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เร่ิมต้นธรุกิจกบัเพื่อน แบ่งหุ้นอย่างไรไมใ่ห้ผิดใจกนั 

HIGHLIGHT : 

• การท าธุรกจิกบัเพื่อนต้องระวงัจะผดิใจกนั หากเกดิปัญหาขึน้อาจจะเสยีทัง้ธุรกจิและเสยีเพื่อนสนิทไปดว้ย ซึง่หนึ่งใน

ปัจจยัส าคญัทีม่กัเป็นปัญหา คอืเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์ โดยในบทความนี้จะมาแนะน าวธิจีดัสรรผลประโยชน์ 

การแบ่งหุน้ แบบง่ายๆ ผ่านกรณีศกึษา 4 กรณี 

เวลาในการอ่าน  4  นาท ี

 

เริม่ธุรกจิกบัเพื่อนยงัไง ไมใ่หผ้ดิใจกนั? 

เชื่อว่าหลายท่าน ทีก่ าลงัมคีวามคดิอยากเริม่ตน้ธุรกจิเป็นของตวัเอง อาจจะมจี านวนไม่น้อยทีม่คีวามตัง้ใจ ว่าจะเริม่ตน้

ธุรกจิกบัเพื่อนสนิททีรู่จ้กักนัมานาน และแน่นอนว่าอาจจะเคยไดย้นิค ากล่าว จากผูใ้หญ่หลายท่านทีค่อยตกัเตอืนนกัธุรกจิรุ่นใหม่

อยู่เสมอว่า “การท าธุรกิจกบัเพื่อนต้องระวงัการผิดใจกนั เพราะหากเกิดปัญหาขึ้น อาจจะท าให้เสียทัง้ธุรกิจและเสีย

เพื่อนสนิทไปด้วยเลยกเ็ป็นได้” หรอืทางที่ดทีี่สุดกค็อืไม่ต้องท าธุรกจิกบัเพื่อนไปเลย อาจจะดเีสยีกว่า เพราะหลายท่านที่

เริม่ตน้ตดัสนิใจท าธุรกจิกบัเพื่อนอาจเกดิจากความรกั ความสมัพนัธ ์และแรงบนัดาลใจทีม่รี่วมกนั แต่สดุทา้ยเมื่อเกดิการทะเลาะ

กนั หรอืบาดหมางกนักจ็ะท าใหเ้สยีความสมัพนัธด์ีๆ  เหล่านัน้ไปอย่างน่าเสยีดาย 

แต่ในความเป็นจริงนัน้ ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ผ่านช่วงเวลาการเริ่มต้นท าธุรกิจกบัเพื่อนมาแล้ว  มกัจะให้

ความเหน็ว่า หากมองย้อนกลบัไปจะพบว่าปัญหาที่เคยบาดหมางกบัเพื่อนในช่วงเริม่ต้นธุรกจินัน้ หลายครัง้เป็นปัญหาเพยีง

เลก็น้อยเท่านัน้ ซึง่เป็นเพราะแต่ละคนอาจจะยงัอ่อนประสบการณ์ ไม่มชีัว่โมงบนิและไม่มหีลกัการบรหิารงานทีม่อือาชพีมากพอ 

ท าให้เกิดเป็นชนวนของการท างานที่ไม่ลงรอยกัน ซ่ึงหน่ึงในปัจจยัส าคัญท่ีมกัเป็นปัญหา ก็คือเรื่องของการแบ่ง

ผลประโยชน์ หรอืการจดัสรรหุ้นท่ีไม่ลงตวั โดยในบทความนี้จะมาแนะน าวธิจีดัสรรผลประโยชน์แบบง่ายๆ ผ่านกรณีศกึษา 4 

กรณี 

กรณีศึกษาท่ี 1  แต่ละคนลงทุนท าธรุกิจด้วยกนั ควรจะแบ่งสดัส่วนหุ้นกนัอย่างไร  

ก่อนอื่นผูอ้่านตอ้งท าความเขา้ใจก่อนว่า ในภาคธุรกจิจะแบ่งสดัสว่นของผูถ้อืหุน้จากเงนิทุน ตวัอย่างเช่น ถา้มกีารเปิดรา้นกาแฟ

แห่งหนึ่งขึน้มาโดยคน 2 คน สมมุติว่ามคีวามต้องการใช้เงนิทุนตัง้ต้นในการเริม่ต้นกจิการ 100,000 บาท หากคนแรกใส่เงนิ

ลงทุนในกจิการเขา้มา 70,000 บาท ในขณะทีอ่กีคนใส่เงนิลงทุนเขา้มา 30,000 บาท จะเท่ากบัว่าสดัส่วนหุน้ในกจิการนี้ คอืคน

แรกถอืหุน้ 70% และ คนทีส่องถอืหุน้ 30% ตามสดัสว่นเงนิทีล่งทุน  

กรณีศึกษาท่ี 2  ถ้าต้องมีการเพ่ิมทุนจะเปล่ียนสดัส่วนหุ้นเป็นอย่างไร  

เพื่อใหเ้ขา้ใจในกรณีนี้ขออนุญาตยกตวัอย่างว่า ในตอนตัง้ตน้ของกจิการทีต่อ้งใชเ้งนิทุน 100,000 บาท มกีารใสเ่งนิลงทุนเขา้มา

ในกจิการเป็นสดัสว่นเงนิทีเ่ท่ากนั คอืคนละ 50,000 บาท จะถอืว่ามสีดัสว่นในการเป็นเจา้ของกจิการนี้เท่ากนัคอืคนละ 50%   
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แต่เรื่องจะซบัซอ้นมากขึน้ ถ้าหลงัจากด าเนินกจิการไปสกัพกัหนึ่งแลว้ จ าเป็นทีจ่ะต้องเพิม่ทุนเขา้มาในกจิการเนื่องจากเงนิสดที่

มีอยู่ไม่เพียงพอ สมมุติว่ามีความต้องการที่จะต้องใส่เงินทุนเพิ่มอีก 100,000 บาท (กรณีนี้ถ้าทัง้ 2 คนใส่เงินทุนเพิ่มคนละ 

50,000 บาทเท่ากนั สดัสว่นของการเป็นผูถ้อืหุน้จะยงัคงเดมิ คอืคนละ 50%) 

แต่ถ้าหากมคีนใดคนหนึ่ง ทีไ่ม่ใส่เงนิเขา้มาเพิม่ทุนในกจิการครัง้นี้  หมายความว่าอกีคนหนึ่งตอ้งควกัเงนิเพิม่ในส่วนของอกีคน

เพื่อใสเ่ขา้มาเพิม่ทุนแทน ซึง่กรณีนี้จะท าใหจ้ านวนเงนิรวมทัง้หมดทีใ่สเ่ขา้มาในกจิการกลายเป็น  

• คนแรก 150,000 บาท  และคนทีส่อง 50,000 บาท      

 • จะท าใหส้ดัสว่นของผูถ้อืหุน้เปลีย่นไปเป็น 75% ต่อ 25%  

กรณีศึกษาท่ี 3 คนหน่ึงลงแรง อีกคนหน่ึงลงเงิน แบ่งสดัส่วนหุ้นกนัอย่างไร  

กรณีนี้เป็นกรณีทีพ่บเจอกนับ่อยมากทีส่ดุในกลุ่มเพื่อนทีก่่อตัง้ธุรกจิใหม่ขึน้มาดว้ยกนั เพราะหลายครัง้เวลาเริม่ตัง้กจิการใหม่ จะ

มบีางคนลงมอืลงแรงท ากจิการนี้ ในขณะที่อกีคนขอลงทุนเป็นเมด็เงนิอย่างเดยีว ซึ่งในกรณีนี้อาจใชว้ธิงี่ายๆ ในการประเมนิ

ค่าแรงคร่าวๆ ของคนแรก เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

ตวัอย่างเช่น ตอ้งการเปิดรา้นกาแฟ และประเมนิว่าจะใชเ้งนิทุนตลอด 1 ปี คอื 400,000 บาท อาจจะประเมนิไดว้่า 

• 200,000 บาท เป็นตน้ทุนค่าจา้งผูจ้ดัการรา้น ต่อปี  (เดอืนละ 16,666 บาท) 

• 200,000 บาท เป็นค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น ตลอดทัง้ปี 

ซึง่จะท าใหค้นแรกทีต่อ้งการลงแรง เสมอืนกบัว่าใสเ่งนิทุนเขา้มาในกจิการนี้ 200,000 บาท และเพื่อนอกีคนหนึ่งทีเ่ป็นคนลงทุนก็

จะใสเ่งนิลงทุนในกจิการนี้เป็นเมด็เงนิ 200,000 บาท กจ็ะท าใหส้ามารถคดิสดัสว่นหุน้กนัได ้คนละ 50% เท่ากนั 

กรณีศึกษาท่ี 4 ต่างคนต่างท างาน รบัผิดชอบในหน้าท่ีของตน จะแบ่งสดัส่วนหุ้นกนัอย่างไร  

หนึ่งในปัญหาทีห่ลายคนมองขา้มกค็อืเรื่องการแบ่งผลประโยชน์ตัง้แต่ตน้ เพราะหลายคนมคีวามคดิว่า การเริม่ตน้กจิการครัง้แรก 

ขอเพยีงแต่ละคนลงมอืช่วยกนั ถ้าหากกจิการไปไดด้ปีระสบความส าเรจ็ จงึค่อยกลบัมาคดิกนัอกีทวี่าจะแบ่งหุน้กนัอย่างไร ซึง่

สดุทา้ยแลว้อาจจะท าใหผ้ดิใจกนั เพราะว่าต่างคนต่างรูส้กึว่าตวัเองท างานหนกักว่าอกีคน 

ในกรณีนี้ใหใ้ชว้ธิคีลา้ยกบัก่อนหน้านี้ คอืการประเมนิต้นทุนในการลงแรงท ากจิการ เช่น นาย A ท าหน้าทีจ่ดัการคลงัสนิคา้และ

สง่ของ กใ็หป้ระเมนิออกมาเป็นเงนิเดอืนของตวัเอง ในขณะทีน่าย B ท าหน้าทีด่า้นการตลาดและตอบลูกคา้ กใ็หป้ระเมนิออกมา

เป็นเงนิเดอืนของตวัเอง และตกลงกนัใหด้ถีงึความเหมาะสม จะท าใหเ้หน็ภาพรวมว่าแต่ละคนมตีน้ทุนค่าแรงเท่าไหร่กนับา้ง และ

น าไปประเมนิร่วมกนักบัเงนิลงทุนอกีท ี

เช่น  ประเมนิว่าจะใชเ้งนิทุนตลอด 1 ปี คอื 350,000 บาท อาจจะประเมนิไดว้่า 

• 60,000 บาท เป็นตน้ทุนการท าหน้าทีจ่ดัการคลงัสนิคา้และสง่ของ ต่อปี (เดอืนละ 5,000 บาท)  

 • 90,000 บาท เป็นตน้ทุนการท าหน้าทีด่า้นการตลาดและตอบลกูคา้ ต่อปี (เดอืนละ 7,500 บาท)  

 • 200,000 บาท เป็นค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น ตลอดทัง้ปี 
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ซึง่หากทัง้สองคนใชเ้งนิลงทุนเท่ากนั คนละ 100,000 บาท จะท าใหน้าย A เสมอืนว่าใส่เงนิลงทุนเขา้ไป 160,000 บาท และนาย 

B เสมอืนว่าใสเ่งนิลงทุนไป 190,000 บาท ท าใหส้ดัสว่นหุน้นาย A เท่ากบั 45.7% และสดัสว่นหุน้นาย B เท่ากบั 54.3%  ซึง่หาก

นาย A และ B ใชเ้งนิลงทุนตัง้ตน้ไม่เท่ากนักส็ามารถน ามาคดิรวมกบัตน้ทุนค่าแรงของแต่ละคน กลายเป็นสดัสว่นหุน้ทีเ่หมาะสม 

และเป็นทีพ่อใจกบัทุกคนได ้ 

สุดท้ายนี้ผู้เขยีนกข็อเป็นก าลงัใจใหค้นทีก่ าลงัมคีวามตัง้ใจที่จะเริม่ท าธุรกจิกบัเพื่อน วางแผนให้รอบคอบและมหีลกัการ เพื่อ

ป้องกนัปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้อย่างไม่ตัง้ใจ และขอใหป้ระสบความส าเรจ็ไปไดด้ว้ยด ี

 
เขยีนโดย : นพ พงศธร ธนบดภีทัร 
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