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Tóm tắt
ghiên cứu này phân tích ảnh hưởng của kiểm soát quản trị đến mức độ công
bố thông tin tự nguyện của các công ty niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng
khoán TP.HCM. Số liệu sử dụng là số liệu dạng Bảng được thu thập từ báo
cáo thường niên của 229 công ty phi tài chính trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2015.
Kết quả phân tích hồi quy Tobit với mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên cho thấy tỷ lệ thành
viên độc lập trong hội đồng quản trị và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông nước ngoài có
mối liên kết thuận chiều với mức độ công bố thông tin tự nguyện, ngược lại sự kiêm chức
của CEO thì tương quan nghịch với mức độ công bố thông tin tự nguyện. Dựa trên kết
quả này, tác giả đề xuất một số hàm ý chính sách để nâng cao mức độ công bố thông tin
tự nguyện bao gồm tăng tính độc lập của hội đồng quản trị, tách biệt chức vụ CEO và
chủ tịch hội đồng quản trị hoặc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.
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Abstract
This study investigates the effect of corporate governance on the extent of voluntary
disclosure by listed firms in Ho Chi Minh Stock Exchange. The study uses panel
data that were collected from annual report of 229 non – financial firms during the
period from 2013 to 2015. Tobit regression results with random effects model show
that proportion of independent directors on board and proportion of foreign shares
ownership have positive association with the extent of voluntary disclosure while CEO
duality is negatively related to the extent of voluntary disclosure. From this result, we
suggest some policy implications to improve the extent of voluntary discolusre including
increasing the independence of the board, separating CEO and chairman of the board
or seeking strategic foreign investors.
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