5. Đóng góp của đề tài 

- Đề tài góp phần hoàn thiện khung lý thuyết về vai trò của quản trị công ty 

đối với quá trình ra quyết định tái cấu trúc công ty. 

- Đề tài góp phần nhận diện thực trạng chất lượng quản trị công ty của các 

công ty mục tiêu ở Việt Nam nói riêng và các quốc gia Đông và Đông Nam Á 

nói chung, từ đó làm rõ vai trò của quản trị công ty đến quá trình ra quyết định 

sáp nhập & mua lại. 

- Đề tài cung cấp những phát hiện nhằm bổ sung những kiến thức mới về mối 

quan hệ giữa chất lượng quản trị công ty, sở hữu vốn, và hình thức M&A trong 

các thương vụ ở Việt Nam và các quốc gia Đông và Đông Nam Á , và một số 

hàm ý chính sách trong điều kiện hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh. 
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- Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu khoa học hữu ích cho các cơ quan 

quản lý nhà nước tham khảo. Bên cạnh đó, đề tài là tài liệu hữu ích cho các sinh 

viên bậc đại học, sau đại học, các học giả trong và ngoài nước tham khảo và 

muốn tìm hiểu, nghiên cứu thực tế về ảnh hưởng của cơ chế quản trị công ty đến 

hành vi và quá trình ra quyết định của các công ty thâu tóm tại các thị trường mới 

nổi và đang phát triển. 

6. Kết cấu của đề tài 

Chương 1: Khung lý thuyết về quản trị công ty, quyết định nắm giữ vốn, 

quyết định lựa chọn khu vực sáp nhập & mua lại.  

Chương 2: Mối quan hệ giữa quản trị công ty, quyết định nắm giữ vốn, và 

quyết định lựa chọn khu vực sáp nhập & mua lại 

Chương 3: Chất lượng quản trị của các công ty mục tiêu trong thương vụ 

M&A. 

Chương 4: Tác động của quản trị công ty đến quyết định nắm giữ vốn trong 

các thương vụ M&A. 

Chương 5: Tác động của quản trị công ty đến quyết định lựa chọn khu vực 

sáp nhập & mua lại.  

Chương 6: Các kết luận và hàm ý từ kết quả nghiên cứu. 
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CHƯƠNG 1: KHUNG LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY, 

QUYẾT ĐỊNH NẮM GIỮ VỐN, VÀ QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN 

KHU VỰC SÁP NHẬP & MUA LẠI 

************** 

1.1 Một số lý thuyết M&A cơ bản 

1.1.1 Lý thuyết động cơ mua lại cổ phần (Ownership Motivation Theory) 

1.1.2 Lý thuyết thâm nhập thị trường chiến lược (Strategic Market Entry 

Theory) và Lý thuyết thị trường kiểm soát công ty (Market for 

Corporate Control) 

1.2 Một số lý thuyết M&A cơ bản 

1.2.1 Lý thuyết đại diện (Agency Theory) 

1.2.2 Lý thuyết quản lý (Stewardship Theory) 

1.2.3 Lý thuyết các bên liên quan (Stakeholder Theory) 

1.3 Các quyết định chiến lược trong một thương vụ M&A 

1.3.1 Quyết định tỷ lệ sở hữu vốn 

1.3.2 Quyết định lựa chọn khu vực thâu tóm 
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CHƯƠNG 2: MỐI QUAN HỆ GIỮA QUẢN TRỊ CÔNG TY, QUYẾT 

ĐỊNH NẮM GIỮ VỐN, VÀ QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN KHU VỰC 

SÁP NHẬP & MUA LẠI 

************** 

2.1 Quản trị công ty và quyết định sở hữu cổ phần của các công ty thâu tóm 

2.1.1 Các nghiên cứu trên thế giới 

2.1.2 Các nghiên cứu ở Việt Nam 

2.1.3 Phát triển các giả thuyết nghiên cứu 

Giả thuyết H1.1: Công ty thâu tóm chỉ có khả năng kiểm soát một phần công 

ty mục tiêu nếu công ty mục tiêu có nhiều thành viên độc lập trong hội đồng quản 

trị.  

Giả thuyết H1.2: Công ty thâu tóm chỉ có khả năng kiểm soát một phần công 

ty mục tiêu nếu công ty mục tiêu có CEO quyền lực.  

Giả thuyết H1.3: Công ty thâu tóm chỉ có khả năng kiểm soát một phần công 

ty mục tiêu nếu công ty mục tiêu có tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn cao.  

Giả thuyết H1.4: Các cổ đông của công ty mục tiêu nhận được lợi tức cao 

trong các thương vụ kiểm soát toàn phần.  

2.2 Quản trị công ty và quyết định lựa chọn khu vực thâu tóm 

2.2.1 Các nghiên cứu trên thế giới 

2.2.2 Các nghiên cứu ở Việt Nam 

2.2.3 Phát triển các giả thuyết nghiên cứu 

Giả thuyết H2.1: Tại thời điểm thông báo thương vụ, các công ty mục tiêu 

nội địa có kết quả tài chính yếu, trong khi các công ty mục tiêu được mua qua 

biên giới thể hiện hiệu quả tài chính mạnh, và sự khác biệt này có ý nghĩa thống 

kê. 

Giả thuyết H2.2: Tại thời điểm thông báo thương vụ, các công ty mục tiêu 

nội địa có chất lượng quản trị doanh nghiệp yếu, trong khi các công ty mục tiêu 

qua biên giới có chất lượng quản trị mạnh hơn, và sự khác biệt này có ý nghĩa 

thống kê. 
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Giả thuyết H2.3: Sự thay đổi kết quả tài chính dài hạn sau khi thương vụ 

hoàn thành sẽ lớn hơn đáng kể cho các công ty mục tiêu nội địa so với các công 

ty mục tiêu qua biên giới. 

Giả thuyết H2.4: Có mối quan hệ nghịch chiều giữa chất lượng quản trị 

doanh nghiệp của các công ty mục tiêu nội địa và kết quả tài chính sau khi 

thương vụ hoàn thành, và tồn tại mối quan hệ cùng chiều giữa chất lượng quản 

trị doanh nghiệp của công ty mục tiêu qua biên giới và kết quả tài chính sau khi 

thương vụ hoàn thành.  
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CHƯƠNG 3: CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ CỦA CÁC CÔNG TY 

MỤC TIÊU TRONG THƯƠNG VỤ M&A 

************** 

3.1 Dữ liệu 

3.2 Chất lượng quản trị công ty và mức độ nắm giữ vốn 

Bảng 3.1: Đặc điểm thương vụ theo quốc gia của công ty mục tiêu 

Quốc gia 
Tổng 

TV 

Tổng giá trị thương 

vụ (triệu USD) 

TV qua BG 

(%) 

TV cùng 

ngành 

(%) 

TV tiền 

mặt 

(%) 

TV co sở 

hữu 

trước 

(%) 

Panel A: Mua thiểu số cổ phần 

South Korea 85 27150.47 17.65 54.12 45.88 56.47 

Hong Kong 44 9615.25 36.36 50.00 52.27 40.91 

Singapore 38 8932.16 50.00 57.89 81.58 50.00 

Malaysia 34 4295.61 38.24 44.12 61.76 67.65 

Thailand 24 6279.25 41.67 79.17 37.50 54.17 

Indonesia 21 5925.61 76.19 71.43 28.57 23.81 

Philippines 19 2867.39 5.26 57.89 42.11 26.32 

Taiwan 16 5745.96 62.50 93.75 37.50 37.50 

Total 281 70811.70 35.59 58.72 50.89 48.75 

Panel B: Mua đa số cổ phần 

Taiwan 63 40016.06 9.52 92.06 9.52 12.70 

South Korea 60 21630.10 6.67 75.00 8.33 26.67 

Singapore 24 12117.22 41.67 75.00 37.50 12.50 

Malaysia 23 12041.39 26.09 78.26 34.78 21.74 

Hong Kong 16 10567.90 50.00 81.25 43.75 25.00 

Thailand 16 11142.38 18.75 81.25 6.25 18.75 

Indonesia 5 864.33 60.00 80.00 0.00 0.00 

Philippines 5 1784.58 0.00 80.00 0.00 20.00 

Total 212 110163.96 18.87 81.60 16.98 18.87 

 

Bảng 3.2. Đặc điềm thương vụ và đặc điềm tài chính của các công ty mục 

tiêu trong mua lại thiểu số và đa số cổ phần 
Bảng này so sánh đặc điềm thương vụ và đặc điềm tài chính của các công ty mục tiêu trong mua lại thiểu 

số và đa số cổ phần. Xem định nghĩa các biến trong Phần Phục lục. Biểu tượng ***, ** và * thể hiện mức 

ý nghĩa lần lượt tại 1%, 5% và 10%. 

Variable 
Mua thiểu số cổ phần  Mua đa số cổ phần  Difference 

(Means) 

Difference 

(Medians) N Mean Med SD N Mean Med SD 

PARTIALSOUGHT  281 56.66 56.10 25.77 212 94.28 100.00 13.39 19.37*** 15.80*** 

PARTIALOWNED 281 67.80 64.28 15.94 212 100.00 100.00 0.00 29.41*** 19.83*** 

RELATED 281 0.59 1 0.49 212 0.82 1 0.39 5.58*** 5.41*** 

CROSS-BORDER  281 0.36 0 0.48 212 0.19 0 0.39 -4.14*** -4.07*** 

CASH  281 0.51 1 0.50 212 0.17 0 0.38 -8.25*** -7.74*** 

TOEHOLD  281 15.74 0.00 18.91 212 5.72 0.00 13.39 -6.57*** -6.81*** 

HOSTILE  281 0.01 0 0.03 212 0.00 0 0.00 1.15 1.15 
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Bidder MCAP 281 2817.15 468.79 4102.70 212 2327.91 580.98 3578.78 -1.38 0.01 

Bidder MTB 281 1.71 1.43 1.09 212 1.77 1.43 1.03 0.64 1.14 

Bidder ROA 281 5.72 5.23 5.08 212 5.61 4.97 5.41 -0.24 -0.39 

Bidder LEVRG 281 23.69 22.65 15.25 212 20.60 18.55 14.77 -2.25** -2.24** 

Target MCAP 281 233.39 79.34 337.02 212 350.66 133.14 404.00 3.51*** 4.03*** 

Target MTB 281 1.36 1.17 0.76 212 1.34 1.17 0.72 -0.30 -0.06 

Target ROA 281 3.15 3.23 5.11 212 4.59 4.02 6.11 2.21** 1.74* 

Target LEVRG 281 24.26 19.05 20.11 212 21.83 18.88 18.30 -1.38 -1.07 

Target RISK  281 8.60 7.20 7.40 212 7.04 6.50 5.53 -2.57*** -2.15** 

RELSIZE 281 0.36 0.20 0.43 212 0.47 0.29 0.45 2.73*** 3.85*** 
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Bảng 3.3: So sánh đặc điểm quản trị công ty giữa nhóm thương vụ mua lại 

thiểu số và đa số cổ phần 
Bảng này so sánh đặc điểm quản trị công ty của các công ty trong nhóm thương vụ mua lại thiểu số và 

đa số cổ phần trước khi thông báo thương vụ. Các đặc điểm quản trị công ty gồm, (1) nhóm biến phản 

ánh tính độc lập của hội đồng quản trị: BSIZE, INDIR, FEDIR, BMEET, và BCOM. (2) nhóm biến 

phản ánh quyền lực của CEO: CEOTENURE, CEOINTER, CEODUAL, CEOOWN, và CEOPOWER. 

(3) nhóm biến đại diện cho cổ đông lớn: LSHARE và BLOCK. Biểu tượng ***, ** và * thể hiện mức ý 

nghĩa lần lượt tại 1%, 5% và 10%. 

Đặc điểm 

quản trị 

Mua thiểu số cổ phần  Mua đa số cổ phần  
Difference 

N Mean Med SD N Mean Med SD 

BSIZE 
(members) 

281 7.79 7.00 3.26 212 7.93 7.00 3.67 0.46 

INDIR 281 2.38 2.00 1.00 212 2.22 2.00 1.01 -1.79* 

FEDIR 281 0.55 0.00 0.73 212 0.54 0.00 0.84 -0.20 

BMEET 281 4.56 4.00 2.09 212 4.64 4.00 2.26 0.40 

BCOM 281 2.64 2.00 0.97 212 2.38 2.00 0.99 -1.79* 

CEOTENURE 

(years) 
278 4.52 4.00 2.56 212 4.54 4.00 2.52 0.07 

CEOINTER 281 0.84 1.00 0.36 212 0.82 1.00 0.40 -0.66 

CEODUAL 281 0.44 0.00 0.49 212 0.38 0.00 0.50 -1.68* 

CEOOWN 281 0.46 0.00 0.50 212 0.38 0.00 0.49 -1.99** 

CEOPOWER 281 2.19 2.00 1.05 212 2.15 2.00 1.11 -1.70* 

LSHARE 281 2.26 2.00 1.33 212 2.34 2.00 1.67 0.65 

BLOCK 281 0.59 0.59 0.24 212 0.50 0.52 0.22 -4.49*** 

 

Bảng 3.4: So sánh đặc điểm thương vụ và đặc điểm tài chính giữa nhóm 

thương vụ mua lại thiểu số và đa số cổ phần ở Việt Nam 
Bảng này so sánh đặc điềm thương vụ và đặc điềm tài chính của các công ty mục tiêu trong mua lại 

thiểu số và đa số cổ phần ở Việt Nam. Xem định nghĩa các biến trong Phần Phục lục. Biểu tượng ***, 

** và * thể hiện mức ý nghĩa lần lượt tại 1%, 5% và 10%. 

Đặc điểm 

1 2 
Difference 

testing 

Mua thiểu số cổ phần Mua đa số cổ phần (t-ratio) 

N Mean Med SD N Mean Med SD    

RELATED 377 0.053 0 0.22 72 0.167 0 0.38  3.47*** 

CASH 377 0.408 0 0.49 72 0.417 0 0.50  0.12 

CROSS-BORDER 377 0.151 0 0.36 72 0.042 0 0.20  -2.51** 

FRIENDLY 377 0.607 1 0.49 72 0.861 1 0.35  4.20*** 

TOEHOLD 377 0.220 0 0.41 72 0.569 1 0.50  6.32** 

SHARE SOUGHT (%) 377 0.159 0.110 0.12 72 0.397 0.399 0.27  12.35*** 

SHARE ACQUIRED (%) 377 0.147 0.102 0.11 72 0.392 0.359 0.27  13.22*** 

SHARE OWNED (%) 377 0.179 0.147 0.12 72 0.677 0.621 0.18  29.83*** 

Target FSIZE ($mil) 373 159.534 23.004 717.60 72 119.099 18.216 354.35  -0.46 

Target ROA 369 0.097 0.079 0.10 71 0.068 0.065 0.09  -2.22** 

Target LEVRG 368 0.376 0.323 0.26 70 0.396 0.369 0.25  0.59 

Target SALES 

GROWTH 
363 0.364 0.156 1.06 71 0.219 0.062 0.96  -1.07 

Target MTB  357 1.182 0.968 0.85 61 1.412 1.075 1.07  1.86* 
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Bảng 3.5: So sánh đặc điểm quản trị công ty giữa nhóm thương vụ mua lại 

thiểu số và đa số cổ phần ở Việt Nam 
Bảng này so sánh đặc điểm quản trị công ty của các công ty trong nhóm thương vụ mua lại thiểu số và 

đa số cổ phần trước khi thông báo thương vụ. Các đặc điểm quản trị công ty gồm, (1) nhóm biến phản 

ánh tính độc lập của hội đồng quản trị: BSIZE, INDIR, FEDIR, BMEET, và BCOM. (2) nhóm biến 

phản ánh quyền lực của CEO: CEOTENURE, CEOINTER, CEODUAL, CEOOWN, và CEOPOWER. 

(3) nhóm biến đại diện cho cổ đông lớn: LSHARE và BLOCK. Biểu tượng ***, ** và * thể hiện mức ý 

nghĩa lần lượt tại 1%, 5% và 10%. 

Đặc điểm quản trị 

công ty 

Mua thiểu số cổ phần Mua đa số cổ phần Difference 

testing N Mean Med SD N Mean Med SD 

BSIZE (members) 377 5.332 5.000 1.36 72 4.931 5.000 1.45 -2.26** 

INDIR (%) 377 0.587 0.600 0.19 72 0.617 0.667 0.16 1.27 

FEDIR 377 0.782 0.000 0.97 72 0.500 0.000 0.86 -2.30** 

BMEET 377 6.663 4.000 6.73 72 6.125 4.000 4.53 -0.65 

BCOM 377 2.050 2.000 0.37 72 2.083 2.000 0.40 0.67 

CEOTENURE (years)  331 5.073 4.000 3.99 57 3.982 3.000 3.13 -1.96** 

CEOINTER  333 0.889 1.000 0.31 57 0.842 1.000 0.37 -1.01 

CEODUAL 332 0.407 0.000 0.49 57 0.298 0.000 0.46 -1.55 

CEOOWN 329 0.413 0.000 0.49 57 0.333 0.000 0.48 -1.13 

CEOPOWER 329 2.161 2.000 1.25 57 1.807 2.000 1.14 -1.99** 

LSHARE  327 2.755 3.000 1.58 58 2.293 2.000 1.30 -2.09** 

BLOCK (%) 327 0.496 0.510 0.22 58 0.595 0.553 0.18 3.29*** 

 

3.3 Chất lượng quản trị công ty và khu vực thâu tóm 

Bảng 3.6: So sánh đặc điểm cấu trúc quản trị công ty giữa nhóm 

thương vụ nội địa và xuyên biên giới  
 

Đặc điểm quản 

trị 

Thương vụ nội địa Thương vụ xuyên biên 

giới 

Difference 

Testing 

N Mean Med SD N Mean Med SD t-test z-test 

BSIZE 

(members) 
281 7.833 7 2.967 108 7.509 7 2.750 -0.98 -0.86 

INDIR 281 2.730 3 1.167 108 2.528 2 1.115 -1.55 -1.58 

FEDIR 281 0.552 0 0.778 108 0.556 0 0.777 0.04 0.10 

BMEET 281 5.089 4 2.329 108 4.528 4 1.397 -2.35** -1.81* 

BCOM 281 2.605 2 0.786 108 2.472 2 0.729 -1.52 -1.47 

CEOTENURE 

(years) 
281 6.665 5 6.380 108 6.685 5 5.533 0.03 0.52 

CEOINTER 281 0.929 1 0.258 108 0.907 1 0.291 -0.71 -0.71 

CEODUAL 281 0.370 0 0.484 108 0.398 0 0.492 0.51 0.51 

CEOOWN 281 0.648 1 0.569 108 0.574 1 0.497 -1.34 -1.34 

CEOPOWER 281 2.399 3 1.145 108 2.343 2 1.193 -0.43 -0.45 

LSHARE  281 2.598 2 1.325 108 2.907 3 1.470 2.00** 1.73* 

BLOCK  281 0.599 0.623 0.183 108 0.648 0.659 0.153 2.45** 2.19** 
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Bảng 3.7: So sánh đặc điểm cấu trúc quản trị công ty giữa nhóm 

thương vụ nội địa và xuyên biên giới ở Việt Nam  
 

Đặc điểm quản 

trị 

Thương vụ nội địa Thương vụ xuyên biên giới Difference Testing 

N Mean Med SD N Mean Med SD t-test z-test 

BSIZE 

(members) 
66 6.15 6 1.557 383 5.21 5 1.231 -2.13** -1.97* 

INDIR 66 2.580 2 1.024 383 2.692 2 1.005 0.13 0.15 

FEDIR 66 0.233 0 0.445 383 0.301 0 0.415 0.94 0.75 

BMEET 66 4.013 4 2.680 383 4.888 4 2.210 1.73* 1.21 

BCOM 66 1.305 1 0.511 383 1.402 1 0.443 1.11 0.98 

CEOTENURE 

(years) 
66 8.115 8 2.214 383 5.235 6 2.011 -2.34** -2.11** 

CEOINTER 66 0.987 1 0.113 383 0.445 0 0.101 -2.01** -1.79* 

CEODUAL 66 0.880 1 0.122 383 0.218 0 0.156 -1.99** -1.87* 

CEOOWN 66 0.768 1 0.659 383 0.599 1 0.437 -1.63 0.43 

CEOPOWER 66 2.845 3 1.001 383 2.121 2 1.045 -1.78* -1.99** 

LSHARE  66 2.112 2 0.898 383 2.576 2 0.554 1.89* 0.11 

BLOCK  66 0.454 0.433 0.112 383 0.558 0.506 0.101 1.14 1.07 

 

3.4 Kết luận 

Nghiên cứu này tập trung trả lời một trong những câu hỏi quan trọng nhất 

trong kế hoạch mua lại của các công ty thâu tóm: Liệu chất lượng quản trị công 

ty có sự khác nhau giữa các loại hình thương vụ? Kết quả nghiên cứu cho thấy 

các công ty mục tiêu được mua lại thiểu số cổ phần và được thâu tóm bởi các 

đối tác nước ngoài thường có cấu trúc quản trị công ty mạnh hơn, thể hiện 

thông qua số lượng các thành viên độc lập trong hội đồng quản trị nhiều hơn, 

quyền lực tổng giám đốc lớn hơn và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn cao hơn. Tuy 

nhiên, ở Việt Nam, chúng tôi nhận thấy có một điểm khác biệt trong khu vực 

thâu tóm. Theo đó, các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm nhiều đến quyền lực 

của CEO của các công ty mục tiêu Việt Nam trước khi ra quyết định đầu tư, và 

họ có xu hướng e ngại những doanh nghiệp có CEO nhiều quyền lực. Phát hiện 

này một lần nữa nhấn mạnh vai trò của chất lượng quản trị đối với sự phát triển 

thị trường M&A ở Việt Nam. 

 

 

 

 

 



17 

 

CHƯƠNG 4: TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẾN 

QUYẾT ĐỊNH NẮM GIỮ VỐN TRONG CÁC THƯƠNG VỤ M&A  

4.3. Kết quả nghiên cứu  

Bảng 4.1: Cơ chế quản trị công ty và tỷ lệ sở hữu vốn mong muốn trong 

thương vụ  
Bảng này trình bày kết quả của 5 mô hình logit. Biến phụ thuộc PARTIALSOUGHT là biến nhị phân, 

nhận giá trị bằng 1 nếu công ty thâu tóm muốn mua lại kiểm soát một phần công ty mục tiêu (lớn hơn 

50% và nhỏ hơn 100%), và nhận giá trị bằng 0 nếu công ty thâu tóm muốn mua lại toàn bộ cổ phần 

(100%) của công ty mục tiêu. Nhóm biến độc lập chính của mô hình được lấy từ báo cáo hàng năm 

trước thời điểm thông báo thương vụ:  INDIR, CEOPOWER, và BLOCK. Chi tiết các biến xem tại 

phần phụ lục. Biểu tượng ***, ** và * lần lượt thể hiện mức ý nghĩa tại 1%, 5% và 10%. 

Variables  1 2 3 4 5 

INDIR 1.120**   0.758 1.010 

 (0.47)   (0.81) (0.84) 

CEOPOWER  0.064*  0.116* 0.112* 

  (0.03)  (0.07) (0.06) 

BLOCK   1.571*** 1.688*** 1.785*** 

   (0.56) (0.57) (0.70) 

EMERGING     0.376 

     (1.45) 

INDIR*EMERGING     -1.139 

     (2.03) 

CEOPOWER*EMERGING      0.002 

     (0.25) 

BLOCK*EMERGING     -0.366 

     (1.26) 

RELATED -0.844*** -0.885*** -0.860*** -0.836*** -0.843*** 

 (0.25) (0.25) (0.25) (0.25) (0.25) 

Target MCAP -0.218** -0.219** -0.230** -0.215** -0.213** 

 (0.09) (0.09) (0.09) (0.09) (0.09) 

Target LEVRG 0.837* 0.964* 0.945* 0.945* 0.952* 

 (0.51) (0.55) (0.54) (0.55) (0.56) 

Target ROA -0.202** -0.174** -0.188** -0.204** -0.208** 

 (0.10) (0.10) (0.10) (0.10) (0.10) 

Target MTB -0.049 -0.048 -0.093 -0.081 -0.079 

 (0.14) (0.14) (0.14) (0.14) (0.14) 

Target RISK 2.871* 2.823* 3.160* 3.160* 3.170* 

 (1.64) (1.62) (1.69) (1.68) (1.70) 

Bidder MCAP 0.228*** 0.238*** 0.213*** 0.210** 0.211*** 

 (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) 

Bidder LEVRG 1.127 1.035 1.018 1.103 1.066 

 (0.73) (0.73) (0.73) (0.73) (0.73) 

Bidder ROA 0.066 0.066 0.124 0.109 0.091 

 (0.51) (0.51) (0.52) (0.51) (0.51) 

Bidder MTB   -0.229** -0.243** -0.230** -0.236** -0.239** 

 (0.10) (0.10) (0.10) (0.10) (0.10) 

Target GDPCPT -0.382*** -0.423*** -0.308** -0.317*** -0.402** 

 (0.12) (0.12) (0.12) (0.12) (0.18) 

Target MCGDP 0.118 0.161 0.065 0.023 0.022 

 (0.12) (0.12) (0.12) (0.12) (0.12) 

Year effects Yes Yes Yes Yes Yes 

Industry effects Yes Yes Yes Yes Yes 

N 492 492 492 492 492 

Pseudo R2 0.135 0.133 0.144 0.149 0.150 

Wald χ2 69.22*** 69.41*** 80.72*** 81.96*** 83.78*** 
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Bảng 4.2: Kiểm định tính bền vững của kết quả nghiên cứu (1) 
Bảng này trình bày kết quả của 5 mô hình logit. Biến phụ thuộc PARTIALSOUGHT là biến nhị phân, 

nhận giá trị bằng 1 nếu công ty thâu tóm muốn mua lại kiểm soát một phần công ty mục tiêu (lớn hơn 

50% và nhỏ hơn 100%), và nhận giá trị bằng 0 nếu công ty thâu tóm muốn mua lại toàn bộ cổ phần 

(100%) của công ty mục tiêu. Chúng tôi sử dụng các biến độc lập thay thế khác bao gồm HINDIR, 

CEOOWN, và HBLOCK. Các biến kiểm soát bao gồm đặc điểm thương vụ, RELATED, phản ánh cho 

sự tương tự về ngành giữa công ty thâu tóm và công ty mục tiêu. Các biến tài chính cấp độ doanh 

nghiệp gồm vốn hóa thị trường (MCAP), đòn bẩy tài chính (LEVRG), tỷ lệ Market/Book (MTB) và rủi 

ro (RISK). Chúng tôi cũng sử dụng các biến cấp độ quốc gia, bao gồm giá trị GDP trên đầu người 

(GDPCPT) và giá trị vốn hóa thị trường theo GDP (MCGDP). Chúng tôi cũng sử dụng biến 

EMERGING đê phản ánh trình độ phát triển của quốc gia công ty mục tiêu. Chi tiết các biến xem tại 

phần phụ lục. Biểu tượng ***, ** và * lần lượt thể hiện mức ý nghĩa tại 1%, 5% và 10%. 

Variables 1 2 3 4 5 

HINDIR 0.073*   0.045 0.048 

 (0.04)   (0.12) (0.13) 

CEOOWN  0.206**  0.241** 0.154 

  (0.10)  (0.11) (0.14) 

HBLOCK   0.314** 0.338** 0.359** 

   (0.15) (0.16) (0.16) 

EMERGING     0.096 

     (0.86) 

HINDIR*EMERGING     -1.106 

     (0.52) 

CEOOWN*EMERGING      0.669 

     (0.61) 

HBLOCK*EMERGING     -0.061 

     (0.53) 

RELATED -0.871*** -0.864*** -0.876*** -0.858*** -0.846*** 

 (0.28) (0.28) (0.28) (0.28) (0.29) 

Target MCAP -0.223** -0.219** -0.222** -0.216** -0.212** 

 (0.10) (0.10) (0.10) (0.10) (0.10) 

Target LEVRG 0.907* 0.963* 0.925* 0.975* 1.031* 

 (0.51) (0.51) (0.51) (0.51) (0.53) 

Target ROA -0.182** -0.177** -0.194** -0.197** -0.270* 

 (0.08) (0.08) (0.09) (0.09) (0.14) 

Target MTB -0.054 -0.048 -0.077 -0.072 -0.055 

 (0.16) (0.16) (0.16) (0.16) (0.16) 

Target RISK 2.829* 2.776* 2.912* 2.822* 2.697 

 (1.56) (1.56) (1.57) (1.56) (1.78) 

Bidder MCAP 0.234*** 0.240*** 0.221*** 0.225*** 0.224*** 

 (0.08) (0.08) (0.08) (0.08) (0.08) 

Bidder LEVRG 1.038 1.052 1.063 1.068 0.878 

 (0.75) (0.75) (0.76) (0.76) (0.77) 

Bidder ROA 0.066 0.079 0.068 0.068 0.070 

 (0.55) (0.56) (0.54) (0.56) (0.52) 

Bidder MTB   -0.236** -0.243** -0.228** -0.236** -0.232** 

 (0.11) (0.11) (0.11) (0.11 (0.11) 

Target GDPCPT -0.395*** -0.415*** -0.370*** -0.378*** -0.523** 

 (0.13) (0.13) (0.13) (0.13) (0.33) 

Target MCGDP 0.145 0.152 0.112 0.093 0.074 

 (0.14) (0.14) (0.15) (0.15) (0.16) 

Year effects Yes Yes Yes Yes Yes 

Industry effects Yes Yes Yes Yes Yes 

N 492 492 492 492 492 

Pseudo R2 0.133 0.134 0.135 0.149 0.147 

Wald χ2 69.24*** 69.69*** 72.06*** 72.93*** 76.80*** 
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Bảng 4.3: Cơ chế quản trị công ty và tỷ lệ nắm giữ vốn sau khi kết thúc 

thương vụ  
Bảng này trình bày kết quả của 5 mô hình logit. Biến phụ thuộc PARTIALOWNED là biến nhị phân, 

nhận giá trị bằng 1 nếu công ty thâu tóm nắm giữ kiểm soát một phần công ty mục tiêu (lớn hơn 50% 

và nhỏ hơn 100%), và nhận giá trị bằng 0 nếu công ty thâu tóm nắm giữ kiểm toàn bộ cổ phần (100%) 

của công ty mục tiêu sau khi kết thúc thương vụ. Biểu tượng ***, ** và * lần lượt thể hiện mức ý 

nghĩa tại 1%, 5% và 10%. 

 Variables  1 2 3 4 5 

INDIR 0.196*   0.143 0.157 

 (0.11)   (0.13) (0.60) 

CEOPOWER  0.139**  0.211** 0.271** 

  (0.07)  (0.10) (0.13) 

BLOCK   2.535*** 2.736*** 2.857*** 

   (0.65) (0.66) (0.82) 

EMERGING     -0.748 

     (1.67) 

INDIR*EMERGING     -1.133 

     (2.24) 

CEOPOWER*EMERGING      -0.218 

     (0.27) 

BLOCK*EMERGING     -0.396 

     (1.45) 

RELATED -1.176*** -1.206*** -1.213*** -1.259*** -1.308*** 

 (0.30) (0.30) (0.31) (0.31) (0.31) 

CASH  1.433*** 1.432*** 1.364*** 1.364*** 1.478*** 

 (0.26) (0.26) (0.26) (0.27) (0.28) 

CROSS-BORDER 0.889*** 0.896*** 0.917*** 0.923*** 1.004*** 

 (0.28) (0.28) (0.29) (0.30) (0.30) 

TOEHOLD 4.075*** 4.124*** 4.314*** 4.397*** 4.676*** 

 (0.76) (0.76) (0.77) (0.77) (0.80) 

HOSTILE 0.001 0.003 0.003 0.001 0.001 

 (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 

PREMIUM 0.002 0.001 0.001 0.003 0.003 

 (0.01) (0.00) (0.00) (0.01) (0.01) 

Target MCAP -0.299*** -0.288*** -0.327*** -0.315*** -0.313*** 

 (0.11) (0.11) (0.11) (0.11) (0.11) 

Target LEVRG 1.058* 1.135* 1.139* 1.236* 1.409** 

 (0.63) (0.64) (0.65) (0.67) (0.66) 

Target ROA -0.218 -0.209 -0.258* -0.244 -0.233 

 (0.18) (0.17) (0.17) (0.17) (0.18) 

Target MTB -0.068 -0.058 -0.122 -0.113 -0.140 

 (0.17) (0.17) (0.18) (0.18) (0.19) 

Target RISK 3.475* 3.381* 4.387* 4.317* 4.007 

 (2.10) (2.10) (2.34) (2.38) (2.46) 

Bidder MCAP 0.168** 0.171** 0.150* 0.153* 0.137 

 (0.08) (0.08) (0.08) (0.08) (0.09) 

Bidder LEVRG 1.789** 1.809** 1.668** 1.708** 1.834** 

 (0.84) (0.85) (0.84) (0.85) (0.86) 

Target GDPCPT -0.526*** -0.567** -0.383** -0.438*** -1.184*** 

 (0.14) (0.15) (0.16) (0.16) (0.36) 

Target MCGDP 0.229 0.238 0.104 0.106 0.181 

 (0.17) (0.16) (0.17) (0.17) (0.19) 

Year effects Yes Yes Yes Yes Yes 

Industry effects Yes Yes Yes Yes Yes 

N 491 491 491 491 492 

Pseudo R2 0.283 0.286 0.307 0.313 0.324 

Wald χ2 125.51*** 124.53*** 139.13*** 136.30*** 135.55*** 
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Bảng 4.4: Kiểm định tính bền vững của kết quả nghiên cứu (2) 
Bảng này trình bày kết quả của 5 mô hình logit. Biến phụ thuộc PARTIALOWNED là biến nhị phân, 

nhận giá trị bằng 1 nếu công ty thâu tóm nắm giữ kiểm soát một phần công ty mục tiêu (lớn hơn 50% 

và nhỏ hơn 100%), và nhận giá trị bằng 0 nếu công ty thâu tóm nắm giữ kiểm toàn bộ cổ phần (100%) 

của công ty mục tiêu sau khi kết thúc thương vụ. Chi tiết các biến xem tại phần phụ lục. Biểu tượng 

***, ** và * lần lượt thể hiện mức ý nghĩa tại 1%, 5% và 10%. 

Variables  1 2 3 4 5 

HINDIR 0.087**   0.031 0.422 

 (0.04)   (0.23) (0.26) 

CEOOWN  0.438**  0.569** 0.613** 

  (0.20)  (0.28) (0.25) 

HBLOCK   0.803*** 0.880*** 0.845*** 

   (0.25) (0.26) (0.31) 

EMERGING     -2.071 

     (1.33) 

HINDIR*EMERGING     -0.728 

     (0.57) 

CEOOWN*EMERGING      0.536 

     (0.65) 

HBLOCK*EMERGING     0.257 

     (0.58) 

RELATED -1.173*** -1.171*** -1.223*** -1.226*** -1.260*** 

 (0.30) (0.31) (0.31) (0.31) (0.31) 

CASH  1.436*** 1.442*** 1.386*** 1.405*** 1.510*** 

 (0.26) (0.26) (0.26) (0.27) (0.28) 

CROSS-BORDER 0.889*** 0.883*** 0.950*** 0.957*** 1.062*** 

 (0.28) (0.28) (0.28) (0.28) (0.30) 

TOEHOLD 4.071*** 4.051*** 4.311*** 4.285*** 4.576*** 

 (0.76) (0.76) (0.78) (0.78) (0.80) 

HOSTILE 0.001 0.003 0.001 0.001 0.001 

 (0.00) (0.01) (0.00) (0.00) (0.00) 

PREMIUM 0.003 0.001 0.003 0.001 0.001 

 (0.01) (0.00) (0.01) (0.01) (0.01) 

Target MCAP -0.299*** -0.289*** -0.313*** -0.307*** -0.305*** 

 (0.11) (0.11) (0.11) (0.11) (0.11) 

Target LEVRG 1.060* 1.159* 1.115* 1.276** 1.517** 

 (0.63) (0.65) (0.65) (0.67) (0.67) 

Target ROA -0.216* -0.221* -0.279* -0.280* -0.321 

 (0.12) (0.13) (0.16) (0.16) (0.26) 

Target MTB -0.068 -0.058 -0.119 -0.115 -0.108 

 (0.17) (0.17) (0.18) (0.18) (0.18) 

Target RISK 3.484 3.371 3.832* 3.717* 2.964 

 (2.30) (2.36) (2.36) (2.44) (2.53) 

Bidder MCAP 0.168** 0.178** 0.141* 0.153* 0.132 

 (0.08) (0.08) (0.08) (0.08) (0.09) 

Bidder LEVRG 1.798** 1.853** 1.840** 1.894** 1.864** 

 (0.84) (0.86) (0.84) (0.86) (0.90) 

Target GDPCPT -0.530*** -0.552*** -0.450*** -0.482*** -1.396*** 

 (0.14) (0.14) (0.15) (0.15) (0.42) 

Target MCGDP 0.236 0.224 0.103 0.013 0.203 

 (0.17) (0.16) (0.17) (0.18) (0.20) 

Year effects Yes Yes Yes Yes Yes 

Industry effects Yes Yes Yes Yes Yes 

N 491 491 491 491 491 

Pseudo R2 0.284 0.288 0.299 0.307 0.324 

Wald χ2 125.56*** 123.26*** 131.91*** 127.31*** 131.25*** 
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Bảng 4.5: Cơ chế quản trị công ty và khả năng hoàn thành tỷ lệ nắm giữ 

vốn như kỳ vọng 
Biến phụ thuộc MATCHEDOWN là biến nhị phân, nhận giá trị bằng 1 nếu công ty thâu tóm đạt được 

tỷ lệ nắm giữ vốn như kỳ vọng, và nhận giá trị bằng 0 nếu ngược lại. Nhóm biến độc lập chính gồm 

INDIR, CEOPOWER, và BLOCK. Các biến kiểm soát tương tự như các bảng biểu trước. Các biến 

kiểm soát tương tự như các bảng biểu trước. Biểu tượng ***, ** và * lần lượt thể hiện mức ý nghĩa tại 

1%, 5% và 10%. 

Variables 1 2 3 4 5 

INDIR -1.069*   -0.956* -2.729** 
 (0.59)   (0.57) (1.35) 

CEOPOWER  -0.105**  -0.084* -0.104** 
  (0.04)  (0.05) (0.04) 

BLOCK   -0.197 -0.173 -1.095 
   (0.82) (0.84) (1.10) 

EMERGING     -3.168 
     (2.75) 

INDIR*EMERGING     -1.895 
     (3.32) 

CEOPOWER*EMERGING      0.037 
     (0.31) 

BLOCK*EMERGING     2.624 
     (1.84) 

RELATED -0.709* -0.700* -0.709* -0.698* -0.733* 
 (0.37) (0.37) (0.37) (0.37) (0.39) 

CASH -0.942*** -0.901*** -0.936*** -0.931*** -0.834** 
 (0.34) (0.33) (0.34) (0.36) (0.37) 

CROSS-BORDER -0.268 -0.284 -0.283 -0.271 -0.242 
 (0.31) (0.31) (0.31) (0.31) (0.31) ) 

TOEHOLD -2.652*** -2.654*** -2.650*** -2.655*** -2.327*** 
 (0.81) (0.81) (0.81) (0.81) (0.81) 

PREMIUM 0.219 0.212 0.218 0.213 0.317 
 (0.14) (0.14) (0.14) (0.14) (0.24) 

HOSTILE 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
 (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 

Target MCAP 0.096 0.085 0.090 0.091 0.121 
 (0.12) (0.12) (0.12) (0.12) (0.12) 

Target LEVRG 0.565 0.623 0.687 0.508 0.601 
 (0.91) (0.88) (0.88) (0.92) (0.99) 

Target ROA 0.155 0.169 0.184 0.144 0.118 
 (0.32) (0.32) (0.33) (0.32) (0.44) 

Target MTB -0.031 -0.064 -0.055 -0.054 -0.058 
 (0.21) (0.21) (0.21) (0.21) (0.21) 

Target RISK 0.331 0.202 0.224 0.353 -0.789 
 (2.04) (2.04) (2.04) (2.14) (2.14) 

Bidder MCAP -0.002 -0.009 -0.006 -0.006 -0.039 
 (0.01) (0.10) (0.10) (0.10) (0.10) 

Bidder LEVRG -0.702 -0.792 -0.806 -0.699 -0.585 
 (0.81) (1.10) (1.10) (1.14) (1.10) 

Target GDPCPT 0.475** 0.487** 0.474** 0.505** -0.525 
 (0.19) (0.19) (0.20) (0.20) (0.86) 

Target MCGDP -0.768*** -0.732*** -0.746*** -0.776*** -0.611** 
 (0.15) (0.15) (0.15) (0.15) (0.21) 

Year effects Yes Yes Yes Yes Yes 

Industry effects Yes Yes Yes Yes Yes 

N 462 462 462 462 462 

Pseudo R2 0.193 0.193 0.192 0.195 0.219 

Wald χ2 83.02*** 84.05*** 83.54*** 85.74*** 89.02*** 
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Bảng 4.6: Kiểm định tính bền vững của kết quả nghiên cứu (3) 
Biến phụ thuộc MATCHEDOWN là biến nhị phân, nhận giá trị bằng 1 nếu công ty thâu tóm đạt được 

tỷ lệ nắm giữ vốn như kỳ vọng, và nhận giá trị bằng 0 nếu ngược lại. Chúng tôi sử dụng các biến độc 

lập thay thế khác bao gồm HINDIR, CEOOWN, và HBLOCK. Các biến kiểm soát tương tự như các 

bảng biểu trước. Các biến kiểm soát tương tự như các bảng biểu trước. Biểu tượng ***, ** và * lần 

lượt thể hiện mức ý nghĩa tại 1%, 5% và 10%. 

Variables 1 2 3 4 5 

HINDIR -0.221**   -0.288** -0.648*** 
 (0.11)   (0.13) (0.21) 

CEOOWN  -1.301***  -1.348*** -1.228*** 
  (0.33)  (0.34) (0.41) 

HBLOCK   -0.031 -0.197 -0.578 
   (0.32) (0.32) (0.383) 

EMERGING     -1.846 
     (1.75) 

HINDIR*EMERGING     -0.477 
     (0.74) 

CEOOWN*EMERGING      0.164 
     (0.76) 

HBLOCK*EMERGING     0.973 
     (0.71) 

RELATED -0.715* -0.835** -0.712* -0.841** -0.861** 
 (0.37) (0.39) (0.39) (0.39) (0.40) 

CASH -0.944*** -0.854** -0.921*** -0.853** -0.813** 
 (0.33) (0.32) (0.33) (0.32) (0.32) 

CROSS-BORDER -0.272 -0.344 -0.281 -0.329 -0.323 
 (0.32) (0.33) (0.32) (0.33) (0.33) 

TOEHOLD -2.628*** -2.587*** -2.653*** -2.597*** -2.361*** 
 (0.81) (0.81) (0.81) (0.81) (0.81) 

PREMIUM 0.219 0.170 0.218 0.164 0.259 
 (0.15) (0.15) (0.15) (0.13) (0.15) 

HOSTILE 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
 (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 

Target MCAP 0.096 0.074 0.090 0.082 0.108 
 (0.15) (0.15) (0.14) (0.15) (0.15) 

Target LEVRG 0.643 0.566 0.702 0.491 0.663 
 (0.91) (0.98) (0.90) (0.98) (1.02) 

Target ROA 0.163 0.000 0.185 -0.089 -0.105 
 (0.33) (0.42) (0.33) (0.53) (0.62) 

Target MTB -0.050 -0.150 -0.043 -0.137 -0.130 
 (0.25) (0.26) (0.26) (0.27) (0.27) 

Target RISK 0.239 0.297 0.165 0.158 -0.684 
 (2.04) (2.00) (2.05) (2.03) (2.11) 

Bidder MCAP -0.001 -0.031 -0.003 -0.023 -0.049 
 (0.10) (0.10) (0.10) (0.10) (0.11) 

Bidder LEVRG -0.845 -0.759 -0.812 -0.796 -0.755 
 (1.12) (1.14) (1.12) (1.14) (1.14) 

Target GDPCPT 0.4764** 0.536*** 0.458** 0.539*** -0.147 
 (0.19) (0.20) (0.19) (0.21) (0.77) 

Target MCGDP -0.773*** -0.694*** -0.727*** -0.714*** -0.630*** 
 (0.19) (0.19) (0.19) (0.20) (0.23) 

Year effects Yes Yes Yes Yes Yes 

Industry effects Yes Yes Yes Yes Yes 

N 462 462 462 462 462 

Pseudo R2 0.193 0.229 0.192 0.232 0.245 

Wald χ2 82.89*** 95.15*** 82.87*** 96.71*** 102.70*** 
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Bảng 4.7: Cơ chế quản trị công ty và tỷ lệ sở hữu vốn mong muốn trong 

các thương vụ M&A ở Việt Nam 
Bảng này trình bày kết quả của 4 mô hình logit. Biến phụ thuộc SHARE SOUGHT là biến liên tục, 

phản ánh phần trăm kỳ vọng sở hữu vốn của các công ty thâu tóm trong các công ty mục tiêu ở Việt 

Nam. Nhóm biến độc lập chính của mô hình được lấy từ báo cáo hàng năm trước thời điểm thông báo 

thương vụ:  SMALLBSIZE, CEOPOWER, và BLOCK. Các biến kiểm soát bao gồm đặc điểm thương 

vụ, RELATED, CASH, CROSS-BORDER, FRIENDLY, và TOEHOLD. Các biến tài chính cấp độ 

doanh nghiệp gồm SIZE, LEVRG, ROA, MTB, và SALES GROWTH. Chi tiết các biến xem tại phần 

phụ lục. Biểu tượng ***, ** và * lần lượt thể hiện mức ý nghĩa tại 1%, 5% và 10%. 

Variables  1 2 3 4 

SMALLBSIZE 0.061**   0.184*** 

 (0.02)   (0.06) 

CEOPOWER  -0.014**  -0.009* 

  (0.00)  (0.00) 

BLOCK   0.080** 0.063* 

   (0.03) (0.03) 

RELATED 0.090** 0.095* 0.096* 0.088** 

 (0.04) (0.05) (0.05) (0.04) 

CASH 0.023 0.018 0.017 0.022 

 (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) 

CROSS-BORDER 0.036 0.031 0.029 0.035 

 (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) 

FRIENDLY 0.086*** 0.088*** 0.086*** 0.089*** 

 (0.02) (0.02) (0.02) (0.02) 

TOEHOLD -0.064*** -0.072*** -0.067*** -0.068*** 

 (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 

Target SIZE -0.011* -0.015** -0.014** -0.015** 

 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

Target LEVRG 0.014 0.023 0.014 0.009 

 (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) 

Target ROA -0.153** -0.123* -0.103 -0.104 

 (0.07) (0.07) (0.06) (0.08) 

Target MTB 0.013 0.012 0.006 0.008 

 (0.00) (0.00) (0.01) (0.01) 

Target SALES 

GROWTH 
-0.011** -0.013* -0.012* -0.011 

 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

Year effects Yes Yes Yes Yes 

Industry effects Yes Yes Yes Yes 

N 408 363 363 361 

Adjusted R2 0.1611 0.1597 0.1540 0.2040 

F ratio 3.27*** 3.02*** 2.87*** 3.34*** 

 

4.3.2 Lợi tức cổ phiếu 

Phần này xem xét biến thiên lợi tức cổ phiếu công ty mục tiêu tại thời điểm 

thông báo thương vụ. Bảng 4.8 báo cáo lợi tức cổ phiếu của công ty mục tiêu ở 

cả hai loại hình sở hữu, sở hữu một phần và kiểm soát toàn phần, xung quang 

ngày thông báo sự kiện mua lại. 
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Bảng 4.8: Lợi tức cổ phiếu của công ty mục tiêu 

Bảng này báo cáo lợi tức cổ phiếu của công ty mục tiêu ở cả hai loại hình sở hữu. Giá trị chênh lệch 

của CARs được kiểm định sử dụng t-test và Wilcoxon rank-sum test. Biểu tượng ***, ** và * lần lượt 

thể hiện mức ý nghĩa tại 1%, 5% và 10%. 

Cửa sổ sự 

kiện 

Mua thiểu số cổ 

phần 

Mua đa số cổ  

phần 

Difference 

CARF-

CARP (%) 

t-test 
Wilcoxon  

rank-sum test 

CARP(%)   t-ratio CARF(%) t-ratio t-ratio 
P-

value 
z-ratio 

P-

value 

(-40,-31) 0.314 0.55 0.805 1.05 0.491 0.537 0.59 0.390 0.70 

(-30,-21) 1.848** 2.44 0.487 0.68 -1.361 -1.276 0.20 -0.552 0.58 

(-20,-11) 1.547** 2.11 0.658 0.96 -0.888 -0.876 0.38 -0.437 0.66 

(-10,-1) 4.071*** 4.37 3.794*** 4.90 -0.277 -0.227 0.82 0.860 0.39 

(-5,0) 5.223*** 6.44 5.268*** 6.87 0.046 0.036 0.97 0.983 0.33 

(-1,0) 2.830*** 4.79 2.973*** 6.02 0.142 0.181 0.86 1.310 0.19 

0 1.980*** 4.25 1.713*** 4.30 -0.267 -0.396 0.69 0.952 0.34 

(-1,+1) 6.411*** 5.49 5.816*** 6.86 -0.595 -0.404 0.69 0.880 0.38 

(-2,+2) 7.939*** 6.05 6.893*** 7.65 -1.046 -0.640 0.52 0.791 0.43 

(-5,+5) 7.849*** 5.64 8.712*** 6.13 0.863 0.397 0.69 1.011 0.31 

(0,+1) 5.560*** 5.08 4.556*** 5.99 -1.004 -0.716 0.47 0.566 0.57 

(0,+5) 4.606*** 3.74 5.157*** 4.62 0.550 0.297 0.77 0.719 0.47 

(0,+10) 3.954*** 3.09 5.448*** 4.35 1.494 0.781 0.43 0.897 0.37 

(0,+15) 3.124** 2.09 5.317*** 4.15 2.193 1.039 0.30 0.985 0.32 

(0,+20) 2.857* 1.78 5.229*** 3.66 2.373 1.041 0.30 0.840 0.40 

(0,+30) 2.206 1.34 5.127*** 3.34 2.920 1.248 0.21 1.184 0.24 

(0,+40) 2.184 1.25 5.452*** 3.19 3.267 1.294 0.20 1.255 0.21 

 

Bảng 4.9: Lợi tức cổ phiếu của công ty mục tiêu ở Việt Nam 

Bảng này báo cáo lợi tức cổ phiếu của công ty mục tiêu ở cả hai loại hình sở hữu sử dụng mẫu thương 

vụ ở Việt Nam. Giá trị chênh lệch của CARs được kiểm định sử dụng t-test. Biểu tượng ***, ** và * 

lần lượt thể hiện mức ý nghĩa tại 1%, 5% và 10%. 

Days 

Mua thiểu 

số cổ phần 

Mua đa số 

cổ phần 
CARF – 

CARP 

Difference 

CARP CARF t-ratio 

(-40,-31) -0.037 0.208 0.245 1.41 

(-30,-21) -0.018 0.486 0.505 2.35** 

(-20,-11) 0.039 0.552 0.513 2.37** 

(-10,-1) 0.085 0.550 0.465 2.24** 

(-5,0) 0.063 0.352 0.288 1.45 

(-1,0) -0.002 0.099 0.101 0.88 

0 0.027 0.017 -0.009 -0.15 

(-1,+1) 0.028 0.150 0.121 0.73 

(-2,+2) 0.058 0.314 0.256 1.51 

(-5,+5) 0.151 0.602 0.451 2.11** 

(0,+1) 0.058 0.068 0.009 0.08 

(0,+5) 0.268 0.115 -0.152 0.49 
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(0,+10) 0.309 0.257 -0.052 0.09 

(0,+15) 0.569 0.264 -0.304 -1.63 

(0,+20) 0.273 0.644 0.370 2.01** 

(0,+30) 0.334 0.799 0.464 2.07** 

(0,+40) 0.519 0.851 0.332 1.86* 

 

4.4 Kết luận 

Nghiên cứu này đánh giá vai trò của cấu trúc quản trị của công ty mục tiêu 

đối với tỷ lệ sở hữu cổ phần của các công ty thâu tóm sử dụng một mẫu các 

nền kinh tế Đông và Đông Nam Á. Kết quả nhận thấy rằng các công ty thâu 

tóm có nhiều khả năng đưa ra đề nghị chào mua một phần hơn là đa số cổ phần 

nếu các công ty mục tiêu có nhiều thành viên độc lập trong hội đồng quản trị, 

các CEO có vai trò lớn hơn và các cổ đông lớn có tỷ lệ sở hữu cao hơn. Những 

phát hiện này cho thấy tầm quan trọng của cơ chế quản trị như là động lực của 

sự lựa chọn tỷ lệ sở hữu cổ phần của các công ty thâu tóm cũng như kết quả 

nắm giữ vốn sau khi hoàn thành thương vụ và lợi ích của cổ đông công ty mục 

tiêu. Cụ thể hơn, nghiên cứu của chúng tôi cho rằng các công ty thâu tóm chủ 

động đánh giá cơ chế quản trị của công ty mục tiêu khi lập kế hoạch chào mua 

trong các thương vụ M&A. 

Tuy nhiên, khi khảo sát ở Việt Nam, nghiên cứu nhận thấy các công ty thâu 

tóm mong muốn nắm giữ một tỷ lệ cổ phần cao ở các công ty có chất lượng 

quản trị tốt. Điều này khá phù hợp với chiến lược xâm nhập thị trường ở những 

nền kinh tế có rủi ro cao.  
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CHƯƠNG 5: TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẾN 

QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN KHU VỰC SÁP NHẬP & MUA LẠI 

************** 

5.1. Mẫu nghiên cứu và xây dựng mẫu 

5.2 Phương pháp nghiên cứu 

5.2.1 Quản trị công ty và kết quả tài chính trước khi thương vụ được thông 

báo 

5.2.2 Kỹ thuật Propensity Score Matching và phương pháp Difference-in-

Differences  

a. Phương pháp Difference-in-Differences  

Theo đề xuất của Meyer (1995) và Heckman & cộng sự (1997), phương 

pháp DID có thể giải thích mối quan hệ nhân quả giữa các sự kiện mua lại và 

kết quả hoạt động của các công ty mục tiêu bằng cách đánh giá hiệu quả trung 

bình của sự kiện thông báo thương vụ (các sự kiện mua lại) đối với các công ty 

được mua lại (các công ty mục tiêu). Theo Bertrand & Zitouna (2008), tác 

động của việc mua lại đối với kết quả hoạt động tài chính của một công ty mục 

tiêu nhất định được định nghĩa là sự khác biệt về kết quả tài chính trước và sau 

khi mua lại của nhóm Treatment so với kết quả tài chính của nhóm công ty 

kiểm soát. Giá trị DID của các đặc điểm tài chính đối với các công ty mục tiêu 

có thể được ước tính đơn giản bằng cách lấy giá trị trung bình của từng nhóm 

kết quả trước và sau khi xử lý, sau đó tính chênh lệch so với nhóm kiểm soát. 

Hiệu quả điều trị được đưa ra là: 

 𝐷𝐼𝐷𝑖 = (𝑦𝑖,𝑇=1
𝑡1 − 𝑦𝑖,𝑇=1

𝑡0 ) − (𝑦𝑖,𝑇=0
𝑡1 − 𝑦𝑖,𝑇=0

𝑡0 ) (2) 

trong đó, 1

1,

t

Tiy =  và 0

1,

t

Tiy =  là các đặc điểm tài chính của các công ty mục tiêu 

trong nhóm Treatment, lần lượt sau và trước khi thương vụ được thông báo; 

trong khi đó, 1

0,

t

Tiy =  và 0

0,

t

Tiy =  là các đặc điểm tài chính của các công ty kiểm 

soát trong nhóm Control, lần lượt sau và trước khi thương vụ được thông báo. 

b. Kỹ thuật Propensity Score Matching 

Theo Rosenbaum & Rubin (1983), phương pháp DID có thể đưa ra ước tính 

sai lệch nếu nhóm Control khác biệt đáng kể so với nhóm Treament trong giai 

đoạn trước khi thương vụ được thông báo. Họ đề xuất một kỹ thuật đối sánh 
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(điểm số xu hướng, PSM) dựa trên việc tạo ra một nhóm các công ty có cùng 

các đặc điểm với công ty mục tiêu trong nhóm Treatment, thay vì chỉ đơn giản 

là “khớp” hai công ty có cùng quy mô từ cùng ngành. Phương pháp này kiểm 

soát được các đặc tính có thể quan sát được và yếu tố nội sinh (Dehejia & 

Wahba, 2002; Bertrand & Zitouna, 2008), và kết hợp các đặc điểm trước khi 

thương vụ được thông báo của mỗi công ty thành một biến chỉ số duy nhất 

(điểm số xu hướng) với giả định rằng chỉ các biến số này có thể quan sát được 

trước khi ra quyết định mua lại (Lemmon & Roberts, 2010). Theo đó, xác suất 

mà một công ty được mua lại là một hàm của các đặc điểm công ty trước khi 

thương vụ được thông báo: 

Pr(𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖,𝑠,𝑡 = 1) = 𝑓(𝑋𝑖,𝑠,𝑡−1)         (3) 

trong đó, Treated = (0,1) là biến nhị phân, nhận giá trị 1 nếu công ty thuộc 

nhóm Treatment, và 0 nếu thuộc nhóm Control. Xi,s,t-1 là một hàm của các đặc 

điểm công ty trước khi thương vụ được thông báo (lấy một giá trị lagged). Tại 

thời điểm t, công ty mục tiêu i ở ngành s sẽ được “ghép” với một công ty 

không được mua lại cũng trong ngành s và cùng quốc gia với công ty mục tiêu 

i trên cơ sở điểm xu hướng.1  

Các đặc điểm tài chính của công ty trước khi thương vụ được thông báo 

bao gồm hệ số P/B, tỷ lệ ROA, hệ số thanh khoản tài sản LIQUID, đòn bẩy tài 

chính LEVRG, tiềm năng tăng trưởng SALEGRT, CAPEX, hiệu quả sử dụng tài 

sản ATO và quy mô doanh nghiệp FSIZE. Tất cả các biến giải thích đều nhận 

giá trị trễ một năm để đảm bảo rằng điểm số xu hướng ước tính được dựa trên 

các đặc điểm trước khi thương vụ được thông báo. Các đặc điểm của ngành, 

năm thương vụ và quốc gia của các công ty cũng được kiểm soát trong mô 

hình. Sau khi ước tính điểm số xu hướng, chúng tôi xây dựng một mẫu các 

công ty kiểm soát phù hợp nhất, trong đó mỗi công ty mục tiêu từ nhóm 

Treatment được “ghép” với một công ty kiểm soát phù hợp nhất (One to One 

Matching) (Leuven & Sianesi, 2003). 

5.2.3 Đo lường lợi tức cổ phiếu dài hạn của các công ty mục tiêu 

 
1 Phương pháp này liên quan đến việc chọn một công ty trong nhóm Control có điểm số xu hướng gần 

nhất với công ty mục tiêu trong nhóm Treatment. Xem thêm cách thức tính toán sử dụng STATA trong 

Leuven & Sianesi (2003). 
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Phần này trình bày phương pháp nghiên cứu sự kiện dài hạn được sử dụng 

để kiểm tra kết quả giá cổ phiếu dài hạn của các công ty mục tiêu so với các 

công ty kiểm soát theo cặp đối sánh. Dựa trên các nghiên cứu của Barber & 

Lyon (1997) và Lyon & cộng sự (1999), chúng tôi sử dụng ước tính lợi nhuận 

bất thường mua và nắm giữ (Buy and Hold Abnormal Returns, BHARs). Theo 

Barber & Lyon (1997), Loughran & Anand (1997) và Dutta & Jog (2009), 

phương pháp BHARs kết hợp với việc tham chiếu và đối sánh với công ty 

kiểm soát có khả năng loại bỏ và sửa chữa những sai lệch trong các nghiên cứu 

sự kiện dài hạn, như xu hướng self-growth như đã trình bàyoởp hần trên. Cách 

tiếp cận này đòi hỏi hai mẫu dữ liệu, bao gồm mẫu Treatment và mẫu Control. 

Trước tiên, chúng tôi xem mẫu các công ty mục tiêu là mẫu Treatment và mẫu 

của các công ty kiểm soát được “ghép” là mẫu kiểm soát và sau đó ước tính 

BHARs sử dụng lợi nhuận cổ phiếu hàng tháng trong ba năm trước và ba năm 

sau mỗi thương vụ mua lại cho hai loại công ty, và trong cả hai mẫu mua lại 

nội địa và xuyên biên giới. Theo Barber & Lyon (1997), lợi nhuận bất thường 

mua và nắm giữ của công ty i được định nghĩa là:  

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑖′𝑡       (4) 

𝐵𝐻𝐴𝑅𝑡,𝑡+𝑘
𝑖 = ∏ (1 + 𝐴𝑅𝑖,𝑡+𝑘)  

𝑘
 (5) 

trong đó, Rit là lợi tức hàng tháng của công ty mục tiêu i trong tháng t và Ri’t lợi 

tức hàng tháng của công ty kiểm soát i’ trong tháng t. ARi là lợi tức bất thường 

hàng tháng của công ty mục tiêu i.  

Phương trình (5) có thể được viết lại như sau: 

 
𝐵𝐻𝐴𝑅𝑖𝑘 = ∏ [1 + 𝑅𝑖𝑡]

𝑘

𝑡=1
− ∏ [1 + 𝑅𝑖′𝑡]

𝑘

𝑡=1
 

(6) 

 

5.3 Kết quả nghiên cứu  

5.3.1 Kết quả xử lý mẫu theo kỹ thuật PSM 

Bảng 5.1: Mô hình Probit ước tính điểm xu hướng 

Bảng này xem xét những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn công ty mục tiêu đối với 02 nhóm mẫu, mẫu 

thương vụ nội địa (Domestic acquisitions) và mẫu thương vụ qua biên giới (Cross-border acquisitions). Biến phụ 

thuộc là biến nhị phân, nhận giá trị là 1 nếu một công ty được lựa chọn như công ty mục tiêu và nhận giá trị 0 nếu 

ngược lại. Ngoài các biến giải thích, chúng tôi cũng xử dụng thêm các biến kiểm soát ngành, năm và quốc gia của 

công ty mục tiêu trong mô hình. Biểu tượng ***, ** và * thể hiện mức ý nghĩa lần lượt tại 1%, 5% và 10%. 
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Variable 
Domestic Acquisitions Cross-border Acquisitions 

Coef. SE z Coef. SE z 

Intercept -1.752 0.325 -5.39*** -2.546 0.348 -7.32*** 

P/B 0.000 0.012 0.01 -0.001 0.007 -0.10 

ROA -0.311 0.107 -2.91*** -1.103 0.418 -2.64*** 

LIQUID 0.002 0.000 4.26*** -0.004 0.008 -0.56 

LEVRG 1.622 0.197 8.23*** 0.330 0.310 1.07 

CAPEX -1.780 0.602 -2.95*** 0.533 0.771 0.69 

SALEGRT 0.002 0.007 0.33 0.011 0.008 1.45 

FSIZE 0.067 0.027 2.50*** 0.159 0.041 3.88*** 

ATO 0.067 0.022 3.00*** 0.040 0.043 0.94 

Year effects Yes   Yes   

Industry effects Yes   Yes   

Country effects Yes   Yes   

N 10430   3536   

Wald Chi 233.17   106.48   

P-value 0.00   0.00   

Pseudo R2 0.16   0.13   

 

Bảng 5.2: Kết quả PSM 

Variable Sample 
Mean 

Difference t-stat 
Treated Controls 

      

Panel A: Domestic sample 

ROA 
Unmatched -0.007 0.076 -0.083 -5.34 

Matched -0.007 0.033 -0.041 -0.65 

FSIZE 
Unmatched 4.670 4.431 0.240 2.60 

Matched 4.670 4.749 -0.079 -0.50 

SALEGRT 
Unmatched 0.348 0.273 0.076 0.27 

Matched 0.348 0.619 -0.271 -0.90 

LEVRG  
Unmatched 0.297 0.183 0.115 5.62 

Matched 0.297 0.246 0.051 0.90 

LIQUID 
Unmatched 11.490 3.587 7.902 4.71 

Matched 11.490 28.014 -16.524 -1.60 

P/B  
Unmatched 1.792 1.454 0.338 1.60 

Matched 1.792 1.869 -0.077 -0.17 

ATO 
Unmatched 1.070 1.022 0.048 0.79 

Matched 1.070 1.098 -0.028 -0.18 

CAPEX 
Unmatched 0.044 0.060 -0.016 -0.84 

Matched 0.044 0.043 0.001 0.29 

Panel B: Cross-border sample 

ROA Unmatched 0.064 0.087 -0.022 -1.42 

 Matched 0.064 0.055 0.009 0.60 

FSIZE Unmatched 4.744 4.413 0.331 2.27 

 Matched 4.744 4.760 -0.016 -0.06 

SALEGRT Unmatched 0.834 0.274 0.559 1.41 

 Matched 0.834 0.147 0.687 1.09 

LEVRG  Unmatched 0.227 0.178 0.049 1.37 

 Matched 0.227 0.238 -0.011 -0.39 

LIQUID Unmatched 2.512 2.948 -0.436 -0.58 

 Matched 2.512 2.439 0.073 0.14 
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P/B  Unmatched 1.837 1.635 0.202 0.37 

 Matched 1.837 1.836 0.002 0.00 

ATO Unmatched 1.143 1.072 0.071 0.66 

 Matched 1.143 0.928 0.215 1.35 

CAPEX Unmatched 0.063 0.054 0.009 1.13 

 Matched 0.063 0.067 -0.004 -0.30 

 

 

5.3.2 Chất lượng quản trị công ty và kết quả tài chính trước khi bị mua lại 

Bảng 5.3: So sánh đặc điểm tài chính giữa nhóm Treatment và Matched-

pair  

Bảng này so sánh đặc điểm tài chính của các công ty trong nhóm Treatment và nhóm Matched-pair trước khi 

thông báo thương vụ. Nhóm Matched-pair là nhóm các công ty kiểm soát có điểm xu hướng trùng khớp nhất với 

các công ty mục tiêu trong nhóm Treatment. Các đặc điểm tài chính này được thu thập từ báo cáo tài chính gần 

nhất trước thời điểm thông báo thương vụ, gồm Quy mô công ty (FSIZE), thanh khoản tài sản (LIQUID), đòn bẩy 

tài chính (LEVRG), kết quả hoạt động (ROA), lợi nhuận biên (NM), tiềm năng tăng trưởng (SALEGRT, CAPEX), 

giá trị thị trường của cổ phiếu (P/B), và hiệu quả tài sản (ATO). Biểu tượng ***, ** và * thể hiện mức ý nghĩa lần 

lượt tại 1%, 5% và 10%. 

Đặc điểm 

tài chính 

Treatment sample (Target firms) Matched-pair sample Difference Testing 

N Mean Median SD N Mean Median SD t-test (t) 

Wilcoxon 

Rank-  

Sum test 

(z) 

Panel A. Domestic Acquisitions 

FSIZE 281 188.279 82.400 205.962 281 165.069 83.905 186.673 1.40 0.73 

LIQUID 275 1.868 1.393 1.346 279 2.021 1.543 1.351 -1.33 -1.88* 

LEVRG 267 0.310 0.293 0.212 277 0.241 0.239 0.197 3.97*** 3.98*** 

ROA 279 0.020 0.042 0.105 281 0.051 0.049 0.085 -3.78*** -2.74*** 

NM 269 -0.035 0.022 0.184 277 0.020 0.042 0.143 -3.95*** -2.99*** 

SALEGRT 271 0.106 0.059 0.275 274 0.116 0.092 0.250 -0.41 -0.69 

P/B  212 1.296 0.931 0.909 232 1.396 1.084 0.961 -1.13 -0.77 

ATO 277 0.914 0.820 0.530 277 0.830 0.759 0.475 1.95* 1.60 

CAPEX 273 0.037 0.022 0.038 275 0.039 0.023 0.041 -0.67 -0.65 

Panel B. Cross-Border Acquisitions 

FSIZE 108 242.427 90.765 315.764 108 200.131 80.459 265.530 1.07 0.30 

LIQUID 107 1.991 1.533 1.095 107 1.833 1.472 1.011 1.09 0.97 

LEVRG 105 0.246 0.206 0.175 106 0.217 0.194 0.154 1.27 1.05 

ROA 108 0.063 0.064 0.064 108 0.065 0.065 0.060 -0.30 -0.13 

NM 105 0.041 0.034 0.076 108 0.053 0.056 0.069 -1.14 -1.09 

SALEGRT 103 0.165 0.113 0.262 106 0.150 0.081 0.263 0.39 0.51 

P/B  88 1.456 1.162 0.954 92 1.472 1.030 0.989 -0.11 0.13 

ATO 107 0.917 0.889 0.433 106 0.899 0.869 0.446 0.30 0.37 

CAPEX 106 0.052 0.036 0.050 107 0.053 0.032 0.051 -0.18 0.28 

 

 

Bảng 5.4: So sánh đặc điểm tài chính giữa nhóm Treatment và trung vị 

ngành  

Bảng này so sánh đặc điểm tài chính của các công ty trong nhóm Treatment và nhóm trung vị ngành trước khi 

thông báo thương vụ. Nhóm trung vị ngành là giá trị trung vị của ngành mà công ty mục tiêu trong nhóm 

Treatment hoạt động. Các đặc điểm tài chính này được thu thập từ báo cáo tài chính gần nhất trước thời điểm 



31 

 

thông báo thương vụ, gồm Quy mô công ty (FSIZE), thanh khoản tài sản (LIQUID), đòn bẩy tài chính (LEVRG), 

kết quả hoạt động (ROA), lợi nhuận biên (NM), tiềm năng tăng trưởng (SALEGRT, CAPEX), kết quả thị trường 

của cổ phiếu (P/B), và hiệu quả tài sản (ATO). Biểu tượng ***, ** và * thể hiện mức ý nghĩa lần lượt tại 1%, 5% 

và 10%. 

Đặc điểm 

tài chính 

Treatment sample (target firms) Industry-median sample Difference Testing 

N Mean Med SD N Mean Med SD t-test (t) 

Wilcoxon 

Rank-  

Sum test (z) 

Panel A. Domestic Acquisitions 

FSIZE 281 158.826 82.400 148.896 281 80.290 64.087 71.687 7.97*** 3.16*** 

LIQUID 275 1.644 1.393 0.787 281 1.704 1.648 0.398 -1.12 -4.03*** 

LEVRG 267 0.293 0.293 0.183 281 0.122 0.116 0.081 14.23*** 10.58*** 

ROA 279 0.026 0.042 0.078 281 0.056 0.054 0.032 -6.06*** -3.13*** 

NM 269 -0.007 0.022 0.110 281 0.049 0.047 0.033 -8.18*** -4.98*** 

SALEGRT 271 0.104 0.059 0.193 281 0.101 0.083 0.106 0.26 -1.60 

P/B  212 1.159 0.931 0.613 281 1.090 0.997 0.417 1.50 -0.63 

ATO 277 0.874 0.820 0.425 281 0.819 0.858 0.228 1.90* 0.64 

CAPEX 273 0.031 0.022 0.027 281 0.033 0.030 0.016 -0.93 -3.46*** 

Panel B. Cross-Border Acquisitions 

FSIZE 108 170.417 90.765 165.913 108 80.579 59.718 73.158 5.15*** 2.36** 

LIQUID 107 1.869 1.533 0.798 108 1.697 1.640 0.392 2.00** -0.38 

LEVRG 105 0.236 0.206 0.154 108 0.125 0.115 0.072 6.72*** 4.99*** 

ROA 108 0.067 0.064 0.052 108 0.062 0.064 0.030 0.85 0.57 

NM 105 0.046 0.034 0.056 108 0.054 0.055 0.028 -1.41 -1.50 

SALEGRT 103 0.151 0.113 0.185 108 0.120 0.108 0.107 1.50 0.40 

P/B  88 1.329 1.162 0.713 108 1.143 1.143 0.455 2.21** 0.80 

ATO 107 0.902 0.889 0.351 108 0.875 0.881 0.218 0.67 0.23 

CAPEX 106 0.046 0.036 0.040 108 0.035 0.031 0.018 2.73*** 0.19 

 

Bảng 5.5: So sánh đặc điểm tài chính giữa nhóm Treatment và Matched-

pair sử dụng mô hình hồi quy logit đa thức 
Bảng này sử dụng mô hình hồi quy logit đa thức (Multinomial Logistic Regression) để so sánh đặc điểm tài chính 

của các công ty trong nhóm Treatment và nhóm Matched-pair trước khi thông báo thương vụ. Nhóm Matched-pair 

được phân loại là 1, nhóm các công ty mục tiêu được mua lại nội địa là 2, và nhóm các công ty mục tiêu được mua 

lại qua biên giới là 3. Các đặc điểm tài chính này được thu thập từ báo cáo tài chính gần nhất trước thời điểm 

thông báo thương vụ, gồm Quy mô công ty (FSIZE), thanh khoản tài sản (LIQUID), đòn bẩy tài chính (LEVRG), 

kết quả hoạt động (ROA), lợi nhuận biên (NM), tiềm năng tăng trưởng (SALEGRT, CAPEX), kết quả thị trường 

của cổ phiếu (P/B), và hiệu quả tài sản (ATO). Biểu tượng ***, ** và * thể hiện mức ý nghĩa lần lượt tại 1%, 5% 

và 10%. 

Multinomial Logistic 

Regression 

Matched-pair sample vs. 

Cross-border sample 

Domestic sample vs. 

Cross-border sample 

Coef. SE z Coef. SE z 

Constant 2.405 0.801 3.00*** 0.073 0.858 0.08 

P/B  0.040 0.135 0.30 -0.112 0.144 -0.78 

ROA -3.782 3.190 -1.19 -3.225 3.282 -0.98 

LIQUID -0.086 0.132 -0.65 0.209 0.141 1.49 

LEVRG  -0.267 0.927 -0.29 2.307 0.973 2.37** 

SALEGRT -0.321 0.527 -0.61 0.215 0.549 0.39 

NM 4.051 2.159 1.88* -0.245 2.191 -0.11 

FSIZE -0.111 0.107 -1.03 0.012 0.114 0.10 

ATO -0.223 0.285 -0.78 0.260 0.293 0.89 
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CAPEX -2.571 2.857 -0.90 -4.859 3.094 -1.57 

N 588      

LR χ2 56.21      

P-value 0.00      

Pseudo R2 0.05      

Cross-border sample is the base outcome 

 

 

Bảng 5.6: So sánh đặc điểm tài chính giữa nhóm Treatment và trung vị 

ngành sử dụng mô hình hồi quy logit đa thức 

Bảng này sử dụng mô hình hồi quy logit đa thức (Multinomial Logistic Regression) để so sánh đặc điểm tài chính 

của các công ty trong nhóm Treatment và nhóm trung vị ngành trước khi thông báo thương vụ. Nhóm trung vị 

ngành được phân loại là 1, nhóm các công ty mục tiêu được mua lại nội địa là 2, và nhóm các công ty mục tiêu 

được mua lại qua biên giới là 3. Các đặc điểm tài chính này được thu thập từ báo cáo tài chính gần nhất trước thời 

điểm thông báo thương vụ, gồm Quy mô công ty (FSIZE), thanh khoản tài sản (LIQUID), đòn bẩy tài chính 

(LEVRG), kết quả hoạt động (ROA), lợi nhuận biên (NM), tiềm năng tăng trưởng (SALEGRT, CAPEX), kết quả thị 

trường của cổ phiếu (P/B), và hiệu quả tài sản (ATO). Biểu tượng ***, ** và * thể hiện mức ý nghĩa lần lượt tại 

1%, 5% và 10%. 

Multinomial Logistic 

Regression 

Industry Median sample vs. 

Cross-border sample 

Domestic sample vs. 

Cross-border sample 

Coef. SE z Coef. SE z 

Constant 16.333 1.556 10.50*** 1.163 1.178 0.99 

P/B  -0.950 0.276 -3.44*** -0.139 0.236 -0.59 

ROA -8.100 5.781 -1.69* -8.085 5.044 -1.67* 

LIQUID -2.671 0.318 -8.39*** 0.003 0.248 0.01 

LEVRG  -11.241 1.481 -7.59*** 1.961 1.072 1.83* 

SALEGRT -1.878 1.001 -1.88* 0.152 0.855 0.18 

NM 18.035 4.726 3.82*** 3.242 3.971 0.82 

FSIZE -1.275 0.181 -7.05*** -0.035 0.141 -0.25 

ATO -1.365 0.526 -2.59*** 0.250 0.426 0.59 

CAPEX -13.589 6.143 -2.21** -9.542 5.253 -1.82* 

N 675      

LR χ2 379.00      

P-value 0.00      

Pseudo R2 0.30      

Cross-border sample is the base outcome 
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Bảng 5.7: So sánh đặc điểm quản trị công ty giữa nhóm Treatment và 

Matched-pair  

Bảng này so sánh đặc điểm quản trị công ty của các công ty trong nhóm Treatment và nhóm Matched-pair trước 

khi thông báo thương vụ. Nhóm Matched-pair là nhóm các công ty kiểm soát có điểm xu hướng trùng khớp nhất 

với các công ty mục tiêu trong nhóm Treatment. Các đặc điểm quản trị công ty gồm, (1) nhóm biến phản ánh tính 

độc lập của hội đồng quản trị: BSIZE, INDIR, FEDIR, BMEET, BCOM, và STRONGBOARD. (2) nhóm biến phản 

ánh quyền lực của CEO: CEOTENURE, CEOINTER, CEODUAL, CEOOWN, và CEOPOWER. (3) nhóm biến đại 

diện cho cổ đông lớn: LSHARE và BLOCK. Định nghĩa các biến xem ở Phần Phụ lục. Biểu tượng ***, ** và * thể 

hiện mức ý nghĩa lần lượt tại 1%, 5% và 10%. 

Đặc điểm quản trị 

công ty  

Treatment Sample Control Sample Difference Testing 

N Mean Med SD N Mean Med SD t-test z-test 

Panel A. Domestic Acquisitions 

BSIZE 281 7.833 7 2.967 281 7.342 7 2.484 2.13** 0.63 

INDIR 281 2.730 3 1.167 281 2.459 2 1.028 2.92*** 2.68*** 

FEDIR 281 0.552 0 0.778 281 0.544 0 0.778 0.11 0.11 

BMEET 281 5.089 4 2.329 281 5.032 4 2.931 0.26 0.67 

BCOM 281 2.605 2 0.786 281 2.456 2 0.547 2.62*** 1.47 

STRONGBOARD 281 2.203 2 1.139 281 1.826 2 1.029 4.12*** 1.57 

CEOTENURE 281 6.665 5 6.380 281 9.050 7 6.919 -4.25*** -5.30*** 

CEOINTER 281 0.929 1 0.258 281 0.993 1 0.084 -3.96*** -1.63 

CEODUAL 281 0.370 0 0.484 281 0.477 0 0.500 -2.57** -1.56 

CEOOWN 281 0.648 1 0.569 281 0.668 1 0.479 0.12 0.06 

CEOPOWER 281 2.399 3 1.145 281 2.580 3 1.073 -1.94* -1.64 

LSHARE  281 2.598 2 1.325 281 2.819 3 1.381 -1.93* -1.92* 

BLOCK  281 0.599 0.623 0.183 281 0.517 0.535 0.210 4.94*** 4.82*** 

Panel B. Cross-Border Acquisitions 

BSIZE 108 7.509 7 2.750 108 7.167 7 1.984 1.05 0.42 

INDIR 108 2.528 2 1.115 108 2.565 2 0.940 -0.26 -0.50 

FEDIR 108 0.556 0 0.777 108 0.574 0 0.776 -0.18 -0.27 

BMEET 108 4.528 4 1.397 108 5.204 5 4.789 -1.41 -1.64 

BCOM 108 2.472 2 0.729 108 2.509 2 0.743 -0.37 -0.41 

STRONGBOARD 108 2.018 2 1.061 108 2.231 2 1.001 -1.15 -1.04 

CEOTENURE 108 6.685 5 5.533 108 8.213 6 6.538 -1.85* -2.32** 

CEOINTER 108 0.907 1 0.291 108 0.991 1 0.096 -2.82*** -1.58 

CEODUAL 108 0.398 0 0.492 108 0.426 0 0.497 -0.41 -0.41 

CEOOWN 108 0.574 1 0.497 108 0.685 1 0.467 -1.69* -1.59 

CEOPOWER 108 2.343 2 1.193 108 2.509 2 1.098 -1.07 -0.92 

LSHARE  108 2.907 3 1.470 108 2.556 2 1.487 1.75* 2.12* 

BLOCK  108 0.648 0.659 0.153 108 0.522 0.539 0.209 5.07*** 4.52*** 
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Bảng 5.8: So sánh đặc điểm quản trị công ty giữa nhóm Domestic và 

Cross-border  

Bảng này so sánh đặc điểm quản trị công ty của các công ty trong nhóm Domestic và nhóm Cross-border trước 

khi thông báo thương vụ (chú ý là cả hai nhóm mẫu này đều thuộc nhóm Treatment). Các đặc điểm quản trị công 

ty gồm, (1) nhóm biến phản ánh tính độc lập của hội đồng quản trị: BSIZE, INDIR, FEDIR, BMEET, BCOM, và 

STRONGBOARD. (2) nhóm biến phản ánh quyền lực của CEO: CEOTENURE, CEOINTER, CEODUAL, 

CEOOWN, và CEOPOWER. (3) nhóm biến đại diện cho cổ đông lớn: LSHARE và BLOCK. Biểu tượng ***, ** và 

* thể hiện mức ý nghĩa lần lượt tại 1%, 5% và 10%. 

Đặc điểm quản trị 

công ty  

Domestic Targets Cross-Border Targets Difference Testing 

N Mean Med SD N Mean Med SD t-test z-test 

BSIZE 281 7.833 7 2.967 108 7.509 7 2.750 -0.98 -0.86 

INDIR 281 2.730 3 1.167 108 2.528 2 1.115 -1.55 -1.58 

FEDIR 281 0.552 0 0.778 108 0.556 0 0.777 0.04 0.10 

BMEET 281 5.089 4 2.329 108 4.528 4 1.397 -2.35** -1.81* 

BCOM 281 2.605 2 0.786 108 2.472 2 0.729 -1.52 -1.47 

STRONGBOARD 281 2.203 2 1.139 108 2.018 2 1.061 -0.40 -0.49 

CEOTENURE 281 6.665 5 6.380 108 6.685 5 5.533 0.03 0.52 

CEOINTER 281 0.929 1 0.258 108 0.907 1 0.291 -0.71 -0.71 

CEODUAL 281 0.370 0 0.484 108 0.398 0 0.492 0.51 0.51 

CEOOWN 281 0.648 1 0.569 108 0.574 1 0.497 -1.34 -1.34 

CEOPOWER 281 2.399 3 1.145 108 2.343 2 1.193 -0.43 -0.45 

LSHARE  281 2.598 2 1.325 108 2.907 3 1.470 2.00** 1.73* 

BLOCK  281 0.599 0.623 0.183 108 0.648 0.659 0.153 2.45** 2.19** 

 

5.3.3. Chất lượng quản trị công ty và kết quả tài chính sau khi thương vụ 

hoàn thành 
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Bảng 5.9: So sánh kết quả tài chính giữa nhóm Treatment và Matched-pair sau khi thương vụ hoàn thành   
Bảng này so sánh đặc điểm tài chính của các công ty trong nhóm Treatment và nhóm Matched-pair sau khi thương vụ hoàn thành. Các đặc điểm tài chính này được thu thập từ báo 

cáo tài chính trong 3 năm sau thời điểm thông báo thương vụ, gồm Quy mô công ty (FSIZE), thanh khoản tài sản (LIQUID), đòn bẩy tài chính (LEVRG), kết quả hoạt động (ROA), 

lợi nhuận biên (NM), tiềm năng tăng trưởng (SALEGRT, CAPEX), giá trị thị trường của cổ phiếu (P/B), hiệu quả tài sản (ATO), và tỷ lệ thanh toán cổ tức (DPR). Chúng tôi sử dụng 

t-test và Wilcoxon Sign-Rank test để kiểm định giá trị trung bình và giá trị trung vị của mỗi mẫu nội địa và qua biên giới, trong khi t-test và Wilcoxon Rank-Sum 

test được sử dụng để kiểm định giá trị chênh lệc giữa hai nhóm mẫu. Biểu tượng ***, ** và * thể hiện mức ý nghĩa lần lượt tại 1%, 5% và 10%. 

DID 

Domestic Acquisitions Cross-border Acquisitions Difference Testing 

N Mean Median SD t-test z-test N Mean Median SD t-test z-test t-test z-test 

P/B               

Year 0 141 0.276 0.219 1.296 2.53** 2.12** 55 0.240 0.191 1.259 1.41 1.49 0.17 -0.01 

Year 1 133 0.242 0.174 1.289 2.16** 2.03** 54 0.246 0.147 1.388 1.30 1.15 -0.02 0.08 

Year 2 132 0.262 0.199 1.321 2.27** 1.89* 49 0.158 -0.014 1.294 0.85 0.58 0.47 0.43 

Year 3 138 0.237 0.205 1.421 1.96* 1.86* 56 0.182 0.007 1.395 0.97 0.54 0.25 0.43 

ROA               

Year 0 264 0.028 0.012 0.143 3.16*** 1.72* 96 0.006 -0.001 0.119 0.52 -0.23 1.31 1.06 

Year 1 259 0.053 0.023 0.153 5.54*** 4.09*** 96 0.027 -0.009 0.143 1.57 0.25 1.41 1.56 

Year 2 259 0.039 0.006 0.158 3.95*** 2.28** 94 0.031 0.003 0.141 1.63 0.98 0.44 0.13 

Year 3 255 0.051 0.030 0.154 5.26*** 3.96*** 91 0.022 -0.003 0.138 1.55 0.55 1.55  1.54 

LIQUID               

Year 0 250 -0.060 -0.051 1.512 -0.62 -0.66 92 0.114 -0.004 1.398 0.78 0.16 -0.96 -0.62 

Year 1 237 0.135 -0.029 1.630 1.27 1.23 84 0.175 0.087 1.537 1.04 1.08 -0.20 -0.36 

Year 2 231 0.046 -0.020 1.663 0.42 0.41 82 0.105 0.049 1.517 0.63 0.60 -0.28 -0.40 

Year 3 230 0.007 -0.070 1.730 0.06 0.13 84 -0.041 -0.033 1.606 -0.23 -0.09 0.22 0.04 

LEVRG               

Year 0 223 0.005 0.002 0.146 0.49 0.74 83 -0.010 0.000 0.123 -0.71 -0.50 0.80 0.95 

Year 1 208 -0.009 0.000 0.165 -0.81 -0.54 79 -0.010 0.000 0.141 -0.62 -0.45 0.03 0.15 

Year 2 213 -0.002 0.007 0.178 -0.18 -0.09 77 0.012 0.020 0.152 0.68 0.74 -0.62 -0.51 

Year 3 203 0.004 0.010 0.182 0.35 0.30 78 0.011 0.023 0.162 0.61 0.68 -0.29 -0.14 

SALEGRT               

Year 0 232 -0.073 -0.094 0.604 -1.84* -1.91* 87 0.002 -0.017 0.608 0.04 0.31 -0.99 -1.22 

Year 1 222 0.071 0.092 0.662 1.59 1.93* 79 0.067 0.057 0.655 0.91 1.03 0.04 0.15 

Year 2 217 -0.029 0.016 0.624 -0.69 -0.32 79 0.023 -0.020 0.646 0.32 0.23 -0.63 -0.37 

Year 3 214 0.066 0.032 0.627 1.54 1.54 79 0.034 0.026 0.627 0.48 0.66 0.39 0.23 
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NM               

Year 0 249 0.082 0.004 0.343 3.79*** 1.22 92 0.045 -0.003 0.258 1.68* 0.18 0.94 0.15 

Year 1 233 0.158 0.027 0.384 6.27*** 3.87*** 85 0.091 -0.009 0.331 2.54** 0.49 1.42 1.29 

Year 2 227 0.129 0.020 0.363 5.35*** 3.13*** 82 0.104 0.006 0.325 2.90*** 1.40 0.54 0.25 

Year 3 224 0.138 0.029 0.357 5.77*** 3.79*** 83 0.074 -0.004 0.323 2.09** 0.35 1.43 1.56 

FSIZE               

Year 0 261 5.389 1.279 83.545 1.04 0.85 95 3.816 -0.596 83.380 0.45 -0.20 0.16 0.61 

Year 1 245 6.304 -0.154 97.528 1.01 0.35 89 2.829 0.000 93.491 0.29 -0.27 0.29 0.36 

Year 2 240 0.614 -0.207 111.363 0.09 -0.11 85 5.553 -1.140 100.669 0.51 -0.18 -0.36 -0.11 

Year 3 238 5.932 1.114 115.314 0.79 0.94 86 2.332 -0.328 109.540 0.20 -0.08 0.25 0.46 

ATO               

Year 0 243 -0.006 -0.014 0.362 -0.26 -0.56 91 0.040 0.007 0.346 1.10 0.90 -1.04 -1.02 

Year 1 227 -0.010 -0.020 0.420 -0.37 -0.73 85 0.010 0.005 0.434 0.20 0.00 -0.37 -0.41 

Year 2 233 -0.047 -0.044 0.449 -1.60 -1.78* 80 0.005 0.002 0.436 0.11 0.06 -0.90 -0.97 

Year 3 232 -0.001 -0.009 0.462 -0.05 -0.30 80 -0.056 -0.023 0.444 -1.13 -1.13 0.92 0.80 

CAPEX             

Year 0 188 -0.003 -0.003 0.052 -0.79 -0.86 64 0.003 0.001 0.045 0.48 0.52 -0.78 -0.90 

Year 1 163 0.007 0.005 0.052 1.76* 1.86* 60 -0.004 0.000 0.051 -0.65 -0.49 1.47 1.50 

Year 2 154 0.009 0.005 0.058 1.99** 2.08** 61 0.010 0.007 0.050 1.49 1.33 -0.03 -0.14 

Year 3 178 0.009 0.008 0.056 2.04** 2.06** 60 0.015 0.012 0.057 2.02** 1.90* -0.74 -0.72 

DPR               

Year 0 151 0.016 0.000 0.258 0.76 0.35 60 -0.089 -0.018 0.258 -2.66*** -2.49** 2.66*** 2.47** 

Year 1 140 -0.009 0.000 0.277 -0.38 -0.59 49 -0.080 0.000 0.328 -1.71* -1.65* 1.48 1.24 

Year 2 133 0.006 0.000 0.299 0.23 0.15 54 -0.059 0.000 0.320 -1.35 -0.87 1.31 0.79 

Year 3 151 -0.011 0.000 0.321 -0.43 -0.85 53 -0.066 0.000 0.304 -1.59 -1.45 1.09 0.72 
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Bảng 5.10: So sánh kết quả tài chính giữa nhóm Treatment và trung vị ngành sau khi thương vụ hoàn thành   
Bảng này so sánh đặc điểm tài chính của các công ty trong nhóm Treatment và nhóm trung vị ngành sau khi thương vụ hoàn thành. Các đặc điểm tài chính này được thu thập từ 

báo cáo tài chính trong 3 năm sau thời điểm thông báo thương vụ, gồm Quy mô công ty (FSIZE), thanh khoản tài sản (LIQUID), đòn bẩy tài chính (LEVRG), kết quả hoạt động 

(ROA), lợi nhuận biên (NM), tiềm năng tăng trưởng (SALEGRT, CAPEX), giá trị thị trường của cổ phiếu (P/B), hiệu quả tài sản (ATO), và tỷ lệ thanh toán cổ tức (DPR). Chúng tôi 

sử dụng t-test và Wilcoxon Sign-Rank test để kiểm định giá trị trung bình và giá trị trung vị của mỗi mẫu nội địa và qua biên giới, trong khi t-test và Wilcoxon 

Rank-Sum test được sử dụng để kiểm định giá trị chênh lệc giữa hai nhóm mẫu. Biểu tượng ***, ** và * thể hiện mức ý nghĩa lần lượt tại 1%, 5% và 10%. 

DID 

Domestic Acquisitions Cross-border Acquisitions Difference Testing 

N Mean Median SD t-test z-test N Mean Median SD t-test z-test t-test z-test 

P/B               

Year 0 180 0.227 0.070 0.799 3.81*** 2.87*** 70 0.160 0.100 0.690 1.95* 1.85* 0.62 0.16 

Year 1 172 0.124 0.032 0.812 2.00** 1.34 66 0.094 -0.030 0.850 0.90 0.32 0.25 0.44 

Year 2 169 0.149 -0.001 0.867 2.24** 1.24 64 0.062 0.027 0.810 0.61 0.43 0.70 0.31 

Year 3 175 0.116 -0.030 0.833 1.85* 1.00 69 0.007 0.033 0.840 0.07 -0.25 0.92 0.67 

ROA               

Year 0 265 0.017 -0.001 0.111 2.44** 1.08 95 0.000 0.000 0.090 -0.18 -0.96 1.44 1.19 

Year 1 264 0.036 0.007 0.129 4.54*** 2.68*** 95 0.010 0.000 0.110 0.91 -0.12 1.72* 1.28 

Year 2 260 0.025 -0.001 0.132 3.02*** 1.42 95 0.014 -0.005 0.100 1.29 0.19 0.74 0.11 

Year 3 261 0.035 0.009 0.129 4.35*** 2.80*** 94 0.002 -0.012 0.090 0.17 -0.63 2.28** 1.73* 

LIQUID               

Year 0 253 0.026 0.007 0.873 0.48 -0.18 92 0.120 -0.010 0.920 1.25 0.12 -0.86 -0.14 

Year 1 240 0.126 0.036 0.981 1.98** 1.36 86 0.153 -0.020 1.020 1.39 0.93 -0.22 -0.23 

Year 2 234 0.096 0.030 1.008 1.46 0.91 85 0.029 -0.099 1.020 0.26 -0.34 0.53 0.85 

Year 3 236 0.076 -0.020 1.027 1.14 0.64 86 0.070 -0.087 1.050 0.62 0.22 0.05 0.20 

LEVRG               

Year 0 244 -0.012 -0.004 0.130 -1.50 -0.75 91 -0.020 0.000 0.120 -1.78* -1.16 0.65 0.62 

Year 1 233 -0.026 -0.011 0.150 -2.67*** -2.21** 86 -0.014 0.000 0.140 -0.95 -0.62 -0.67 -0.56 

Year 2 230 -0.035 -0.014 0.161 -3.32*** -2.75*** 86 -0.012 -0.008 0.140 -0.75 -0.67 -1.20 -0.90 

Year 3 230 -0.039 -0.019 0.166 -3.61*** -3.12*** 86 -0.016 -0.005 0.150 -0.94 -0.65 -1.16 -1.16 

SALEGRT               

Year 0 238 -0.065 -0.023 0.479 -2.09** -1.65* 86 -0.050 -0.020 0.450 -0.97 -0.73 -0.31 -0.22 

Year 1 226 -0.039 -0.024 0.515 -1.13 -1.11 80 -0.060 -0.060 0.500 -1.15 -1.24 0.38 0.61 

Year 2 222 -0.054 0.007 0.491 -1.63 -1.03 80 -0.090 -0.030 0.460 -1.69* -1.63 0.53 0.94 
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Year 3 221 0.004 0.061 0.500 0.12 0.73 81 -0.090 -0.100 0.480 -1.72* -1.70 1.49 1.86* 

NM               

Year 0 255 0.068 0.005 0.221 4.93*** 2.31** 91 0.020 -0.020 0.190 1.04 -1.93* 1.85* 2.45** 

Year 1 240 0.097 0.018 0.239 6.27*** 3.82*** 85 0.030 -0.010 0.200 1.49 -0.60 2.25** 2.26** 

Year 2 233 0.083 0.006 0.238 5.29*** 2.73*** 84 0.040 -0.010 0.200 1.64 0.18 1.37 1.00 

Year 3 235 0.101 0.021 0.243 6.34*** 3.89*** 84 0.030 -0.010 0.190 1.45 -0.42 2.40** 2.26** 

FSIZE               

Year 0 263 26.984 4.796 77.716 5.63*** 4.21*** 94 42.920 6.000 91.330 4.56*** 3.55*** -1.63 -1.10 

Year 1 247 36.825 4.302 95.288 6.07*** 3.45*** 88 50.980 11.020 98.120 4.87*** 3.73*** -1.19 -1.62 

Year 2 242 43.113 2.763 106.777 6.28*** 3.17*** 87 60.780 5.550 114.250 4.96*** 3.05*** -1.30 -1.43 

Year 3 243 48.017 3.659 113.356 6.60*** 3.57*** 88 59.630 4.030 117.580 4.76*** 2.61*** -0.82  -0.88 

ATO               

Year 0 260 -0.018 0.001 0.285 -1.04 -0.72 92 0.060 0.040 0.250 2.31** 2.20** -2.35** -2.02** 

Year 1 247 -0.025 -0.011 0.333 -1.19 -1.14 88 0.030 0.010 0.300 1.00 1.02 -1.42 -1.28 

Year 2 241 -0.048 -0.020 0.345 -2.15** -1.97* 87 0.030 0.020 0.290 0.99 1.01 -1.89* -1.69* 

Year 3 241 -0.021 0.006 0.357 -0.93 -0.90 88 0.010 0.010 0.310 0.30 0.56 -0.73 -0.58 

CAPEX             

Year 0 215 0.059 0.025 0.192 4.50*** 4.22*** 73 0.060 0.020 0.210 2.66*** 2.35** -0.20 -0.14  

Year 1 185 0.018 0.006 0.177 1.41 1.58 72 0.050 0.030 0.190 2.40** 2.34** -1.42 -1.39 

Year 2 186 0.045 0.020 0.168 3.68*** 4.39*** 71 0.040 0.010 0.190 1.83* 1.62 0.19 0.42 

Year 3 200 0.054 0.019 0.157 4.87*** 5.40*** 71 0.030 0.020 0.200 1.45 1.27 0.82 0.69 

DPR               

Year 0 201 0.000 0.000 0.178 0.00 0.33 67 -0.050 0.000 0.180 -2.10** -1.86* 1.87* 1.73* 

Year 1 181 -0.027 0.000 0.203 -1.81* -1.22 62 -0.050 0.000 0.230 -1.66* -1.44 0.66 0.58 

Year 2 183 -0.018 0.000 0.193 -1.23 -0.84 64 -0.060 -0.010 0.220 -2.15** -1.93* 1.41 1.30 

Year 3 182 -0.037 0.000 0.217 -2.32** -2.03** 65 -0.060 -0.010 0.210 -2.48** -2.14** 0.89 0.93 
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5.3.4 Quản trị công ty và kết quả tài chính dài hạn của các công ty mục tiêu 

Bảng 5.11: Ảnh hưởng của cơ chế quản trị công ty đến kết quả tài chính trong 

dài hạn 
Bảng này báo cáo ảnh hưởng của cơ chế quản trị công ty đến kết quả tài chính dài hạn của các công ty mục tiêu trong 

mỗi hình thức mua lại, nội địa (Domestic) và qua biên giới (Cross-border). Biến phụ thuộc là giá trị DID của ROA 

(DIDROA) trong năm thứ 3 sau khi hoàn thành thương vụ. Các biến độc lập chính trong mô hình gồm: STRONGBOARD, 

CEOPOWER và BLOCK. Các biến kiểm soát đặc điểm tài chính được thu thập từ báo cáo tài chính gần nhất trước thời 

điểm thông báo thương vụ, gồm Quy mô công ty (FSIZE), đòn bẩy tài chính (LEVRG), và tiềm năng tăng trưởng 

(SALEGRT). Chúng tôi cũng kiểm soát ảnh hưởng của các đặc điểm của thương vụ trong mô hình, gồm RELATED, 

MOP, HOSTILE, TOEHOLD và MOA. Định nghĩa các biến xem ở Phần Phụ lục. Biểu tượng ***, ** và * thể hiện mức 

ý nghĩa lần lượt tại 1%, 5% và 10%. 

Variables 

Domestic Acquisitions Cross-border Acquisitions 

Industry-median 

DIDROA 

Matched-pair  

DIDROA 

Industry-median 

DIDROA 

Matched-pair 

DIDROA 

Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t 

Constant 0.026 0.24 0.096 1.29 -0.033 -0.26 -0.069 -0.91 

STRONGBOARD  -0.002 -0.20 -0.011 -1.23 0.012 0.84 0.004 0.37 

CEOPOWER  0.008 0.73 0.003 0.44 -0.000 -0.02 0.002 0.27 

BLOCK -0.051 -2.27** -0.007 -0.14 0.092 2.49** 0.027 1.43 

RELATED -0.041 -1.34 -0.038 -1.90* 0.040 1.20 0.026 1.17 

MOP 0.029 0.77 -0.001 -0.04 -0.003 -0.08 0.011 0.41 

HOSTILE -0.064 -2.16** -0.022 -1.02 -0.024 -0.70 -0.007 -0.29 

TOEHOLD -0.073 -1.14 -0.057 -1.27 0.076 0.98 0.116 2.34** 

MOA -0.014 -0.27 -0.035 -1.05 0.075 1.11 0.068 1.96* 

FSIZE -0.016 -1.80* -0.018 -2.77*** -0.011 -0.94 -0.003 -0.44 

LEVRG  0.122 2.68*** 0.095 2.94*** 0.191 2.47** 0.092 1.91* 

SALEGRT -0.007 -0.81 -0.004 -0.81 0.007 3.09*** 0.004 3.36*** 

Country effects Yes  Yes  Yes  Yes  

Year effects Yes  Yes  Yes  Yes  

N 241  241  88  88  

Adjusted R2  0.10  0.11  0.14  0.15  

F 2.13***  2.30***  29.54***  44.06***  

 

 

5.3.5. Kết quả lợi tức cổ phiếu dài hạn của các công ty mục tiêu 
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Bảng 5.12: Lợi tức cổ phiếu dài hạn trong mua lại nội địa và qua biên giới 

Bảng này so sánh lợi tức cổ phiếu hàng tháng (BHARmonth) trong dài hạn của các công ty mục tiêu trong nhóm mua lại nội địa và qua biên giới sau khi thương 

vụ hoàn thành. Chúng tôi sử dụng t-test và Wilcoxon Sign-Rank test để kiểm định giá trị trung bình và giá trị trung vị của mỗi mẫu nội địa và qua biên giới, trong 

khi t-test và Wilcoxon Rank-Sum test được sử dụng để kiểm định giá trị chênh lệc giữa hai nhóm mẫu. Biểu tượng ***, ** và * thể hiện mức ý nghĩa lần lượt tại 

1%, 5% và 10%. 

BHARs 

Domestic Acquisitions Cross-border Acquisitions Difference Testing 

N Mean Med SD t-test z-test N Mean Med SD t-test z-test t-test z-test 

BHARmonth (-36,-25) 280 -0.035 -0.021 0.081 -7.22*** -6.67*** 108 -0.022 -0.027 0.056 -4.08*** -4.19*** 1.55 -0.52 

BHARmonth (-24,-13) 278 -0.029 -0.023 0.077 -6.32*** -6.16*** 108 -0.027 -0.021 0.063 -4.48*** -4.21*** 0.29 0.09 

BHARmonth (-12,-1) 278 -0.035 -0.027 0.092 -6.35*** -6.19*** 108 -0.009 -0.009 0.058 -1.63 -1.70* 2.79*** 2.42** 

BHARmonth (0) 275 1.000 0.997 0.244 67.90*** 14.37*** 108 1.059 1.033 0.212 52.43*** 9.10*** 2.24** 2.28** 

BHARmonth (+1,12) 278 -0.020 -0.010 0.080 -4.11*** -3.70*** 108 -0.008 -0.004 0.066 -1.37 -1.25 1.31 0.91 

BHARmonth (+13,+24) 278 -0.024 -0.016 0.071 -5.57*** -5.50*** 108 -0.020 -0.013 0.068 -3.04*** -3.03*** 0.51 0.83 

BHARmonth (+25,+36) 278 -0.025 -0.019 0.065 -6.40*** -5.72*** 108 -0.015 -0.014 0.058 -2.80*** -2.61*** 1.38 1.14 

BHARmonth (+1,+24) 278 -0.024 -0.016 0.054 -7.23*** -6.68*** 108 -0.013 -0.011 0.041 -3.38*** -3.07*** 1.79* 1.40 

BHARmonth (+1,+36) 278 -0.025 -0.014 0.044 -9.40*** -8.48*** 108 -0.014 -0.009 0.033 -4.56*** -4.15*** 2.22** 1.85* 
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Bảng 5.13: Ảnh hưởng của cơ chế quản trị công ty đến lợi tức cổ phiếu trong 

dài hạn 
Bảng này báo cáo ảnh hưởng của cơ chế quản trị công ty đến lợi tức cổ phiếu trong dài hạn của các công ty mục tiêu 

trong mỗi hình thức mua lại, nội địa (Domestic) và qua biên giới (Cross-border). Biến phụ thuộc là giá trị lợi tức bất 

thường tích lũy 3 năm sau khi hoàn thành thương vụ (BHAR36). Các biến độc lập chính trong mô hình gồm: 

STRONGBOARD, CEOPOWER và BLOCK. Các biến kiểm soát đặc điểm tài chính được thu thập từ báo cáo tài chính 

gần nhất trước thời điểm thông báo thương vụ, gồm Quy mô công ty (FSIZE), đòn bẩy tài chính (LEVRG), và tiềm 

năng tăng trưởng (SALEGRT). Chúng tôi cũng kiểm soát ảnh hưởng của các đặc điểm của thương vụ trong mô hình, 

gồm RELATED, MOP, HOSTILE, TOEHOLD và MOA. Định nghĩa các biến xem ở Phần Phụ lục. Biểu tượng ***, 

** và * thể hiện mức ý nghĩa lần lượt tại 1%, 5% và 10%. 

Variables 

Domestic 

Acquisitions 

Cross-border 

Acquisitions 

Coef. t Coef. T 

Constant -0.206 -2.62*** -0.181 -1.62 

STRONGBOARD  -0.003 -0.36 -0.002 -0.17 

CEOPOWER  0.002 0.29 -0.009 -1.11 

BLOCK -0.021 -1.19 -0.124 -1.59 

RELATED 0.029 1.65* 0.011 0.52 

MOP 0.041 1.55 0.019 0.62 

HOSTILE -0.029 -1.53 0.084 3.30*** 

TOEHOLD -0.028 -0.74 0.009 0.20 

MOA 0.052 1.08 0.055 1.25 

FSIZE 0.014 2.18** 0.021 2.29** 

LEVRG  -0.093 -3.10*** -0.022 -0.42 

SALEGRT 0.016 4.07*** 0.000 0.33 

Country effects Yes 
 

Yes 
 

Year effects Yes 
 

Yes 
 

N 257 
 

101 
 

Adjusted R2  0.13 
 

0.03 
 

F 2.31*** 
 

2.11*** 
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5.4 Kết luận 

Nghiên cứu này làm rõ một trong những câu hỏi quan trọng nhất trong lập kế 

hoạch mua lại của các công ty thâu tóm, thâu tóm công ty mục tiêu nội địa hay 

qua biên giới? Lấy bối cảnh làn sóng M&A sau cuộc khủng hoảng tài chính châu 

Á 1997-1998 ở tám quốc gia Đông và Đông Nam Á, nghiên cứu nhận thấy rằng 

cơ chế quản trị của các công ty mục tiêu là một đặc điểm quan trọng thu hút cả 

những công ty thâu tóm trong nước và xuyên biên giới. Tuy nhiên, các công ty 

mục tiêu có kết quả tài chính kém nhiều khả năng được các công ty thâu tóm 

trong nước mua lại trong khi các công ty hoạt động tốt hấp dẫn hơn đối với các 

công ty thâu tóm xuyên biên giới. Các phát hiện cũng ủng hộ giả thuyết rằng quá 

trình hội nhập sau khi thương vụ qua biên giới hoàn thành có thể gặp nhiều vấn 

đề hơn so với các thương vụ trong nước và do đó, giá trị cộng hưởng gia tăng sau 

thương vụ qua biên giới là thấp hơn so với các thương vụ nội địa.  

Ngoài ra, nghiên cứu này nhận thấy, so với các đặc điểm cấu trúc hội đồng 

quản trị, quyền lực của CEO, cổ đông lớn giữ vai trò rất quan trọng đối với kết 

quả tài chính dài hạn sau khi hoàn thành thương vụ của các công ty mục tiêu. 

Tuy nhiên, ảnh hưởng của nhân tố này không giống nhau ở hai hình thức thâu 

tóm. Cụ thể, tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn càng cao, đồng nghĩa với vai trò giám 

sát của cổ đông lớn càng cao trong các thương vụ qua biên giới sẽ kích thích gia 

tăng kết quả tài chính dài hạn, trong khi đó, tình huống sẽ ngược lại đối với các 

thương vụ nội địa. Điều này có thể được giải thích bởi sự kỳ vọng của cổ đông 

lớn đối với các đối tác thâu tóm nước ngoài.  

Nghiên cứu này cũng cung cấp minh chứng rằng các công ty mục tiêu nhận 

được lợi tức dương trong các cửa sổ sự kiện ngắn hạn xung quanh ngày thông 

báo tiếp quản, mặc dù kết quả hoạt động của cổ phiếu khá kém trước và sau ngày 

thông báo thương vụ. Đối với lợi tức dài hạn, nghiên cứu này nhận thấy các công 

ty mục tiêu xuyên biên giới có lợi tức cổ phiếu tốt hơn so với các công ty mục 

tiêu trong nước trước và sau khi thương vụ hoàn thành, cho thấy hiệu ứng tích 

cực từ đối tác thâu tóm nước ngoài đến kết quả tài chính dài hạn của các công ty 

mục tiêu nội địa. 
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CHƯƠNG 6: CÁC KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN 

CỨU 

************** 

Đề tài khoa học này đã giải quyết hai trong số những câu hỏi quan trọng nhất 

trong kế hoạch sáp nhập & mua lại của công ty thâu tóm: Nên mua lại các công 

ty nội địa hay đa dạng hóa quốc tế bằng cách mua lại các công ty nước ngoài? 

Nên nắm giữ sở hữu một phần hay toàn quyền kiểm soát công ty mục tiêu? 

Trọng tâm chính là các nền kinh tế Đông và Đông Nam Á, nơi chứng kiến những 

cải cách mạnh mẽ về cơ chế lẫn thực tiễn quản trị công ty, đặc biệt kể từ sau cuộc 

khủng hoảng tài chính châu Á 1997-1998. Kết quả của đề tài này xác nhận tầm 

quan trọng và giá trị của cơ chế quản trị công ty đối với hành vi của các công ty 

thâu tóm, cũng như hiệu ứng cộng hưởng của nó đối với giá trị cổ đông. Các kết 

quả chính có thể được tóm tắt như sau: 

6.1 Tầm quan trọng của cơ chế quản trị công ty đối với quyết định lựa chọn 

khu vực sáp nhập và giá trị cộng hưởng 

Khung lý thuyết tài chính công ty hiện đại đã cung cấp những bằng chứng 

quan trọng về mối quan hệ giữa cơ chế quản trị công ty (firm-level corporate 

governance) đến kết quả hoạt động, giá trị công ty và giảm chi phí đại diện. Tuy 

nhiên, mối quan hệ này chưa được làm rõ đối với thị trường kiểm soát doanh 

nghiệp (Market for corporate control) hay còn được gọi là thị trường sáp nhập và 

mua bán (M&A).  

Trong cơ sở lý thuyết hiện tại, nhiều nghiên cứu đã tập trung tìm hiểu động cơ 

của việc lựa chọn giữa hai hình thức sáp nhập, sáp nhập nội địa (domestic 

acquisitions) và sáp nhập qua biên giới (cross-border acquisitions). Kết quả chỉ ra 

rằng các công ty mục tiêu có tình hình tài chính kém thường dễ bị mua lại nội địa 

(chẳng hạn các nghiên cứu của Fukao & cộng sự, 2006; Zhu & cộng sự, 2011). 

Starks & Wei (2013) ủng hộ kết quả này và xây dựng giả thuyết “Thị trường 

kiểm soát nội địa” và cho rằng các công ty thâu tóm từ nội địa về cơ bản có lợi 
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thế thông tin, lợi thế mạng lưới và lợi thế thị trường hơn các công ty thâu tóm 

nước ngoài, do đó việc mua lại các đối tác nội địa có tình hình tài chính không tốt 

sẽ khả thi hơn so với các đối tác nước ngoài. Ngược lại, các công ty thâu tóm 

nước ngoài thông qua sáp nhập qua biên giới để tìm kiếm các công ty mục tiêu 

có kết quả tài chính tốt khi thâm nhập vào một thị trường mới (các nghiên cứu 

của Hennart & Reddy, 1997; Bertrand & Zitouna, 2008; Zhu & cộng sự, 2011). 

Các tác giả này đề xuất giả thuyết “chiến lược thâm nhập thị trường” và giải 

thích rằng với mạng lưới phân phối lớn, danh tiếng tốt, nguồn nhân lực chất 

lượng cao và các điều kiện tài chính mạnh sẽ hỗ trợ các công ty thâu tóm thích 

nghi tốt hơn trong môi trường mới. Ye (2014) còn nhấn mạnh rằng, do bởi sự bất 

đối xứng thông tin (về tiêu chuẩn kế toán, văn hóa, sự khác biệt pháp lý), các 

công ty thâu tóm nước ngoài thường tìm kiếm các công ty mục tiêu hoạt động tốt 

để dễ dàng định giá, tính toán giá trị cộng hưởng, từ đó đề xuất mức giá mua hợp 

lý nhất.  

Tuy vậy, các nghiên cứu hiện có vẫn chưa đưa ra bằng chứng rõ ràng có hay 

không mối tương quan giữa chất lượng quản trị của công ty mục tiêu và quyết 

định lựa chọn hình thức mua lại của công ty thâu tóm. Nói cách khác, phải chăng 

kết quả tài chính kém của các công ty mục tiêu tại thời điểm thông báo thương vụ 

gắn liền chặt chẽ với cơ chế quản trị công ty yếu kém? và ngược lại, phải chăng 

các công ty thâu tóm nước ngoài chỉ quan tâm các công ty mục tiêu có tình hình 

tài chính và cơ chế quản trị mạnh? Để trả lời những câu hỏi này, nghiên cứu của 

chúng tôi giả định rằng có mối tương quan chặt chẽ giữa chất lượng quản trị của 

công ty mục tiêu và quyết định lựa chọn hình thức mua lại của công ty thâu tóm. 

Theo đó, công ty thâu tóm có khả năng chỉ lựa chọn các công ty mục tiêu có cơ 

chế quản trị tốt bất kể hình thức mua lại nào, từ đó chúng tôi đề xuất giả thuyết 

“Tối thiểu hóa chi phí tái cấu trúc” nhằm tối thiếu hóa chi phí đại diện, chi phí do 

thông tin bất đối xứng, rủi ro mua lại và các vấn đề nảy sinh trong quá trình 

chuyển đổi kiểm soát công ty mục tiêu. 
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Nghiên cứu của chúng tôi bổ sung khoảng trống nghiên cứu này nhằm mục 

tiêu chỉ rõ vai trò của của cơ chế quản trị công ty đến động cơ quyết định sự 

thành công của thương vụ, đặc biệt là quyết định lựa chọn khu vực sáp nhập (sáp 

nhập nội địa hay sáp nhập qua biên giới) của các công ty thâu tóm. Cụ thể, mục 

đích của nghiên cứu này nhằm: 

+ Hoàn thiện khung lý thuyết về ảnh hưởng của cơ chế quản trị công ty đối 

với quyết định lựa chọn khu vực sáp nhập ở những quốc gia Đông và Đông Nam 

Á có hệ thống pháp luật về quản trị, kiểm soát công ty và sáp nhập & mua bán 

hoàn chỉnh. 

+ Phân tích thực trạng chất lượng quản trị công ty của các công ty mục tiêu 

(công ty bị thâu tóm) trước, trong và sau khi có thương vụ M&A ở những quốc 

gia Đông và Đông Nam Á giai đoạn 2000-2013, từ đó nhận diện vai trò của cơ 

chế quản trị công ty trong quyết định lựa chọn khu vực sáp nhập của các công ty 

thâu tóm nước ngoài. 

+ Nhận diện cơ chế mà qua đó quản trị công ty tác động đến môi trường 

thông tin của công ty, giảm vấn đề thông tin bất đối xứng, rủi ro sáp nhập và gia 

tăng giá trị cộng hưởng sau thương vụ. Làm rõ các vấn đề nghiên cứu, như (i) 

Phải chăng những công ty mục tiêu có chất lượng quản trị công ty tốt sẽ luôn 

được ưu tiên bởi các công ty thâu tóm bên ngoài? hay (ii) Phải chăng những công 

ty mục tiêu có chất lượng quản trị công ty yếu sẽ dễ dàng được sáp nhập? (iii) 

Vấn đề cốt lõi nằm ở chính bản thân công ty mục tiêu và công ty thâu tóm hay 

nằm ở yếu tố nào khác? 

+ Cung cấp những phát hiện nhằm bổ sung những kiến thức mới về mối quan 

hệ giữa chất lượng quản trị công ty và hình thức M&A trong các thương vụ ở 

những quốc gia Đông và Đông Nam Á, và một số hàm ý chính sách trong điều 

kiện hệ thống pháp luật đối với những quốc gia có pháp luật về chống thâu tóm 

chưa hoàn chỉnh. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các công ty thâu tóm có xu hướng mua các công 

ty mục tiêu được quản trị tốt bất kể quốc tịch của các công ty mục tiêu. Kết quả 
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này chỉ ra rằng, ngay cả khi các công ty mục tiêu hoạt động kém tại thời điểm 

tiếp quản, các công ty thâu tóm vẫn xem xét cấu trúc quản trị doanh nghiệp của 

họ là một phần quan trọng của kế hoạch mua lại. Điều này có nghĩa là cơ chế và 

cấu trúc quản trị doanh nghiệp của công ty mục tiêu là một yếu tố quyết định 

động lực thâu tóm. Nghiên cứu của chúng tôi cũng xem xét sự thay đổi của cấu 

trúc quản trị doanh nghiệp của công ty mục tiêu ảnh hưởng như thế nào đến kết 

quả hoạt động dài hạn. Kết quả xác nhận kỳ vọng rằng có một mối quan hệ 

nghịch chiều giữa chất lượng quản trị doanh nghiệp tại thời điểm mua lại và mức 

độ hiệu quả của các công ty mục tiêu. Đặc biệt, trái ngược với giai đoạn trước khi 

hoàn thành thương vụ, các công ty mục tiêu trong nước đạt được sự cải thiện kết 

quả kinh doanh trong dài hạn sau khi mua lại; trong khi đó, nghiên cứu nhận thấy 

không có cải thiện đáng kể nào cho các công ty mục tiêu trong thương vụ xuyên 

biên giới. Nghiên cứu của chúng tôi cũng nhận thấy rằng, việc kiểm soát cơ chế 

quản trị doanh nghiệp trước khi mua lại các công ty mục tiêu, quá trình hội nhập 

sau thương vụ có thể khó khăn hơn đối với các thương vụ mua lại xuyên biên 

giới so với mua lại trong nước và do đó, sự thay đổi kết quả hoạt động kinh 

doanh sau khi hoàn thành thương vụ trong dài hạn là lớn hơn đáng kể đối với các 

công ty mục tiêu trong thương vụ nội địa so với các công ty mục tiêu trong 

thương vụ xuyên biên giới. Cuối cùng, nghiên cứu tìm thấy bằng chứng cho thấy 

cả các công ty mục tiêu trong nước và xuyên biên giới đều có lợi nhuận bất 

thường âm trước và trong dài hạn sau khi hoàn thành thương vụ, mặc dù các cổ 

đông của công ty mục tiêu có nhiều khả năng thu được lợi nhuận bất thường 

ngắn hạn xung quanh ngày thông báo sự kiện mua lại. 

6.2 Tầm quan trọng của cơ chế quản trị công ty đối với quyết định lựa chọn 

sở hữu cổ phần và giá trị cộng hưởng tạo ra 

Nghiên cứu này cũng xem xét mối quan hệ giữa cơ chế quản trị doanh nghiệp 

của công ty mục tiêu (công ty bị thâu tóm) và quyết định lựa chọn mức độ sở hữu 

trong các thương vụ sáp nhập và mua lại ở các quốc gia Đông và Đông Nam Á. 

Nghiên cứu này khác với nghiên cứu gần đây theo hai cách quan trọng: Thứ nhất, 
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chúng tôi sử dụng cách phân chia quyền sở hữu trong các thương vụ M&A thành 

các thương vụ mua lại một phần kiểm soát (Partial-control) và mua lại toàn bộ 

quyền kiểm soát (full-control). Điều này có thể giúp hiểu rõ hơn về động cơ của 

quyết định lựa chọn mức độ sở hữu kiểm soát. Các nghiên cứu trước đây đã kiểm 

tra các động cơ khác nhau của việc nắm giữ vốn từ lăng kính công ty thâu tóm 

(công ty đi mua), và nhận thấy rằng động cơ nắm giữ vốn khác nhau rõ rệt ở các 

mức sở hữu khác nhau (Maksimovic & Phillips, 2001; Fee & Thomas, 2004; 

Ouimet, 2013; & Liao, 2014). Tuy nhiên, các nghiên cứu này đã phân chia mẫu 

nghiên cứu thành mua lại thiểu số (dưới 50%) và mua lại đa số cổ phần (hơn 

50%) quyền sở hữu của công ty mục tiêu. Đặc biệt, các nghiên cứu này giả định 

rằng động cơ của việc mua hơn 50% nhưng dưới 100% quyền sở hữu sẽ tương tự 

như nắm giữ toàn bộ 100% (toàn quyền kiểm soát). Nghiên cứu của Kim (2012) 

lập luận rằng sự phức tạp, rủi ro và giá trị cộng hưởng sẽ khác nhau ở các mức sở 

hữu nhất định. Cho đến nay, hầu như chưa có nghiên cứu tập trung làm rõ động 

cơ của các thương vụ nắm giữ đa số với các những sở hữu vốn khác nhau trong 

thuwong vụ M&A. Nghiên cứu của chúng tôi bổ sung khoảng trống nghiên cứu 

này. 

Thứ hai, nghiên cứu của chúng tôi điều tra xem liệu cơ chế quản trị doanh 

nghiệp của công ty mục tiêu có thể giải thích động cơ sở hữu cổ phần của công ty 

thâu tóm và liệu cơ chế này có ảnh hưởng đến kết quả thành công của thương vụ 

hay không. Các nghiên cứu hiện tại đã nhận thấy cấu trúc quản trị doanh nghiệp 

của công ty thâu tóm đóng một vai trò quan trọng trong việc giải thích các động 

cơ cho sự lựa chọn quyền sở hữu cổ phần của họ (Roll, 1986; Kroll & cộng sự, 

1990; Datta & cộng sự, 2001; Harford & Li, 2007; Malmendier & Tate, 2008; 

Croci & Petmezas, 2015). Tuy nhiên, điều ít rõ ràng là liệu có bất kỳ tác động 

nào của các đặc điểm quản trị của công ty mục tiêu đến các quyết định sở hữu 

của công ty thâu tóm hay không và tầm quan trọng của các cơ chế này trong việc 

định hình các kết quả sáp nhập cũng như giá trị cộng hưởng cho các công ty mục 

tiêu. Nghiên cứu của chúng tôi làm sáng tỏ thêm ảnh hưởng của các cơ chế quản 
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trị doanh nghiệp đối với các quyết định tái cấu trúc chiến lược của công ty đặt 

trong tình huống M&A. 

Sử dụng các khía cạnh khác nhau của cấu trúc quản trị doanh nghiệp và kiểm 

soát các đặc điểm cụ thể của thương vụ và đặc điểm tài chính của công ty, các 

phát hiện của chúng tôi cung cấp bằng chứng mới ủng hộ giả thuyết đại diện dựa 

trên quan điểm rủi ro đạo đức và động cơ lợi ích. Nghiên cứu nhận thấy rằng các 

công ty mục tiêu có hội đồng quản trị độc lập hơn, CEO có ảnh hưởng lớn hơn và 

tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn cao hơn có nhiều khả năng chống lại việc mua lại 

toàn quyền kiểm soát và do đó thương vụ ít có khả năng thành công. Do đó, các 

công ty thâu tóm dường như xem các thuộc tính quản trị doanh nghiệp của công 

ty mục tiêu là một phần trong kế hoạch mua lại của họ và những công ty có sự 

kháng cự, phòng vệ xuất phát từ cấu trúc quản trị tốt hơn làm giảm khả năng mua 

lại toàn quyền kiểm soát.  

Nghiên cứu cũng xem xét khả năng tạo ra giá trị cộng hưởng cho các cổ đông 

của công ty mục tiêu sau khi hoàn thành thương vụ ở cả hai hình thức sở hữu. 

Kết quả cho thấy không có sự khác biệt đáng kể nào về lợi nhuận tăng thêm đối 

với các cổ đông của công ty mục tiêu giữa mua lại toàn phần và mua lại kiểm 

soát một phần. Kết quả này phù hợp với quan điểm rằng, mặc dù các công ty thâu 

tóm có xu hướng nâng giá chào mua cao hơn so với thị giá hiện tại của công ty 

mục tiêu, nhưng khi đã đạt đến một tỷ lệ sở hữu vừa đủ để kiểm soát công ty mục 

tiêu (ở đây là 50% cổ phần trong công ty mục tiêu) thì họ không nhất thiết phải 

nâng giá chào mua để đạt được toàn quyền kiểm soát. Ngoài ra, điều này cũng sẽ 

làm giảm khả năng các công ty mục tiêu xem xét lời đề nghị chào mua của công 

ty thâu tóm như một thương vụ “thù địch” (hostile) và do đó dễ làm tăng khả 

năng phòng vệ và hủy chào mua của công ty mục tiêu. 

6.3 Hàm ý 

Nghiên cứu này sử dụng bối cảnh các thương vụ sáp nhập & mua bán ở khu 

vực Đông và Đông Nam Á để kiểm tra kết quả tài chính ngắn và dài hạn của các 

công ty mục tiêu trước và sau thương vụ sáp nhập nội địa và qua biên giới, cũng 
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như ảnh hưởng tiềm năng của cơ chế quản trị doanh nghiệp đến việc ra quyết 

định lựa chọn khu vực sáp nhập cũng như quyết định lựa chọn tỷ lệ sở hữu mục 

tiêu của các công ty thâu tóm. Những phát hiện trong nghiên cứu này có ý nghĩa 

quan trọng đối với các bên tham gia vào quá trình mua lại và cả các bên liên quan 

khác như các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và các cơ quan quản lý nhà 

nước. Đối với các công ty thâu tóm, kết quả xác nhận tầm quan trọng của cơ chế 

quản trị công ty như là một động cơ khi xây dựng kế hoạch mua lại, thay vì đơn 

thuần chỉ tập trung vào giá chào mua và phần bù thương vụ. Theo đó, các công ty 

thâu tóm có xu hướng cân nhắc cấu trúc và hiệu quả quản trị của công ty mục 

tiêu và tích hợp những cân nhắc này trong kế hoạch mua lại của họ.  

Nghiên cứu của chúng tôi là công trình đầu tiên nhận thấy rằng các công ty 

thâu tóm cân nhắc cả yếu tố giá trị cộng hưởng và cơ chế quản trị của công ty 

mục tiêu trong việc ra quyết định thương vụ. Một mặt, họ lựa chọn các công ty 

mục tiêu được quản lý tốt, không phụ thuộc ở việc các công ty mục tiêu có nằm ở 

thị trường trong nước hay nước ngoài. Mặt khác, các công ty thâu tóm nội địa có 

xu hướng lựa chọn các đối tác có các đặc điểm tài chính kém, trong khi những 

công ty thâu tóm qua biên giới có xu hướng lựa chọn các doanh nghiệp hoạt động 

tốt.  

Nghiên cứu của chúng tôi cũng cung cấp bằng chứng mới cho thấy quá trình 

hội nhập sau khi hoàn thành thương vụ là khó khăn cho các giao dịch qua biên 

giới hơn các thương vụ nội địa và do đó, thay đổi giá trị gia tăng cho các công ty 

mục tiêu qua biên giới thấp hơn so với các công ty mục tiêu nội địa, mặc dù các 

giao dịch qua biên giới có giá trị cao hơn. 

Nghiên cứu cũng xác nhận rằng việc mua lại kiểm soát một phần có thể mang 

lại một số lợi thế so với việc mua lại kiểm soát thiểu số và kiểm soát đa số cổ 

phần vì chúng có thể cho phép công ty thâu tóm thu thập thêm thông tin, đánh 

giá kỹ hơn tiềm năng của công ty mục tiêu và lợi nhuận kỳ vọng trước khi nắm 

giữ đa số cổ phần và điều này cũng là phương pháp để khuyến khích sự hỗ trợ từ 

người quản lý của công ty mục tiêu, đặc biệt là khi công ty thâu tóm đến từ thị 
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trường nước ngoài và ít quen thuộc với thị trường nội địa của công ty mục tiêu. 

Ngoài ra, trái ngược với kỳ vọng rằng mua lại toàn quyền kiểm soát có thể tạo ra 

lợi nhuận cao hơn cho các cổ đông công ty mục tiêu so với mua lại kiểm soát một 

phần, nghiên cứu của chúng tôi cung cấp bằng chứng mới khẳng định rằng trong 

trường hợp công ty thâu tóm đã nắm giữ đa số cổ phần kiểm soát công ty mục 

tiêu, họ ít có khả năng nâng giá chào mua trong thương vụ, và do đó, giảm bớt 

chi phí thương vụ. Điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp các công ty 

thâu tóm đến từ các thị trường nước ngoài và thường bị thông tin bất đối xứng so 

với các công ty thâu tóm nội địa.  

Đối với các nhà đầu tư, kết quả nghiên cứu cho thấy việc cân nhắc chất lượng 

quản trị doanh nghiệp cũng như việc sàng lọc cổ phiếu dựa trên chất lượng quản 

trị doanh nghiệp có thể làm giảm nguy cơ tổn thất khi các thương vụ được chính 

thức công bố. Điều này cũng có thể hỗ trợ nhà đầu tư trong việc nhận diện những 

cổ phiếu tiềm năng tham gia vào thương vụ M&A. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp các khuyến nghị và định hướng cho 

các nhà quản trị công ty trong việc giảm thiểu tác động bất lợi của thông tin bất 

đối xứng đối với các quyết định tái cấu trúc bằng cách tăng cường tập trung vào 

môi trường thông tin thông quan cơ chế giám sát bên trong bên ngoài. Đặc biệt, 

đối với các công ty thâu tóm, kết quả xác nhận tầm quan trọng của việc tìm kiếm 

cơ hội đầu tư vượt xa những lợi ích liên quan đến giá trị cộng hưởng dự kiến 

cũng như mức giá chào mua, và hướng tới mục tiêu quản trị doanh nghiệp và cơ 

cấu sở hữu là yếu tố quyết định việc lựa chọn khu vực sáp nhập. Do đó, những 

khía cạnh này là không thể tách rời trong việc lập kế hoạch M&A. Những phát 

hiện của chúng tôi cũng chỉ ra rằng các thương vụ M&A qua biên giới của các 

công ty ở các nước Đông và Đông Nam Á bị chi phối lớn bởi cấu trúc quản trị 

công ty, đặc biệt kể từ sau Cuộc khủng hoảng tài chính ở Châu Á 1997-1998. Kết 

quả nghiên cứu của đề tài cũng sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách vĩ mô 

trong lĩnh vực tài chính hiểu rõ thêm vai trò và tác động của môi trường thông tin 

trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường tài chính. Từ đó, những 
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nhà hoạch định chính sách có thể có những tư vấn hoặc định hướng hành động 

phù hợp và hiệu quả.  

* Đối với Việt Nam: 

Trong bối cảnh Việt Nam đã là thành viên của tất cả các tổ chức quốc tế lớn 

như Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, cộng đồng kinh tế ASEAN,… và đã 

tham gia, ký kết, đàm phán tổng cộng 15 hiệp định thương mại tự do (FTA) trong 

đó có các FTA quan trọng như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), 

Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP)... Việc tham gia, thực thi các hiệp 

định thương mại tự do tạo ra những cơ hội và thách thức mới cho cộng đồng 

doanh nghiệp Việt Nam và hứa hẹn một sự bùng nổ các thương vụ M&A trong 

thời gian tới. Trong khi cần phải có thêm thời gian và các khảo sát độc lập để 

xem xét rằng, các FTA có đem lại nhiều lợi ích như mong muốn hay không, song 

có thể khẳng định rằng môi trường đầu tư và khuôn khổ pháp lý nước ta dần 

được cải thiện như là một phần của việc thực hiện các cam kết FTA. Trong 

những năm qua, Việt Nam đã ban hành một số luật quan trọng như: Luật Doanh 

nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Cạnh tranh. Một số 

luật quan trọng khác cũng được đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực 

tiễn như: Luật Đất đai, Luật Chứng khoán, Luật Phòng chống tham nhũng. Cùng 

với đó, Chính phủ cũng đã ban hành một số nghị định như: Nghị định số 

126/2017/NĐ-CP về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; Nghị định số 

09/2018/NĐ-CP về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực 

tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu 

tư nước ngoài tại Việt Nam;... Các văn bản pháp lý này đã có tác động tích cực 

đến môi trường kinh doanh của Việt Nam, thu hút thêm vốn đầu tư vào các 

ngành mới. Đặc biệt, chính sách thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước gắn 

liền với Quyết định số 1232/2017/QD-TTg phê chuẩn danh mục 406 DNNN phải 

thoái vốn trong giai đoạn 2017 – 2020 đang được đẩy mạnh triển khai thực hiện 

là một trong những động lực của xu hướng sáp nhập & mua bán ở Việt Nam.  
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Những thay đổi pháp lý và hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian qua đã 

giúp Việt Nam tạo ra môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng. Tuy vậy, khi 

nghiên cứu về thị trường M&A Việt Nam, chúng tôi nhận thấy vẫn còn nhiều 

thách thức đặt ra đối với lĩnh vực này. Trước hết, hoạt động M&A đang được 

quy định tại nhiều luật và văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, hơn nữa mới 

chỉ quy định khá chung, chưa có những quy định chi tiết. Điều này vừa làm cho 

các chủ thể tham gia hoạt động M&A gặp khó khăn trong việc thực hiện, vừa 

làm cho các cơ quan quản lý nhà nước khó kiểm soát các hoạt động M&A. Ngoài 

ra, có khá nhiều công ty chứng khoán, tư vấn tài chính, kiểm toán tham gia làm 

trung gian, môi giới cho các bên trong thương vụ M&A. Tuy nhiên, sự hạn chế 

về hệ thống luật, chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở dữ liệu, thông tin... đã khiến 

các đơn vị này chưa thực sự cung cấp dịch vụ tư vấn, bảo lãnh đúng nghĩa. Đó là 

chưa kể đến thực trạng báo cáo tài chính và công bố thông tin chưa minh bạch, 

gây ảnh hưởng đến định giá chào mua trong thương vụ, cản trở dòng vốn M&A 

xuyên biên giới vào Việt Nam. 

Để thúc đẩy hoạt động M&A, Việt Nam cần hoàn thiện hệ thống pháp luật 

điều chỉnh hoạt động M&A. Hệ thống pháp luật cần có quy định chi tiết để điều 

chỉnh nội dung, phạm vi hợp đồng mua bán, chẳng hạn quy định cụ thể quyền và 

nghĩa vụ của các bên tham gia; các thủ tục, nguyên tắc, phương pháp định giá; 

các quy định về chống thâu tóm và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh. 

Ngoài ra, Việt Nam cần chi tiết cách thức xử lý các tình huống phát sinh sau khi 

thực hiện thương vụ M&A, đặc biệt là vấn đề tiền lương và lao động.  
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PHỤ LỤC 

********* 

Định nghĩa biến và xây dựng biến  

Biến Mô tả & nguồn dữ liệu  

BSIZE Biến liên tục, phản ánh số lượng thành viên trong hội đồng quản trị trong 

năm liền trước năm thương vụ (nguồn: Báo cáo hàng năm). 

 

SMALLBSIZE Biến nhị phân, nhận giá trị là 1 nếu như số lượng thành viên trong hội đồng 

quản trị nhỏ hơn giá trị trung vị của mẫu trong năm liền trước năm thương 

vụ (nguồn: Báo cáo hàng năm). 

 

INDIR Biến liên tục, phản ánh số lượng thành viên độc lập trong hội đồng quản trị 

lớn (nguồn: Báo cáo hàng năm). 

 

HINDIR Biến nhị phân, nhận giá trị là 1 nếu như số lượng thành viên độc lập trong 

hội đồng quản trị lớn hơn giá trị trung vị của mẫu trong năm liền trước năm 

thương vụ (nguồn: Báo cáo hàng năm). 

 

FEDIR Biến nhị phân, nhận giá trị là 1 nếu như số lượng thành viên nữ trong hội 

đồng quản trị lớn hơn giá trị trung vị của mẫu trong năm liền trước năm 

thương vụ (nguồn: Báo cáo hàng năm).  

 

BMEET Biến nhị phân, nhận giá trị là 1 nếu như số cuộc họp của hội đồng quản trị 

trong năm liền trước năm thương vụ lớn hơn giá trị trung vị của mẫu trong 

năm liền trước năm thương vụ (nguồn: Báo cáo hàng năm). 

 

BCOM Biến nhị phân, nhận giá trị là 1 nếu như số ủy ban trong hội đồng quản trị 

lớn hơn giá trị trung vị của mẫu trong năm liền trước năm thương vụ 

(nguồn: Báo cáo hàng năm). 

 

STRONGBOARD Tổng của 5 biến nhị phân BSIZE, INDIR, FEDIR, BMEET và BCOM. Giá trị 

của biến càng lớn thì chất lượng của hội đồng quản trị càng cao. 

 

CEOTENURE Biến nhị phân, nhận giá trị là 1 nếu như số năm tại vị của CEO lớn hơn giá 

trị trung vị của mẫu trong năm liền trước năm thương vụ (nguồn: Báo cáo 

hàng năm). 

 

CEOINTER Biến nhị phân, nhận giá trị là 1 nếu như CEO được tuyển chọn từ nội bộ 

công ty (nguồn: Báo cáo hàng năm). 

 

CEODUAL Biến nhị phân, nhận giá trị là 1 nếu như CEO vừa đồng thời là chủ tịch hội 

đồng quản trị (nguồn: Báo cáo hàng năm). 

 

CEOOWN Biến nhị phân, nhận giá trị là 1 nếu như tỷ lệ sở hữu của CEO lớn hơn 1% 

trong công ty (nguồn: Báo cáo hàng năm). 

 

CEOPOWER Tổng của 4 biến nhị phân CEOTENURE, CEOINTER, CEODUAL, và 

CEOOWN. Giá trị của biến càng lớn thì vai trò của CEO càng cao.  

 

LSHARE Biến liên tục, phản ánh số lượng các cổ đông lớn có sở hữu tối thiểu 5% 

trong công ty (nguồn: Báo cáo hàng năm). 

 

BLOCK Biến liên tục, phản ánh tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn có sở hữu tối thiểu 

5% trong công ty (nguồn: Báo cáo hàng năm). 

 

HBLOCK Biến nhị phân, nhận giá trị là 1 nếu tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn có sở 

hữu tối thiểu 5% trong công ty lớn hơn giá trị trung bị của mẫu trong năm 

liền trước năm thương vụ (nguồn: Báo cáo hàng năm).  

 

FSIZE Biến liên tục, phản ánh quy mô công ty và được tính toán bằng cách lấy  
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logarithm của tổng tài sản (nguồn: Worldscope). 

P/B Biến liên tục, phản ánh hoạt động thị trưởng của công ty và được tính toán 

bằng cách lấy giá thị trường / giá trị sổ sách (nguồn: Worldscope). 

 

LEVRG Biến liên tục, phản ánh đòn bẩy tài chính của công ty và được tính toán 

bằng cách lấy tổng nợ / tổng tài sản (nguồn: Worldscope). 

 

ROA Biến liên tục, phản ánh kết quả hoạt động của công ty và được tính toán 

bằng cách lấy EBIT / tổng tài sản (nguồn: Worldscope).  

 

LIQUID Biến liên tục, phản ánh thanh khoản tài sản của công ty và được tính toán 

bằng cách lấy tài sản hiện hành / nợ hiện hành (nguồn: Worldscope). 

 

SALEGRT Biến liên tục, phản ánh tiềm năng tăng trưởng của công ty và được tính toán 

bằng cách lấy tỷ lệ tăng trưởng doanh thu (nguồn: Worldscope). 

 

CAPEX Biến liên tục, phản ánh chi tiêu vốn của công ty và được tính toán bằng cách 

lấy chi tiêu vốn / tổng tài sản (nguồn: Worldscope). 

 

NM Biến liên tục, phản ánh kết quả lợi nhuận của công ty và được tính toán 

bằng cách lấy lợi nhuần ròng / tổng doanh thu (nguồn: Worldscope). 

 

ATO Biến liên tục, phản ánh chất lượng tài sản của công ty và được tính toán 

bằng cách lấy tổng doanh thu / tổng tài sản (nguồn: Worldscope). 

 

DPR Biến liên tục, phản ánh khả năng chi trả cổ tức của công ty và được tính 

toán bằng cách lấy tổng cổ tức / lợi nhuần ròng (nguồn: Worldscope). 

 

MCAP Biến liên tục, phản ánh giá trị vốn hóa của công ty và được tính toán bằng 

cách lấy logarithm của giá trị vốn hóa (nguồn: Worldscope). 

 

MTB Biến liên tục, phản ánh tương quan giữa giá thị trường và giá trị sổ sách của 

công ty và được tính toán bằng cách: (Giá sổ sách của tổng tài sản - giá sổ 

sách của vốn cổ phần + giá thị trường của vốn cổ phần) / Giá trị sổ sách của 

tổng tài sản (nguồn: Worldscope). 

 

RISK Biến liên tục, phản ánh rủi ro cổ phiếu của công ty và được tính toán bằng 

cách lấy độ lệch chuẩn của lợi tức bất thường của công ty mục tiêu 1 tháng 

trước thời điểm thông báo thương vụ (nguồn: DataStream). 

 

RELSIZE Biến liên tục, phản ánh tương quan quy mô giữa công ty mục tiêu so với 

công ty thâu tóm và được tính toán bằng cách lấy giá trị vốn hóa của công ty 

mục tiêu / giá trị vốn hóa của công ty thâu tóm (nguồn: Worldscope). 

 

RELATED Biến nhị phân, nhận giá trị là 1 nếu công ty thâu tóm và công ty mục tiêu có 

cùng ngành kinh doanh (cùng có mã ngành 4-digit SIC giống nhau) (nguồn: 

SDC Platinum). 

 

CROSS-BORDER  Biến nhị phân, nhận giá trị là 1 nếu công ty thâu tóm và công ty mục tiêu 

khác quốc tịch (nguồn: SDC Platinum). 

 

CASH Biến nhị phân, nhận giá trị là 1 nếu thương vụ được thanh toán bằng tiền 

mặt (nguồn: SDC Platinum). 

 

TOEHOLD Biến liên tục, phản ánh tỷ lệ sở hữu của công ty thâu tóm trong công ty mục 

tiêu tại thời điểm thông báo thương vụ (nguồn: SDC Platinum).  

 

HOSTILE Biến nhị phân, nhận giá trị là 1 nếu thương vụ bị phản đối bởi công ty mục 

tiêu (nguồn: SDC Platinum). 

 

SHARE SOUGHT  Tỷ lệ nắm giữ vốn mong muốn của các công ty thâu tóm.  

SHARE ACQUIRED  Tỷ lệ nắm giữ vốn của các công ty thâu tóm trong thương vụ.  

SHARE OWNED  Tỷ lệ nắm giữ vốn của các công ty thâu tóm sau khi thương vụ được hoàn 

thành. 
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PARTIALSOUGHT Biến nhị phân, nhận giá trị là 1 nếu công ty thâu tóm mong muốn kiểm soát 

một phần công ty mục tiêu và nhận giá trị là 0 nếu muốn thâu tóm toàn bộ 

công ty mục tiêu (nguồn: SDC Platinum).  

 

PARTIALOWNED Biến nhị phân, nhận giá trị là 1 nếu công ty thâu tóm nắm giữ kiểm soát một 

phần công ty mục tiêu và nhận giá trị là 0 nếu nắm giữ toàn bộ công ty mục 

tiêu sau khi hoàn thành thương vụ (nguồn: SDC Platinum).  

 

MATCHEDOWN Biến nhị phân, nhận giá trị là 1 nếu công ty thâu tóm đạt được tỷ lệ nắm giữ 

vốn như kỳ vọng, và nhận giá trị bằng 0 nếu ngược lại (nguồn: SDC 

Platinum). 

 

PREMIUM Biến liên tục, phản ánh phần bù thương vụ mà công ty thâu tóm trả cho 

chông ty mục tiêu và được tính toán bằng cách: (Giá chào mua – Thị giá cổ 

phiếu công ty mục tiêu 4 tuần trước ngày thông báo thương vụ) / Thị giá cổ 

phiếu công ty mục tiêu 4 tuần trước ngày thông báo thương vụ) ∗ 100 

(nguồn: SDC Platinum). 

 

MOA Biến nhị phân, nhận giá trị là 1 công ty thâu tóm nắm giữ đa số cổ phần (lớn 

hơn 50% và nhỏ hơn 90%) trong công ty mục tiêu, và nhận giá trị là 0 nếu 

nắm giữ lớn hơn 5% và ít hơn 50% (nguồn: SDC Platinum). 

 

MCGDP Biến liên tục, phản ánh tương quan giữa vốn hóa thị trường chứng khoán và 

GDP quốc gia và được tính toán bằng cách lấy giá trị vốn hóa thị trường 

chứng khoán / Tổng GDP (nguồn: World Bank Development Indicators). 

 

GDPCPT Biến liên tục, phản ánh GDP bình quân đầu người và được tính toán bằng 

cách lấy logarithm của tỷ lệ giữa GDP và Quy mô dân số (nguồn: World 

Bank Development Indicators). 

 

EMERGING Biến nhị phân, nhận giá trị là 1 nếu công ty mục tiêu ở quốc gia đang phát 

triển, và nhận giá trị bằng 0 nếu ngược lại (nguồn: World Bank). 

 

 


