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Nếu bạn định tổ chức doanh nghiệp theo mô hình công ty cổ phần, thì luật
pháp yêu cầu bạn phải có một Ban giám đốc. Nhiệm vụ quản lý của bạn (tức
là đảm đương chức vụ Tổng giám đốc điều hành và Chủ tịch công ty) là
giám sát quá trình đưa ra quyết định hàng ngày của công ty, còn Ban giám
đốc thì đưa ra định hướng tổng thể cho công ty.
Quy mô của Ban giám đốc mà bạn phải có thay đổi tuỳ theo từng địa
phương. Tổng giám đốc điều hành và Chủ tịch của một công ty nhỏ có
nhiệm vụ báo cáo các vấn đề cho Ban giám đốc, trong một số trường hợp,
Ban giám đốc có thể bỏ phiếu bãi nhiệm hoặc gạt bỏ các quyết định của họ.
Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, Chủ tịch công ty và Tổng giám đốc điều
hành lại sở hữu một số lượng lớn cổ phiếu công ty, do đó có thể hạn chế
quyền quyết định của Ban giám đốc.
Các công ty cổ phần lớn trả tiền cho các giám đốc với tư cách là thành viên
công ty, nhưng các công ty nhỏ lại thường cho các thành viên Ban giám đốc
hưởng một quyền lợi nào đó trong công ty hoặc đơn giản chỉ là những buổi
chiêu đãi khi họp Ban giám đốc.
Khi lập nên một Ban giám đốc, bạn phải lựa chọn giữa một Ban giám đốc
mang tính "hướng nội" hay "hướng ngoại". Thành phần một Ban giám đốc
hướng nội gồm bạn bè, gia đình và những người mà bạn tin cậy, và đây cũng
là mô hình hầu hết các doanh nghiệp nhỏ lựa chọn trước tiên. Một Ban giám
đốc hướng ngoại lại gồm những người mà bạn tuyển dụng trên cơ sở kỹ
năng của họ bởi vì bạn cần họ để phát triển công ty của bạn. Nếu công ty của
bạn đang dự kiến mua lại một công ty khác, hay đang nghĩ tới chuyện Phát
hành chứng khoán lần đầu ra công chúng (IPO), bạn sẽ cần những người có
năng lực mà bạn chỉ có thể có được với mô hình Ban giám đốc hướng ngoại.
Nếu doanh nghiệp của bạn không phải là một công ty, bạn có thể muốn lập
ra một ban tư vấn. Một ban tư vấn thường không chính thức bằng một Ban
giám đốc ở chỗ thường thì nó không có các cuộc họp định kỳ, và thậm chí ở
những công ty lớn hơn, các thành viên ban tư vấn cũng thường không được
trả phí tư vấn. Thông thường ban này không có thẩm quyền bãi nhiệm Tổng

giám đốc điều hành và được thành lập ra chủ yếu để tư vấn kinh doanh cho
công ty.

Một số lời khuyên về việc thành lập Ban giám đốc
Thành lập một ban giám đốc có khả năng bổ sung cho ban quản lý hiện
hành
Hãy tìm những người đem lại những chuyên môn mới cho công ty của bạn.
Ví dụ, nếu bạn có một công ty công nghệ nhỏ nhưng không có kinh nghiệm
tiếp thị, bạn hãy tìm những thành viên có thể cung cấp cho công ty kinh
nghiệm tiếp thị mà bạn cần.
Lập biểu đồ xác định những nhu cầu quản lý của bạn
Hãy lập một biểu đồ để xác định những tài năng mà bạn cần để phát triển
công ty. Hãy liệt kê những kỹ năng mà đội ngũ quản lý của bạn có. Sau đó,
bạn có thể liệt kê những tổ hợp kỹ năng bạn cần đạt được và những người có
những kỹ năng đó.
Sử dụng một công ty tuyển dụng chuyên nghiệp
Một số công ty tuyển dụng chuyên về tuyển chọn các giám đốc và các
chuyên gia/giám đốc quản lý. Trả phí cho họ, họ sẽ giúp bạn tìm ra những
ứng cử viên cho Ban giám đốc của bạn. Nếu chọn cách này, bạn phải chắc
rằng công ty tuyển dụng đó hiểu rõ về bạn, công ty của bạn và những năng
lực bạn đang tìm kiếm để có thể giúp bạn lựa chọn một cách hiệu quả.
Sử dụng mạng lưới đồng nghiệp và bạn bè
Một ban giám đốc đa dạng có thể được hình thành từ những người bạn học
cũ, những nhà cung cấp , các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và những
mối quen biết khác của bạn. Bạn hãy lập một danh sách các ứng cử viên từ
môi trường này và sau đó sàng lọc thật cẩn thận để bảo đảm chọn được
những người phù hợp cho công ty của bạn, chứ đừng chọn chỉ vì bạn thích
họ.

Giữ quy mô của Ban giám đốc trong tầm kiểm soát
Ban giám đốc càng nhỏ thì càng có khả năng hoạt động hiệu quả. Không
giống như các công ty lớn tuyển những người có tiểu sử nổi tiếng để tăng
cường hình ảnh của công ty, Ban giám đốc của các công ty nhỏ được thành
lập ra là để làm việc. Trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc này là khi công ty
nhỏ của bạn sẽ niêm yết cổ phiếu ra công chúng và cần một Ban giám đốc
lớn hơn để hướng dẫn bạn trong cả quá trình.
Tổng giám đốc điều hành phải tiếp xúc với những ứng cử viên có triển
vọng vào ban giám đốc
Một khi bạn đã xác định được những ứng cử viên có triển vọng vào ban
giám đốc, Tổng giám đốc điều hành nên có cuộc gặp với họ. Nếu bạn là
Tổng giám đốc điều hành, bạn hãy giải thích với họ bạn là ai, cung cấp cho
họ các thông tin chi tiết về công ty, tại sao bạn lại chú ý đến tên tuổi của họ,
và nói với họ là bạn muốn có một cuộc gặp riêng để bàn về việc họ có thể
tham gia vào ban giám đốc.
Tìm kiếm những người biết cách huy động vốn
Cho dù hiện tại công ty của bạn không cần huy động vốn, nhưng trong một
giai đoạn kinh doanh nào đó công ty sẽ cần đến. Những thành viên ban giám
đốc có kiến thức tài chính vững vàng và biết cách huy động vốn chính là tài
sản của công ty.

