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แกป้ญัหาการแบง่หุน้...เพือ่ไม่ใหเ้กดิกรณเีพือ่นรกัหกัเหลี่ยมโหด 

HIGHLIGHT : 

• ผู้ประกอบการสตาร์ทอพัส่วนใหญ่ มกัต้องการสร้างธุรกิจเพื่อความมัง่คัง่ ซึ่งทุกขัน้ตอนในการท าธุรกิจต้องมกีาร

ตดัสนิใจ ทัง้จากการเลอืกสรา้งการเตบิโตดว้ยตวัเองหรอืเปิดทางใหหุ้น้สว่น ซึง่หากเป็นแบบหลงัโจทยใ์หญ่ทีเ่ป็นความ

ท้าทายคอื การแบ่งความรบัผดิชอบและการจดัสรรหุน้ส่วนอย่างเป็นธรรม  ดงันัน้ควรระลกึไวเ้สมอว่าอย่าเร่ิมธุรกิจ

ด้วยการแบ่งหุ้นอย่างเท่าเทียม 

• บทความนี้จะแนะน าวิธีการแบ่งหุ้นแบบ “Dynamic Equity Split (DES) ซึง่เป็นแนวทางทีส่ตารท์อพัส่วนใหญ่ใชก้นั

อย่างแพร่หลาย  

เวลาในการอ่าน  5  นาท ี

 
หลายสปัดาห์ที่ผ่านมา เกิดข่าวคราวไม่ค่อยดีในแวดวงสตาร์ทอพัของไทยเกี่ยวกบัเรื่องความขดัแย้งระหว่างผู้ถือหุ้นที่เป็น      

co-founder ผูซ้ึง่ร่วมสรา้งธุรกจิกนัมา ทีผ่่านมามหีลายกรณีเกดิขึน้แต่ไม่เป็นข่าว ทัง้ความขดัแยง้ในกลุ่มทีเ่ป็นเพื่อนกนั ความ

ขดัแยง้กบัผูถ้อืหุน้รายใหม่ ความขดัแยง้กบั Venture ทีเ่ขา้มาถอืหุน้ 

ความขดัแยง้ในการจดัแบ่งหุน้หรอืความเหน็ทีไ่ม่ตรงกนัในการด าเนินธุรกจิไมใ่ชเ่รื่องใหม่ แมแ้ต่ใน Sillicon Valley กม็เีหตุการณ์

ในลกัษณะน้ีเกดิขึน้เป็นประจ า ขนาดมกีารสรา้งเป็นภาพยนต ์Holllywood ทีโ่ด่งดงัมาแลว้ 

ผู้ที่ท าธุรกจิสตาร์ทอพัควรจดัการปัญหาเหล่านี้อย่างไร ค าตอบอยู่ในหนังสอืที่สตาร์ทอพัทุกคนควรอ่านคือ The Founder's 

Dilemmas: Anticipating and Avoiding the Pitfalls That Can Sink a Startup โดย Noam Wasserman 

เราสรา้งธรุกิจเพื่ออะไร 

คนท าธุรกจิตอ้งถามตวัเองก่อนว่าสรา้งธุรกจิเพื่ออะไร  

ผูก้่อตัง้สว่นใหญ่ตอ้งการควบคุมอ านาจบรหิารจดัการจนกว่าจะ IPO แต่ผลจากการวจิยัพบว่า ภายใน 3 ปีหลงัเริม่ธุรกจิ ผูก้่อตัง้

กว่า 50% ไม่ไดอ้ยู่ในต าแหน่ง CEO และเมื่อดสูถติติอน IPO ยิง่น่าสนใจทีผู่ก้่อตัง้น้อยกว่า 25% ไม่ไดเ้ป็น CEO 

ผูก้่อตัง้สว่นใหญ่จะถูกผูถ้อืหุน้บงัคบัใหอ้อกจากต าแหน่งบรหิาร ดว้ยเหตุต่างๆ เช่น ภาวะความเป็นผูน้ า วสิยัทศัน์ทีไ่ม่ท าใหเ้กดิ

การเตบิโต ดว้ยสาเหตุทีผู่ก้่อตัง้จ านวนหนึ่งเริม่ธุรกจิดว้ยอายุทีน้่อย ท าใหข้าดประสบการณ์และควบคุมอารมณ์ตวัเองไม่ได้ 

ดงันัน้คนท าธุรกจิตอ้งตดัสนิใจเลอืกระหว่าง “ต้องการความมัง่คัง่” หรอื “ต้องการสรา้งอาณาจกัรของตวัเอง”  
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FROM HBR THE FEBRUARY 2008 ISSUE by Noam Wasserman 

คนส่วนใหญ่คอืต้องการสร้างธุรกจิเพื่อความมัง่คัง่ โดยเป็นแรงผลกัดนัส าคญัในการสร้างการเตบิโต แต่ทุกขัน้ตอนในการท า

ธุรกจิตอ้งมกีารตดัสนิใจ เลอืกสรา้งการเตบิโตดว้ยตวัเองหรอืเปิดทางใหหุ้น้สว่น โดยมโีจทยใ์หญ่ทีเ่ป็นความทา้ทายคอื การแบ่ง

ความรบัผดิชอบและการจดัสรรหุน้สว่นอย่างเป็นธรรม 

นอกจากนี้ยงัพบว่า กว่า 50% ของผูร้่วมก่อตัง้ส่วนใหญ่เป็นคนใกลช้ดิในครอบครวั เพื่อนทีส่นิท หรอือดีตเพื่อนร่วมงานทีรู่จ้กั  

มกัคุน้กนัเป็นอย่างด ีแต่อาจอยู่กนัไดไ้ม่ยาวเท่าผูร้่วมก่อตัง้ทีไ่ม่ใชเ่พื่อนทีรู่จ้กัมาก่อน 

อย่าเร่ิมธรุกิจด้วยการแบ่งหุ้นอย่างเท่าเทียม 

หนึ่งในความผดิพลาดทีท่ าใหส้ตารท์อพัไปไม่ถงึฝันคอื ปัญหาความขดัแยง้ในการแบ่งหุน้ระหว่างผูก้่อตัง้ธุรกจิ 

ผู้ก่อตัง้มกัต้องการหลีกหนีปัญหาการเจรจาต่อรองและเผชิญหน้าในจดัสรรหุ้น ส่วนใหญ่จึงเลือกการแบ่งแบบ 50/50 โดย

คาดหวงัว่าทุกคนจะมสีว่นพฒันาบรษิทัอย่างเท่าเทยีมกนั 

ในมุมกลบั ผูท้ีเ่ป็นนกัลงทุนจะมองว่าการแบ่งแบบเท่ากนัแสดงใหเ้หน็ถงึการขาดทกัษะในการเจรจา ท าใหข้าดความเชื่อมัน่ใน

ตวั founder 

กรณีของ Zipcar ทีเ่ป็นธุรกจิ car sharing ม ีRobin Chase ร่วมก่อตัง้กบั Antje Danielson ทาง Robin ไดเ้ริม่ธุรกจิดว้ยการแบ่ง

หุน้แบบ 50/50 เพื่อตดัปัญหาการทะเลาะกนักบัเพื่อน และต้องการโฟกสัใหไ้ปทีก่ารสรา้งธุรกจิเป็นหลกั โดย Robin ไดทุ้่มเทการ

ท างานทัง้หมดเพื่อสรา้งธุรกจิใหเ้ตบิโตและคาดหวงัความทุ่มเทจากหุน้สว่นในรปูแบบเดยีวกนั 
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ในขณะที ่Antje มงีานประจ าอยู่และก าลงัมทีายาทคนทีส่องท าให ้Robin รูส้กึโดนเอาเปรยีบ สดุทา้ย Robin ตระหนกัว่าการแบ่ง

หุ้นแบบเท่าเทียมเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและโง่มาก เพราะใครจะรู้ตัง้แต่วันแรกว่าธุรกิจต้องการทักษะอะไร วัด

ความกา้วหน้าอย่างไร วดัความส าเรจ็อย่างไร แต่ละคนสรา้งคุณค่าใหธุ้รกจิอย่างไร สุดทา้ยต้องไล่ Antje ออกจากบรษิทัและให้

คงสถานะเป็นเพยีงผูถ้อืหุน้ 

การแก้ปัญหาแบ่งหุ้นแพงกว่าต้นทุนของธรุกิจ 

ในภาพยนตเ์รื่อง Startup.com มกีารพดูถงึกรณีของ govWorks.com ซึง่เป็น software ช่วยงานภาครฐัในการตดิตามคู่สญัญาใน

การจดัซื้อจดัจ้าง และได้พฒันาเป็น web portal ในการรบัจ่ายค่าจอดรถและค่าใช้จ่ายของภาครฐั มีผู้ก่อตัง้คือ Kaleil Isaza 

Tuzman, Tom Herman และ Chieh Cheung ก่อตัง้ในปี 1998 และขายทิง้ในปี 2000 

Chieh ท างานประจ าไม่ได้ลาออกมาท า govWorkd แบบเต็มเวลา แต่ได้มีการใส่เงนิ $19,000 ตลอดระยะเวลา 5 เดือนที่ได้

ร่วมงานในบรษิทัและสดุทา้ยหยุด  

ในขณะเดยีวกนั Kaleil และ Tom ไดเ้จรจากบั VC ผูล้งทุนรายใหม่ซึง่ยนิดจี่าย $410,000 เพื่อซือ้ธุรกจิ  

แต่ทัง้สองคนไม่สามารถปิดดลีกบั VC เพราะ Chieh ตอ้งการทีม่ลูค่า $800,000  

สุดทา้ย Kaleil และ Tom ยอมจบดลีกบั Chieh ทีมู่ลค่า $700,000 โดยยอมเฉือนเนื้อจ่ายส่วนต่าง $290,000 ให ้Chieh ถอืเป็น

กรณีศกึษาในการเรยีกค่าไถ่ (Random) ในแวดวงสตารท์อพั 

วิธีแบ่งหุ้นอย่างชาญฉลาด 

การแบ่งหุ้นเปรียบเสมือนการหัน่ชิ้นพาย (Slicing Pie) โดยวิธีการที่เรียกว่า “Dynamic Equity Split (DES) เป็นแนวทางที่

สตารท์อพัสว่นใหญ่ใชก้นัอย่างแพร่หลาย  
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การแบ่งหุน้จะพจิารณาจาก contribution ของแต่ละคน โดยมปัีจจยัทีใ่ชใ้นการประเมนิมลูค่าดงันี้ 

1. เวลา (Time) ความทุ่มและเวลาในการท างานใหธุ้รกจิ อาจเป็นจ านวนชัว่โมงในการสรา้ง application จ านวนชัว่โมงใน
การหาลกูคา้ จ านวนชัว่โมงในการคดิรปูแบบธุรกจิ เป็นตน้ ปัจจยันี้จะเหมาะกบัคนทีม่คีวามแตกต่างในการท างานแบบ 
full-time และ part-time รวมถงึ contribution จากความเชีย่วชาญทีแ่ตกต่างกนั 

2. เงินทุน (Cash) สามารถอยู่ในรูปแบบของเงนิสด เครดติส่วนตวั ส่วนใหญ่จะตมีลูค่าไดง้่ายโดยใชจ้ านวนเงนิทีม่กีารใส่
เขา้มายงัธุรกจิ 

3. ทรพัยสิ์นทางปัญญา (Intellectual Property) หรือ ไอเดีย (Idea) ผู้ก่อตัง้บางคนอาจม ีinnovation ติดตัวมาก่อน 
หรอืเป็นคนคดิไอเดยีการท าธุรกจิใหเ้ป็นรปูธรรม สามารถประเมนิเป็นมลูค่าในการสรา้งธุรกจิได้ 

4. ส านักงานและอปุกรณ์ (Business Facilities) อาจอยู่ในรปูแบบของการใชบ้า้นเป็นส านกังานชัว่คราว จดัหาอุปกรณ์
ใหเ้พยีงพอต่อการใชง้าน สามารถตมีลูค่าเป็นตวัเงนิแทนการจ่ายออกเป็นค่าเช่า 

5. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) บางคนมเีครอืข่ายทางธุรกจิรูจ้กักบัผูค้นหลากหลายที่สามารถ
น ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อธุรกจิในรปูแบบต่างๆเช่น ผูล้งทุน ลูกคา้ คู่คา้ สามารถน ามาคดิเป็นมลูค่าในการก่อใหเ้กดิ
รายไดใ้หแ้ก่ธุรกจิ 

6. อ่ืนๆ (Others) เช่น ค่าเสยีโอกาส จากทีม่งีานประจ ารายไดแ้น่นอน มาท าธุรกจิสตารท์อพัทีม่คีวามเสีย่ง หรอืตอ้งการ
ทกัษะเฉพาะด้าน programmer ฝีมอืเยี่ยมยอด หากต้องการ co-founder ในลกัษณะนี้ต้องสร้างแรงจูงใจในการสรา้ง
ธุรกจิใหเ้ตบิโต อาจอยู่ในรปูแบบของ Stock Option เพิม่เตมิ 

ทัง้นี้เมื่อระยะเวลาผ่านไป สดัสว่นการถอืครองหุน้จะถกูค านวณใหม่เมือ่มีการเปล่ียนแปลงเชน่ มผีูถ้อืหุน้เขา้มาใหม่ หรอืมี

การเปลีย่นทกัษะการท างาน 
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ตวัอย่างการค านวณ 

ตวัอย่างเช่น A ประสบการณ์ 20 ปี ลงเงนิ $5,000 ท างานเดอืนแรก 100 ชัว่โมง ตีเป็นมูลค่า $5,000 + ($20x100) = $7,000 

ในขณะที ่B ประสบการณ์ 10 ปี ไม่ลงเงนิ ท างานเดอืนแรก 300 ชัว่โมง ตเีป็นมลูค่า ($10x300) = $3,000 ดงันัน้ A มสีดัสว่นหุน้ 

70% B มสีดัสว่นหุน้ 30% 

เดอืนถดัมาจา้ง C เพิม่เตมิเนื่องจากมทีกัษะดเียีย่มท างานคดิเป็นประสบการณ์เท่า A และทุกคนท างานเท่ากนั 100 ชัว่โมง ท า

ให้ A มีมูลค่ารวม $7,000+($20x100) = $9,000 B มีมูลค่า $3,000+($10x100) = $4,000 C มีมูลค่า ($20x100) = $2,000 

ดงันัน้ A มสีดัสว่นหุน้ 60% B มสีดัสว่นหุน้ 26.67% C มสีดัสว่นหุน้ 13.33% 

แม้ A กบั B มีสดัส่วนลดลง แต่ธุรกิจมกีารเติบโตจากกได้ C มาร่วมงานท าให้มูลค่าธุรกิจมากขึน้ ท าให้ A และ B พอใจใน

ภาพรวมแมจ้ะมสีดัสว่นการถอืหุน้ทีล่ดลง 

อย่างไรกด็ปัีญหาจากความขดัแยง้อาจยงัไม่หมดไป หากแนวคดิของทมีงานไม่ตรงกนั เช่น บางคนตอ้งการสรา้งธุรกจิใหเ้ตบิโต

ในระยะยาว บางคนตอ้งการความมัง่คัง่ดว้ยการขายธุรกจิออกไป เป็นตน้ 

ความเสีย่งเหล่าน้ีเกดิขึน้ไดเ้สมอหากทมีงานทีร่่วมกนัสรา้งธุรกจิไม่มกีารตกลงกนัตัง้แต่ตน้  

ดงันัน้ ส่ิงส าคญัท่ีไม่ควรลืมในข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นคือ การจดัท าข้อตกลงท่ีรวมเอาประเดน็ของ vesting, buyout, 

IPO เมื่อถึงจดุท่ีธรุกิจเร่ิมมีการเติบโต สามารถดตูวัอย่างการประเมินมูลค่าเพื่อจดัสรรหุ้นได้ท่ี  

https://slicingpie.com/wp-content/uploads/2017/02/Slicing-Pie-Grunt-Fund-Cheat-Sheet.pdf 

บทสรปุ 

การท าธุรกจิสตาร์ทอพั สิง่ที่ส าคญัคอืการสรา้งธุรกจิใหเ้ตบิโตอย่างรวดเรว็ ดงันัน้การหาทมีงานเพื่อร่วมกนัสร้างธุรกจิเป็นสิง่

ส าคญั และสิง่ทีเ่ป็นแรงผลกัดนัคอื การสรา้งผลตอบแทนใหคุ้ม้ค่าต่อความทุ่มเทในการสรา้งธุรกจิและเกดิความยุตธิรรมต่อทุก

คนในทมี ดงันัน้การน าวธิกีารจดัสรรการถือครองหุ้นแบบ Dynamic Equity Split จงึมคีวามยดืหยุ่นตามการเปลี่ยนแปลง

โครงสรา้งของธุรกจิสตารท์อพั นอกจากนี้ผูถ้อืหุน้ทุกคนควรตอ้งมกีารท าข้อตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหช้ดัเจนเพื่อป้องกนั

ขอ้พพิาทจากความขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต 

 
แหล่งขอ้มลูอา้งองิ : https://hbr.org/2008/02/the-founders-dilemma 
 
เขยีนโดย : พงศปิ์ต ิเอกเธยีรชยั 
ผูจ้ดัการ 
บรษิทั ไลฟ์ฟินคอรป์ จ ากดั (LiVE) 

https://slicingpie.com/wp-content/uploads/2017/02/Slicing-Pie-Grunt-Fund-Cheat-Sheet.pdf
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