เริ่มต้นธุรกิ จกับเพื่อน แบ่งหุ้นอย่างไรไม่ให้ผิดใจกัน
HIGHLIGHT :
• การทาธุรกิจกับเพื่อนต้องระวังจะผิดใจกัน หากเกิดปั ญหาขึน้ อาจจะเสียทัง้ ธุรกิจและเสียเพื่อนสนิทไปด้วย ซึง่ หนึ่งใน
ปั จจัยสาคัญทีม่ กั เป็ นปั ญหา คือเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์ โดยในบทความนี้จะมาแนะนาวิธจี ดั สรรผลประโยชน์
การแบ่งหุน้ แบบง่ายๆ ผ่านกรณีศกึ ษา 4 กรณี
เวลาในการอ่าน 4 นาที

เริม่ ธุรกิจกับเพื่อนยังไง ไม่ให้ผดิ ใจกัน?
เชื่อว่าหลายท่าน ทีก่ าลังมีความคิดอยากเริม่ ต้นธุรกิจเป็ นของตัวเอง อาจจะมีจานวนไม่น้อยทีม่ คี วามตัง้ ใจ ว่าจะเริม่ ต้น
ธุรกิจกับเพื่อนสนิททีร่ จู้ กั กันมานาน และแน่นอนว่าอาจจะเคยได้ยนิ คากล่าว จากผูใ้ หญ่หลายท่านทีค่ อยตักเตือนนักธุรกิจรุ่นใหม่
อยู่เสมอว่า “การทาธุรกิ จกับเพื่อนต้องระวังการผิ ดใจกัน เพราะหากเกิ ดปั ญหาขึ้น อาจจะทาให้เสียทัง้ ธุรกิ จและเสีย
เพื่อนสนิ ทไปด้วยเลยก็เป็ นได้” หรือทางที่ดที ่สี ุดก็คอื ไม่ต้องทาธุรกิจกับเพื่อนไปเลย อาจจะดีเสียกว่า เพราะหลายท่านที่
เริม่ ต้นตัดสินใจทาธุรกิจกับเพื่อนอาจเกิดจากความรัก ความสัมพันธ์ และแรงบันดาลใจทีม่ รี ่วมกัน แต่สดุ ท้ายเมื่อเกิดการทะเลาะ
กัน หรือบาดหมางกันก็จะทาให้เสียความสัมพันธ์ดๆี เหล่านัน้ ไปอย่างน่าเสียดาย

แต่ ในความเป็ นจริงนัน้ ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ ผ่านช่วงเวลาการเริ่มต้นทาธุรกิจกับเพื่อนมาแล้ว มักจะให้
ความเห็นว่า หากมองย้อนกลับไปจะพบว่าปั ญหาที่เคยบาดหมางกับเพื่อนในช่วงเริม่ ต้นธุรกิจนัน้ หลายครัง้ เป็ นปั ญหาเพียง
เล็กน้อยเท่านัน้ ซึง่ เป็ นเพราะแต่ละคนอาจจะยังอ่อนประสบการณ์ ไม่มชี วโมงบิ
ั่
นและไม่มหี ลักการบริหารงานทีม่ อื อาชีพมากพอ
ท าให้ เ กิด เป็ น ชนวนของการท างานที่ไ ม่ ล งรอยกัน ซึ่ ง หนึ่ ง ในปั จ จัย ส าคัญ ที่ ม กั เป็ นปั ญ หา ก็คื อ เรื่ อ งของการแบ่ ง
ผลประโยชน์ หรือการจัดสรรหุ้นที่ไม่ลงตัว โดยในบทความนี้จะมาแนะนาวิธจี ดั สรรผลประโยชน์แบบง่ายๆ ผ่านกรณีศกึ ษา 4
กรณี
กรณี ศึกษาที่ 1 แต่ละคนลงทุนทาธุรกิ จด้วยกัน ควรจะแบ่งสัดส่วนหุ้นกันอย่างไร

ก่อนอื่นผูอ้ ่านต้องทาความเข้าใจก่อนว่า ในภาคธุรกิจจะแบ่งสัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ จากเงินทุน ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการเปิ ดร้านกาแฟ
แห่งหนึ่งขึน้ มาโดยคน 2 คน สมมุติว่ามีความต้องการใช้เงินทุนตัง้ ต้นในการเริม่ ต้นกิจการ 100,000 บาท หากคนแรกใส่เงิน
ลงทุนในกิจการเข้ามา 70,000 บาท ในขณะทีอ่ กี คนใส่เงินลงทุนเข้ามา 30,000 บาท จะเท่ากับว่าสัดส่วนหุน้ ในกิจการนี้ คือคน
แรกถือหุน้ 70% และ คนทีส่ องถือหุน้ 30% ตามสัดส่วนเงินทีล่ งทุน
กรณี ศึกษาที่ 2 ถ้าต้องมีการเพิ่ มทุนจะเปลี่ยนสัดส่วนหุ้นเป็ นอย่างไร
เพื่อให้เข้าใจในกรณีน้ขี ออนุญาตยกตัวอย่างว่า ในตอนตัง้ ต้นของกิจการทีต่ อ้ งใช้เงินทุน 100,000 บาท มีการใส่เงินลงทุนเข้ามา
ในกิจการเป็ นสัดส่วนเงินทีเ่ ท่ากัน คือคนละ 50,000 บาท จะถือว่ามีสดั ส่วนในการเป็ นเจ้าของกิจการนี้เท่ากันคือคนละ 50%
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แต่เรื่องจะซับซ้อนมากขึน้ ถ้าหลังจากดาเนินกิจการไปสักพักหนึ่งแล้ว จาเป็ นทีจ่ ะต้องเพิม่ ทุนเข้ามาในกิจการเนื่องจากเงินสดที่
มีอยู่ไม่เพียงพอ สมมุติว่ามีความต้องการที่จะต้องใส่เงินทุนเพิ่มอีก 100,000 บาท (กรณีน้ีถ้าทัง้ 2 คนใส่เงินทุนเพิ่มคนละ
50,000 บาทเท่ากัน สัดส่วนของการเป็ นผูถ้ อื หุน้ จะยังคงเดิม คือคนละ 50%)
แต่ถ้าหากมีคนใดคนหนึ่ง ทีไ่ ม่ใส่เงินเข้ามาเพิม่ ทุนในกิจการครัง้ นี้ หมายความว่าอีกคนหนึ่งต้องควักเงินเพิม่ ในส่วนของอีกคน
เพื่อใส่เข้ามาเพิม่ ทุนแทน ซึง่ กรณีน้จี ะทาให้จานวนเงินรวมทัง้ หมดทีใ่ ส่เข้ามาในกิจการกลายเป็ น
•
•

คนแรก 150,000 บาท และคนทีส่ อง 50,000 บาท
จะทาให้สดั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เปลีย่ นไปเป็ น 75% ต่อ 25%

กรณี ศึกษาที่ 3 คนหนึ่ งลงแรง อีกคนหนึ่ งลงเงิ น แบ่งสัดส่วนหุ้นกันอย่างไร
กรณีน้เี ป็ นกรณีทพ่ี บเจอกันบ่อยมากทีส่ ดุ ในกลุ่มเพื่อนทีก่ ่อตัง้ ธุรกิจใหม่ขน้ึ มาด้วยกัน เพราะหลายครัง้ เวลาเริม่ ตัง้ กิจการใหม่ จะ
มีบางคนลงมือลงแรงทากิจการนี้ ในขณะที่อกี คนขอลงทุนเป็ นเม็ดเงินอย่างเดียว ซึ่งในกรณีน้ีอาจใช้วธิ งี ่ายๆ ในการประเมิน
ค่าแรงคร่าวๆ ของคนแรก เป็ นช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ตัวอย่างเช่น ต้องการเปิ ดร้านกาแฟ และประเมินว่าจะใช้เงินทุนตลอด 1 ปี คือ 400,000 บาท อาจจะประเมินได้ว่า
•

200,000 บาท เป็ นต้นทุนค่าจ้างผูจ้ ดั การร้าน ต่อปี (เดือนละ 16,666 บาท)

•

200,000 บาท เป็ นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็ น ตลอดทัง้ ปี

ซึง่ จะทาให้คนแรกทีต่ อ้ งการลงแรง เสมือนกับว่าใส่เงินทุนเข้ามาในกิจการนี้ 200,000 บาท และเพื่อนอีกคนหนึ่งทีเ่ ป็ นคนลงทุนก็
จะใส่เงินลงทุนในกิจการนี้เป็ นเม็ดเงิน 200,000 บาท ก็จะทาให้สามารถคิดสัดส่วนหุน้ กันได้ คนละ 50% เท่ากัน
กรณี ศึกษาที่ 4 ต่างคนต่างทางาน รับผิดชอบในหน้ าที่ของตน จะแบ่งสัดส่วนหุ้นกันอย่างไร
หนึ่งในปั ญหาทีห่ ลายคนมองข้ามก็คอื เรื่องการแบ่งผลประโยชน์ตงั ้ แต่ตน้ เพราะหลายคนมีความคิดว่า การเริม่ ต้นกิจการครัง้ แรก
ขอเพียงแต่ละคนลงมือช่วยกัน ถ้าหากกิจการไปได้ดปี ระสบความสาเร็จ จึงค่อยกลับมาคิดกันอีกทีว่าจะแบ่ง หุน้ กันอย่างไร ซึง่
สุดท้ายแล้วอาจจะทาให้ผดิ ใจกัน เพราะว่าต่างคนต่างรูส้ กึ ว่าตัวเองทางานหนักกว่าอีกคน
ในกรณีน้ีให้ใช้วธิ คี ล้ายกับก่อนหน้านี้ คือการประเมินต้นทุนในการลงแรงทากิจการ เช่น นาย A ทาหน้าทีจ่ ดั การคลังสินค้าและ
ส่งของ ก็ให้ประเมินออกมาเป็ นเงินเดือนของตัวเอง ในขณะทีน่ าย B ทาหน้าทีด่ า้ นการตลาดและตอบลูกค้า ก็ให้ประเมินออกมา
เป็ นเงินเดือนของตัวเอง และตกลงกันให้ดถี งึ ความเหมาะสม จะทาให้เห็นภาพรวมว่าแต่ละคนมีตน้ ทุนค่าแรงเท่าไหร่กนั บ้าง และ
นาไปประเมินร่วมกันกับเงินลงทุนอีกที
เช่น

ประเมินว่าจะใช้เงินทุนตลอด 1 ปี คือ 350,000 บาท อาจจะประเมินได้ว่า
•
•
•

60,000 บาท เป็ นต้นทุนการทาหน้าทีจ่ ดั การคลังสินค้าและส่งของ ต่อปี (เดือนละ 5,000 บาท)
90,000 บาท เป็ นต้นทุนการทาหน้าทีด่ า้ นการตลาดและตอบลูกค้า ต่อปี (เดือนละ 7,500 บาท)
200,000 บาท เป็ นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็ น ตลอดทัง้ ปี
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ซึง่ หากทัง้ สองคนใช้เงินลงทุนเท่ากัน คนละ 100,000 บาท จะทาให้นาย A เสมือนว่าใส่เงินลงทุนเข้าไป 160,000 บาท และนาย
B เสมือนว่าใส่เงินลงทุนไป 190,000 บาท ทาให้สดั ส่วนหุน้ นาย A เท่ากับ 45.7% และสัดส่วนหุน้ นาย B เท่ากับ 54.3% ซึง่ หาก
นาย A และ B ใช้เงินลงทุนตัง้ ต้นไม่เท่ากันก็สามารถนามาคิดรวมกับต้นทุนค่าแรงของแต่ละคน กลายเป็ นสัดส่วนหุน้ ทีเ่ หมาะสม
และเป็ นทีพ่ อใจกับทุกคนได้
สุดท้ายนี้ผู้เขียนก็ขอเป็ นกาลังใจให้คนทีก่ าลังมีความตัง้ ใจที่จะเริม่ ทาธุรกิจกับเพื่อน วางแผนให้รอบคอบและมีหลักการ เพื่อ
ป้ องกันปั ญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ อย่างไม่ตงั ้ ใจ และขอให้ประสบความสาเร็จไปได้ดว้ ยดี
เขียนโดย : นพ พงศธร ธนบดีภทั ร
ตาแหน่ง CEO & Co-founder บริษทั Refinn
และเจ้าของ Youtube channel : NopPongsatorn
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