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บทคัดย่อ 
 

รายงานฉบบันีไ้ด้ศกึษาเก่ียวกบัผลตอบแทนท่ีผู้บริหารของบริษัทมหาชนจะได้รับเม่ือมีการเข้าซือ้กิจการเสร็จสิน้โดย
จะใช้ข้อมลูของประเทศสหรัฐอเมริกาตัง้แต่ปี 2006 – 202 โดยรายงานฉบบันีไ้ด้ทําการขยายขอบเขตการศึกษาโดยการ
วิเคราะห์ผลตอบแทนท่ีผู้บริหารของบริษัทมหาชนจะได้รับภายในปีท่ี  และ ปีท่ี 2 หลงัจากการเข้าซือ้กิจการเสร็จสิน้เพ่ือให้
เข้าใจถงึผลลพัธ์ของการเข้าซือ้กิจการในระยะท่ียาวขึน้ ผลลพัธ์ท่ีได้จากการศกึษาฉบบันีแ้สดงให้เห็นว่าผลตอบแทนท่ีผู้บริหาร
ได้รับในรูปของหุ้ นบริษัทเพิ่มขึน้อย่างมีนัยสําคัญหลังจากการเข้าซือ้กิจการ (ภายในช่วงปี 2006-202) ย่ิงไปกว่านัน้ 
การศกึษานีค้้นพบวา่การเข้าซือ้กิจการนัน้มีผลกระทบในเชิงบวกตอ่ผลตอบแทนทัง้หมดท่ีผู้บริหารได้รับ และผลกระทบเชิงบวก
นีจ้ะคงอยูภ่ายใน  ปีหลงัจากการเข้าซือ้กิจการ อย่างไรก็ตามการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารหลงัการเข้าซือ้กิจการนัน้ได้ทําให้ 
ปัญหาตวัแทน (Agency problem) เพิ่มขึน้ภายในบริษัท โดยจะเห็นได้ว่า จะมีการใช้อํานาจของผู้บริหารจะเป็นปัจจยัสําคญั
ในการกําหนดผลตอบแทนมากกว่าผลลพัธ์การดําเนินการของบริษัทหลงัจากการเข้าซือ้กิจการ และผลกระทบนีจ้ะคงอยู่ใน
บริษัทจนถึงปีท่ี 2 หลังจากการเข้าซือ้กิจการ มากไปกว่านัน้ สิ่งท่ีรายงานฉบับนีค้้นพบคือ ผลตอบแทนท่ีเป็นลักษณะให้
แรงจงูใจ ถกูใช้เป็นเคร่ืองมือในการตอบแทนผู้บริหารหลงัการเข้าซือ้กิจการ สดุท้ายนี ้หลงัจากการศกึษาอิทธิพลของการเข้าซือ้
กิจการต่อการกําหนดผลตอบแทนของผู้บริหาร การศึกษาฉบบันีค้้นพบว่าการเข้าซือ้กิจการได้ทําให้ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ผลตอบแทนของผู้บริหารโดยรวมและผลตอบแทนของหุ้นของบริษัทหลงัจากการซือ้กิจการมีความสมัพนัธ์ท่ีเพิ่มมากขึน้ 
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Abstract

The paper examines the level of CEO compensation after firms complete acquisitions by 
using U.S data during 2006-2012. It extends the previous literature by looking at the level of 
CEO compensation one and two-year following an acquisition to understand the effect of 
acquisition in longer term. It turns out that the equity based compensation, not bonus and salary, 
increases significantly after an acquisition during 2006-2012. More importantly, I find that an 
acquisition has a positive substantial impact on the total CEO compensation and this effect 
persists to the first year after deal completion; however, it intensifies an agency problem as 
evidence shows that CEO power exerts more influence than firm performance in determining the 
level of post-acquisition compensation and its effect on the compensation remains even in the 
second year following an acquisition.  In addition, one major finding in this paper is that the non-
equity incentive plan compensation, which has never been studied before, is commonly used to 
reward acquiring CEO bases on various determinants after an acquisition. Finally, after studying 
the impact of an acquisition on pay performance sensitivity, the result suggests that an 
acquisition strengthens the link between total compensation contract and positive return after an 
acquisition.
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