
บทที่ 3  
รูปแบบการจดัตั้งธุรกจิ  



“เม่ือช่ัว พ่อขุนรามค าแหง เมืองสุโขทยัน้ีดี 
 ในน ้ามีปลาในนามีข้าว เจ้าเมือง บ่ เอาจกอบในไพร่ ลทูาง 

เพือ่นจงูวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้าง ค้า 
ใครจักใคร่ค้าม้า ค้า ใครจักค้าเงือนค้าทอง ค้า ไพร่ฟ้าหน้าใส”  



ความหมายของธุรกจิ  

  ธุรกจิจึงเป็นกจิรรมทีมุ่่งค่าตอบแทนทีเ่ป็นผลก าไรในการ
ด าเนินการ จากความพยายามเพือ่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
โดยการน าทรัพยากรเข้ากระบวนการทางธุรกจิก่อให้เกดิสินค้าและ
บริการ  และใช้ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกจิภายใต้ความเส่ียง
ทางธุรกจิและสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ  



เป้าหมายของการท าธุรกจิ  

• ผลก าไร 

• ความต่อเน่ืองของธุรกจิ 

• ความก้าวหน้าของธุรกจิ 

• การคนืประโยชน์ต่อสังคม  



รูปแบบการจดทะเบียนธุรกจิ  

1. กจิการเจ้าของคนเดยีว  (Ownership) 

2. ห้างหุ้นส่วน (partnership)  
3. บริษัทจ ากดั (company limited)  
4. บริษัทมหาชน จ ากดั  



กจิการเจ้าของคนเดียว  (Ownership)  
การจัดตั้งกจิการเจ้าของคนเดียว  
• ยืน่ขอจดทะเบียนภายในเวลา 30 วนั  
• ฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท และปรับอีกวนัละไม่เกิน 100 บาท  
• หลกัฐานการจดทะเบียนพาณิชย ์จดัท าค าขอจดทะเบียนพร้อมดว้ยส าเนา

บตัรประจ าตวัประชาชนและทะเบียนบา้น  
• ยืน่เร่ืองไปท่ีส านกังานกลางทะเบียนพาณิชย ์หรือท่ีส านกังานทะเบียน

พาณิชยจ์งัหวดั อ าเภอ หรือก่ิงอ าเภอ  
• เสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 50 บาท  
• เม่ือไดจ้ดทะเบียนเรียบร้อยแลว้  นายทะเบียนกจ็ะออกใบทะเบียน

พาณิชยใ์หไ้วเ้ป็นหลกัฐาน  



กจิการเจ้าของคนเดียว  (Ownership) (ต่อ) 

กจิการที่ต้องยืน่ขอจดทะเบียน  
• การท าโรงสีขา้ว และการท าโรงเล่ือยท่ีใชเ้คร่ืองจกัร  
• ใน 1 วนัขายไดเ้กิน 20 บาทข้ึนไป หรือมีสินคา้ไวเ้พื่อขายเป็นเงิน

ตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป ฯลฯ 
กจิการทีไ่ม่ต้องจดทะเบียน  
• กิจการคา้เร่ การคา้แผงลอย  
• เพื่อการบ ารุงศาสนาหรือเพื่อการกศุล ฯลฯ 



กจิการเจ้าของคนเดียว  (Ownership) (ต่อ) 

ข้อดีของกจิการเจ้าของคนเดียว  
• จดัตั้งง่าย 
• ไดรั้บก าไรแต่เพียงผูเ้ดียว 
• อ านาจหนา้ท่ีหรือความรับผดิชอบในการตดัสินใจแต่เพียงผูเ้ดียว 
• ความพึงพอใจส่วนตวั และมีอิสระในการประกอบกิจการ 

• สามารถเลิกกิจการไดง่้าย  ไม่กระทบกระเทือนต่อบุคคลอ่ืน  
 

 



กจิการเจ้าของคนเดียว  (Ownership) (ต่อ) 

ข้อเสียของกจิการเจ้าของคนเดียว   
• ตอ้งรับผดิชอบในหน้ีสินทั้งหมดของกิจการแต่เพียงผูเ้ดียว 
• มีเงินทุนจ ากดั 
• การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพมากนกั 
• โอกาสความกา้วหนา้ของพนกังานมีนอ้ย 
• ความต่อเน่ืองของกิจการ  เพราะอายขุองกิจการอาจข้ึนอยูก่บัเจา้ของ

กิจการดว้ย  
 

 



ห้างหุ้นส่วน (partnership)  

      ธุรกิจท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปเรียกวา่เป็นหุน้ส่วนกนั  ตกลงท่ีจะน า
เงิน สินทรัพย ์แรงงานอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งกไ็ด ้มารวมทุน
เขา้หุน้เพื่อท าธุรกิจร่วมกนั  และแบ่งก าไรตามท่ีตกลงกนัไว ้ 

      หา้งหุน้ส่วนสามารถแบ่งออกได ้2 ประเภท คือ  
      1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Ordinary Partnership)  

      2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั (Limited Partnership)  



ห้างหุ้นส่วน (partnership) (ต่อ) 
   1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

        หา้งหุน้ส่วนท่ีผูล้งทุนเขา้หุน้ทุกคนตอ้งรับผดิในหน้ีสินทั้ง
ปวงของหา้งหุน้ส่วนร่วมกนั โดยไม่จ ากดัจ านวน หา้งหุน้ส่วนสามญัจะจด
ทะเบียนหรือไม่กไ็ดห้ากไม่จดทะเบียนมีสภาพเป็นหา้งหุน้ส่วนสามญั จะ
มีสภาพเป็นบุคคลธรรมดาเหมือนกิจการเจา้ของคนเดียว  แต่ถา้จดทะเบียน
กจ็ะมีสภาพเป็นนิติบุคคล ซ่ึงเรียกวา่ "หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล" 
ประกอบช่ือหา้งเสมอไป 



ห้างหุ้นส่วน (partnership) (ต่อ) 
 ห้างหุ้นส่วนสามัญแยกออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 

1. ห้างหุ้นส่วนสามัญทีไ่ม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

2. ห้างหุ้นส่วนสามัญทีจ่ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เรียกว่า “ห้าง
หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล”  



ห้างหุ้นส่วน (partnership) (ต่อ) 
  2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  

      ห้างหุ้นส่วนทีผู้่ประกอบการจะต้อง จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลเสมอไป และจะต้องใช้ค าว่า “ห้างหุ้นส่วนจ ากดั” ประกอบช่ือ
ห้างเสมอ 



ห้างหุ้นส่วน (partnership) (ต่อ) 
  ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณชิย์มาตรา 1077 บัญญตัิไว้

ว่า ห้างหุ้นส่วนจ ากดั คอื ห้างหุ้นส่วนประเภทหน่ึง ซ่ึงมีผู้เป็นหุ้นส่วน 
2 ประเภท คือ  

1. หุ้นส่วนประเภทจ ากดัความรับผดิชอบ หมายถึง หุ้นส่วนทีรั่บผดิ
ในหนีสิ้นของห้างเพยีงไม่เกนิจ านวนเงินทีจ่นรับจะลงหุ้นในห้าง
หุ้นส่วนน้ัน 

2. หุ้นส่วนประเภทไม่จ ากดัความรับผดิชอบ หมายถึง หุ้นส่วนที่
จะต้องรับผดิในหนีสิ้นของห้างหุ้นส่วนโดยไม่มีจ านวนจ ากดั 
หุ้นส่วนประเภทนีจึ้งมีสิทธิทีจ่ะจัดการหรือบริหารงาน หรือที่
เรียกว่าหุ้นส่วนผู้จัดการ 



ห้างหุ้นส่วน (partnership) (ต่อ) 

ความแตกต่างของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจ ากดั  
1. ไม่สามารถน าช่ือของหุ้นส่วนประเภทจ ากดัความรับผดิชอบเป็นช่ือ

ของห้างหุ้นส่วนไม่ได้ 
2. หุ้นส่วนประเภทจ ากดัความรับผดิชอบต้องลงหุ้นด้วยเงิน หรือ

ทรัพย์สินอย่างอืน่เท่าน้ัน  ไม่สามารถลงแรงงาน 
3. หุ้นส่วนประเภทไม่จ ากดัความรับผดิชอบสามารถเป็นผู้จัดการได้ 
4. ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทจ ากดัความรับผดิชอบ สามารถท าการค้าอย่าง

ใดเพือ่ประโยชน์ส่วนตนหรือเกดิประโยชน์ต่อผู้อืน่ได้  แม้ว่าการค้า
น้ันจะเป็นการค้าประเภทเดียวกนัหรือเป็นการค้าขายแข่งกนัก็
สามารถท าได้ 

 
 



ห้างหุ้นส่วน (partnership) (ต่อ) 

ความแตกต่างของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจ ากดั  
5.      ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทจ ากดัความรับผดิชอบ สามารถโอนหุ้นของตน

โดยไม่ต้องรับการยนิยอมจากผู้เป็นหุ้นส่วนคนอืน่ๆ กไ็ด้ 
6.      หากผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จ ากดัความรับผดิชอบตาย ล้มละลาย

หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ ย่อมเป็นเหตุให้ห้างหุ้นส่วนจ ากดัน้ันต้อง
ล้มเลกิกจิการ เว้นแต่มีข้อตกลงกนัไว้เป็นอย่างอืน่ 

7.      หากผู้เป็นหุ้นส่วนจ ากดัความรับผดิชอบตาย  ทายาทสามารถเข้าเป็น
หุ้นส่วนแทนทีผู้่ตายได้ เว้นแต่จะมีข้อสัญญาไว้เป็นอย่างอืน่  

 



ห้างหุ้นส่วน (partnership) (ต่อ) 

ข้อดีของการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 
1. จัดตั้งได้ง่าย 
2. แบ่งงานกนัท าตามความสามารถ 
3. มีเงินทุนมากกว่าการประกอบการแบบกจิการเจ้าของคนเดียว 
4. เป็นทีน่ี่เช่ือถือของเจ้าหนีท้ าให้การกู้ยมืท าได้ง่าย  เพราะมีหุ้นส่วน

ประเภทไม่จ ากดัความรับผดิชอบ 
5. ข้อจ ากดัทางกฏหมายมีไม่มาก 
6. การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
 



ห้างหุ้นส่วน (partnership) (ต่อ) 

ข้อเสียของการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน  
• กจิการขาดความต่อเน่ือง หากหุ้นส่วนทีไ่ม่จ ากดัความรับผดิตายหรือ

ล้มละลาย  เป็นบุคคลไร้ความสามารถตามศาลส่ัง 
• การจัดตั้งและเลกิกจิการจะยุ่งยากกว่าเจ้าของคนเดียว   
• เงินทุนจม การเลกิเป็นหุ้นส่วนท าได้ยาก 
• จะต้องรับผดิชอบในหนีสิ้นไม่จ ากดัจ านวน 
• อาจเกดิความขัดแย้งระหว่างหุ้นส่วนขึน้ได้ 



ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วน จ ากดั 

1. ไม่ต้องจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 1. ต้องจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 

2. มีฐานะเป็นบุคคลธรรมดา 2. มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

3. มีหุ้นส่วนประเภทรับผดิโดยไม่จ ากดั  
    เพยีงประเภทเดยีว 

3. มีหุ้นส่วน 2 ประเภท คือ ประเภทจ ากดั
ความรับผดิ และประเภทรับผดิไม่
จ ากดั(อย่างน้อย 1 คน) 

4. ผู้ลงหุ้นทุกคนสามารถเป็นผู้จัดการ
ห้างได้ 

4. ผู้ลงหุ้นท่ีรับผดิไม่จ ากดัเท่าน้ัน จะเป็น
ผู้จัดการห้างได้ 

5. โอนหุ้นได้ยาก 5. โอนหุ้นได้ง่าย 

6. อายุของกจิการมีความต่อเน่ืองน้อย
กว่า 

6. อายุของกจิการมีความต่อเน่ืองมากกว่า 

7. ความขดัแย้งมีมากกว่า 7. ความขัดแย้งมีน้อย 



บริษัทจ ากดั (company limited)  

  เป็นการประกอบธุรกิจท่ีบุคคลหลายๆ คนน าทุนมารวมกนัและจดัตั้ง
ข้ึนมาเป็นบริษทัจ ากดั  เพื่อประกอบกิจการต่างๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อหา
ก าไรมาแบ่งปันกนั โดยตอ้งมีผูริ้เร่ิมก่อตั้งบริษทัอยา่งนอ้ย 7 คนแต่ไม่ถึง 
100 คน หากมีผูถื้อหุน้ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปถือหุน้เดียวกนั   ใหน้บัเป็นผูถื้อหุน้ 
1 คน การก าหนดทุนจะตอ้งเป็น จ านวนท่ีแน่นอน แลว้แบ่งทุนทั้งหมดนั้น
ออกเป็นหุน้ มีมูลค่าหุน้ละเท่าๆ กนั 

     แต่ตอ้งไม่ต ่ากวา่หุน้ละ 5 บาท  



บริษัทจ ากดั (company limited) (ต่อ) 

  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะรับผดิเพยีงจ านวนเงินทีต่นยงัใช้ส่งไม่ครบมูลค่า
ของหุ้นทีต่นถือ เช่น หุ้นบริษัทมีมูลค่าหุ้นละ 50 บาท และผู้ถือหุ้นได้ช าระ
ราคาหุ้นไปแล้วหุ้นละ 30 บาท ดังน้ันผู้ถือหุ้นกจ็ะมีความรับผดิชอบเพยีง
จ านวนเงินทีย่งัส่งไม่ครบของมูลค่าหุ้นคอื 20 บาท แต่หากส่งใช้ครบทั้ง
หมดแล้วผู้ถือหุ้นกไ็ม่ต้องรับผดิใดๆ  



บริษัทจ ากดั (company limited) (ต่อ) 
  การตั้งบริษัทจ ากดั  

• ผู้เร่ิมก่อการตั้งแต่ 3 คนขึน้ไป เข้าช่ือกนัท าหนังสือบริคณห์สนธิ แล้ว
น าไปจดทะเบียน และจัดตั้งบริษัทได้ในวนัเดียวกนั 

• หลงัจากได้รับหนังสือส าคญัและแสดงการจดทะเบียนหนังสือ
บริคณห์สนธิแล้ว  ผู้เร่ิมก่อการต้องจัดให้หุ้นของบริษัททีค่ดิจะตั้งขึน้
มีผู้เข้าช่ือจองซ้ือหุ้นจนครบ 

• ผู้เร่ิมก่อการต้องนัดผู้เข้าช่ือจองซ้ือหุ้นมาประชุมกนัเรียกว่าการ
ประชุมจัดตั้งบริษัท 

 



บริษัทจ ากดั (company limited) (ต่อ) 
  การตั้งบริษัทจ ากดั  

• หลงัจากการประชุมจัดตั้งบริษัท และได้ท าการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
เข้าบริหารงานแล้วผู้เร่ิมก่อการต้องมอบหมายกจิการให้กรรมการบริษัท
รับไปด าเนินการต่อไป 

• กรรมการบริษัทเรียกให้ผู้เร่ิมก่อการและผู้เข้าช่ือซ้ือหุ้นช าระค่าหุ้นอย่าง
น้อยร้อยละ 25 

• ภายหลงัจากการประชุมจัดตั้งบริษัท กรรมการต้องไปขอจดทะเบียน
ภายใน 3 เดือน  



บริษัทจ ากดั (company limited) (ต่อ) 
บริษทัจ  ำกดั  

หุน้จะมี 2 ประเภท คือ 

หุน้ทุน (stock) ทุกหุน้ถือว่าเป็นเจา้ของบริษัท จะไดร้บั

เงินปันผลเมื่อบริษัทมีก าไร    ประกอบดว้ย หุน้สามัญ 

และ       หุน้บุริมสิทธ์ิ 

หุน้กู ้(bond) เป็นหุน้ท่ีบริษัทขายใหแ้ก่ประชาชน โดย

สัญญาว่าจะจ่ายตามอัตราท่ีก าหนด และจะจ่ายคืนเมื่อ

ครบก าหนด ผูถื้อมีฐานะเป็นเจา้หน้ีไม่มีสิทธิออกเสียงใน

ท่ีประชุม 



บริษัทจ ากดั (company limited) (ต่อ) 
หุน้ทุน (stock)  

หุน้สามญั (common stocks) รบัเงินปันผลเมื่อบริษัทมี
ก าไร แต่ได้หลังจากหุน้บุริมสิทธ์ิ  มีสิทธิในส่วนแบ่ง

ทรัพยสิ์นของบริษัทเมื่อเลิกกิจการ   มีสิทธิในการออก

เสียงในท่ีประชุม 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 

หุน้บุริมสิทธ์ิ (preferred stocks) ไดร้บัเงินปันผลก่อน มี
สิทธิในส่วนแบ่งทรัพยสิ์นของบริษัทเมื่อเลิกกิจการก่อน  

แต่ไมม่ีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม 



บริษัทมหาชน จ ากดั  

  บริษัทมหาชนจัดตั้งขึน้ตามความประสงค์ทีจ่ะเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชนและสามารถช้ีชวนให้ประชาชนซ้ือหุ้นได้ด้วยแต่บริษัทจ ากดั
จะช้ีชวนให้ซ้ือหุ้นไม่ได้  ท าให้บริษัทมหาชนจ ากดัสามารถระดมเงินทุน
ได้มากกว่าและมีศักยภาพทีจ่ะท าธุรกจิขนาดใหญ่ได้ดีกว่าบริษัทจ ากดั  
และผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากดัมหาชนมีความรับผดิชอบไม่เกนิจ านวนเงิน
ค่าหุ้นทีต้่องช าระโดยต้องระบุความประสงค์น้ันไว้ในหนังสือบริคณห์
สนธิ  



บริษัทมหาชน จ ากดั (ต่อ) 

 การจัดตั้งบริษัทมหาชนจ ากดั  

  บุคคลธรรมดาตั้งแต่ 15 คนขึน้ไป  จัดท าหนังสือบริคณห์สนธิโดย
ผู้เร่ิมจัดตั้งบริษัททุกคนลงลายมือช่ือในหนังสือบริคณห์สนธิแล้วน าไป
จดทะเบียน  นิติบุคคลจะเป็นผู้เร่ิมจัดตั้งบริษัทมหาชนจ ากดัไม่ได้  



บริษัทมหาชน จ ากดั (ต่อ) 

 การแปรสภาพบริษัทเอกชนเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั  

 ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะกรรมการมมีตใิห้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่มมีตพิเิศษ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ให้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั  

 ขั้นตอนที่ 2 การเรียกและจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพือ่มมีตพิเิศษให้แปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจ ากดั  

 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการชุดเดมิส่งมองงานให้คณะกรรมการชุดใหม่ทีไ่ด้รับ
เลอืกตั้ง ภายใน 7 วนั นับตั้งแต่การประชุมคร้ังที ่2 เสร็จส้ิน  

 ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการชุดใหม่ ต้องขอจดทะเบียนแปรสภาพ ต่อนาย
ทะเบียน บริษัทมหาชนภายใน 14  วนั  นับตั้งแต่การประชุมคร้ังที ่2  เสร็จส้ิน  



ปัจจัยในการตดัสินใจเลอืกรูปแบบธุรกจิ  
1. ขนาดของธุรกจิทีจ่ะจัดตั้ง  
2. ความยากง่ายในจัดตั้งและเลกิกจิการ  
3. ความรับผดิชอบของเจ้าของธุรกจิ  
4. จ านวนเงินทุนและแหล่งของเงินทุน  
5. ความน่าเช่ือถือ  
6. กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิประเภทน้ันๆ  
7. ภาษีอากร  
8. ปัจจัยอืน่ ๆ เช่น  เทคโนโลย ี การได้รับการส่งเสริมการลงทุน  


