
DNGĐ coi lần đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng
là đòn bẩy để vừa có thể giữ lại quyền kiểm soát đối
với doanh nghiệp trong khi vẫn mở ra được các cơ
hội tùy chọn cho quyền kiểm soát doanh nghiệp
trong tương lai.

Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhiều DNGĐ 
giữ lại một phần nhỏ cổ phần trong doanh nghiệp
của họ nhằm đảm bảo duy trì di sản gia đình, đồng
thời giúp quá trình chuyển giao quyền lãnh đạo
sang thế hệ kế nhiệm trở nên dễ dàng hơn. Phát
hành cố phiểu ra công chúng là một sự kiện khởi 
đầu kể cả đối với những người xây dựng doanh
nghiệp từ con số không. Sau khi phát hành cổ
phiếu, nhiều chủ doanh nghiệp vẫn quyết định ở lại
trên cương vị lãnh đạo doanh nghiệp tại vị trí Tổng
Giám đốc hoặc Chủ tịch hội đồng quản trị. Nếu thế 
hệ kế cận của gia đình không tiếp quản việc quản lý
doanh nghiệp, họ chỉ cần bán dần số cổ phần của 
mình theo thời gian mà không gây ra bất kỳ sự bất
ổn nào về việc tồn tại hay định hướng của doanh
nghiệp.

Nhiều nhà sáng lập Doanh nghiệp Gia đình
(“DNGĐ”) muốn doanh nghiệp chỉ thuộc quyền
sở hữu của mình, bởi lẽ họ khởi dựng doanh
nghiệp từ thời kỳ đầu tiên và không muốn sự
tham gia của người ngoài gia đình. Đến thời
điểm chuyển giao, nhiều nhà sáng lập DNGĐ 
đều muốn trao lại việc kinh doanh cho con hoặc
các thành viên khác trong gia đình, những người
được tin rằng chắc chắn sẽ duy trì di sản của gia 
đình. 

Chỉ khi khủng hoảng xảy ra, những giả định như 
vậy mới bắt đầu lung lay, và đại dịch COVID 19 
là minh chứng rõ ràng khi tạo ra nhiều sự bất ổn
chưa từng có so với các cuộc khủng hoảng trước
đây. Trong hơn một năm gần đây, nhiều DNGĐ
trên khắp thế giới đã phải cùng lúc đối mặt với 
sự ra đi của những người thân và chăm lo cho 
những thành viên khác trong gia đình bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch. Những người đứng đầu các 
DNGĐ đã phải làm nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo 
nguồn lực của doanh nghiệp vừa phải thích ứng 
với điều kiện mới để duy trì hoạt động kinh
doanh và tính cạnh tranh.

Căng thẳng được tạo ra bởi cuộc khủng
hoảng toàn cầu này đã cho thấy những rạn
nứt trong DNGĐ. Lúc này, vấn đề chuyển 
giao thế hệ ngày càng được đặt lên hàng
đầu. Khoảng cách giữa các thế hệ đột nhiên
xuất hiện khi các nhà lãnh đạo DNGĐ bắt
đầu nhận ra vai trò và có cách nhìn nhận
khác với thế hệ kế cận. Ngay khi kịch bản tốt 
nhất có thể xảy ra, thế hệ kế cận trong DNGĐ
thường chú tâm đến việc vạch ra lộ trình sự
nghiệp của riêng họ. Điều này lý giải một
phần lý do tại sao nhiều DNGĐ không tồn tại 
được đến thế hệ thứ hai hoặc thứ ba. Vấn đề
với các DNGĐ khác có thể là áp lực về dòng
tiền hoặc để củng cố năng lực tài chính sau 
cuộc khủng hoảng, hoặc theo đuổi các cơ hội 
khác.

IPO – Công cụ linh hoạt

Trong bối cảnh đó, việc bán cổ phần ra thị 
trường đang thu hút sự chú ý trong các
DNGĐ. 

Đặt mục tiêu gia đình lên hàng đầu khi cân nhắc việc
phát hành cổ phiếu ra công chúng (“IPO”)

Doanh nghiệp Gia đình Kiên cường



IPO CÓ THỂ LÀ MỘT SỰ KHỞI ĐẦU HOÀN TOÀN MỚI 
CHO CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO DNGĐ, NHỮNG NGƯỜI 
VỐN QUEN VỚI VIỆC TỰ ĐIỀU HÀNH DOANH 
NGHIỆP VÀ HƯỞNG NHỮNG LỢI ÍCH RIÊNG BIỆT

Thanh khoản là một động lực quan trọng
khác. Ngay cả khi các gia đình không gặp khó
khăn trong việc trích nguồn tiền mặt, thì họ
thường có những ưu tiên cạnh tranh khác để
sử dụng dòng tiền này. Việc chỉ đầu tư vào
một doanh nghiệp sẽ khiến các gia đình quá
phụ thuộc vào dòng doanh thu đó, theo đó 
có lập luận rằng phải chăng nên đa dạng hóa
ngoài phạm vi DNGĐ. Thế hệ kế cận trong
DNGĐ có thể có những niềm đam mê khác
mà họ muốn theo đuổi và cần nguồn vốn để
khởi nghiệp. Nhiều doanh nghiệp vượt qua 
đại dịch hiện đang hoạt động hiệu quả hơn
bao giờ hết, và do đó, họ muốn đạt được
mức giá tốt trên thị trường chứng khoán
toàn cầu và tiếp tục tạo ra những kỷ lục mới.

Với tình hình hiện tại của thị trường, IPO 
cũng có thể là một công cụ hấp dẫn để huy
động vốn, từ đó doanh nghiệp hướng đến 
việc theo đuổi các cơ hội tăng trưởng mới. 
Trong khi nhiều doanh nghiệp đang vượt qua 
khủng hoảng thì vẫn có những doanh nghiệp
khác đã bị suy yếu đáng kể, điều này tạo cơ
hội cho các doanh nghiệp vững mạnh mua
lại các doanh nghiệp yếu hơn để hợp nhất và
củng cố thành các doanh nghiệp lớn hơn, 
mạnh mẽ hơn. IPO cũng có thể mang lại cho
các DNGĐ sự công nhận thương hiệu và
nguồn vốn họ cần để thu hút nhân tài hàng
đầu, củng cố nguồn lực và năng lực cho
doanh nghiệp.

Bắt đầu thảo luận về IPO

IPO có thể là một sự khởi đầu hoàn toàn mới
cho các nhà lãnh đạo DNGĐ, những người vốn 
quen với việc tự điều hành doanh nghiệp và
tận hưởng những lợi ích riêng biệt. Ở hầu hết
các quốc gia, các công ty đại chúng phải đối
mặt với sự giám sát và phải tuân theo các quy
định chặt chẽ hơn. Các nhà đầu tư đại chúng có
kỳ vọng cao đối với các công ty mà họ đầu tư, 
và việc này dẫn tới việc công ty phải nộp thuế
cao hơn khi đáp ứng được chuẩn mực đề ra. 
Ban điều hành các công ty đại chúng thường 
được đặc biệt quan tâm, và khi có những sai 
phạm thì khó khắc phục hơn khi danh tiếng của
doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Các doanh nghiệp có ý định IPO cũng cần cân 
nhắc những ưu và nhược điểm trên, điều mà 
nhiều DNGĐ đã tránh trong quá khứ vì sợ xảy 
ra xung đột, đặc biệt cuộc khủng hoảng do đại
dịch vừa qua đã cho thấy rằng những xung đột
sẽ lộ diện khi các vấn đề nghiêm trọng hơn xảy
ra.

Nhiều doanh nghiệp đã tận dụng khoảng thời 
gian COVID-19 để sắp xếp lại trật tự và thúc 
đẩy sự phát triển của DNGĐ, vì vậy chúng tôi 
tin rằng khi gia đình điều hành doanh nghiệp
sẽ cùng nhau chia sẻ các cơ hội .

Cuộc khủng hoảng đã giúp các thành viên trong 
gia đình xích lại gần nhau hơn so với giai đoạn
trước đây. Trước khi các cơ hội này qua đi, các 
gia đình cần nhìn nhận lại mong muốn và nhu 
cầu cá nhân của từng thành viên trong gia đình. 
Theo khảo sát Kinh doanh Gia đình Toàn cầu 
năm 2019 của Deloitte, chỉ có 35% số người 
được hỏi cho biết mục tiêu công ty phù hợp với 
mục tiêu gia đình, tạo ra các động lực để tăng
hiệu suất, duy trì sự phát triển bền vững của
DNGĐ. Trên thực tế nhiều DNGĐ không đặt lợi
ích gia đình lên hàng đầu, thay vào đó đưa ra 
quyết định độc lập về những gì tốt nhất cho 
doanh nghiệp.



Câu hỏi để các DNGĐ nhìn nhận lại bao gồm:

• Mục đích cơ bản của gia đình trong việc điều 
hành doanh nghiệp này là gì? 
• Giá trị của gia đình là gì và làm thế nào để hoạt
động của doanh nghiệp dựa trên những giá trị đó? 
• DNGĐ muốn để lại di sản gì?
• Thế hệ kế cận trong DNGĐ thấy được vai trò của
họ là gì?

Phải thừa nhận rằng, đây là những câu hỏi khó trả
lời, và có thể mang lại nhiều cảm xúc. Tuy nhiên,
chúng được xem là những câu hỏi rất quan trọng
và có thể dễ dàng tìm được phương án giải quyết
trong giai đoạn bình thường hơn trong giai đoạn
khủng hoảng. 

Con đường phía trước của các DNGĐ phụ
thuộc vào hoàn cảnh của mỗi gia đình. 
Doanh nghiệp có thể xác định vị thế trong
môi trường hậu COVID và đạt được nhiều
giá trị hơn, cùng với việc sẵn sàng chuyển
giao quyền điều hành doanh nghiệp cho
thế hệ kế nhiệm. Hoặc doanh nghiệp có
thể được hưởng lợi ngay từ tiếng vang 
của nguồn vốn đầu tư mà IPO có thể
mang lại. Càng sớm quyết định hướng đi 
của doanh nghiệp, càng sớm có thể bắt 
đầu lên kế hoạch cho tương lai. 
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