
3. ขอดีขอเสียของการดําเนินการในฐานะนิติบุคคล 



1. พจิารณาดูว่ามกีารจดัตั้งและผลการจดัตั้งธุรกจิน้ันยุ่งยากลาํบากเพยีงใด 

2. พจิารณาดูถงึต้นทุนทีจ่ะต้องระดมมาในการประกอบการ 

3. พจิารณาถงึความรู้ความสามารถของประสบการณ์ของตนเอง ในฐานะ

ของผู้ลงทุน  
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6. พจิารณาถงึความรับผดิชอบในบรรดาหนีสิ้นอนัเกดิจากการประกอบการ 

5. พจิารณาถงึสภาพของธุรกจิโดยทัว่ไปว่ากจิการทีจ่ะลงทุนน้ัน 

4. พจิารณาในแง่การบริหารและการควบคุมกจิการ 
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7. พจิารณาว่าระยะเวลาและความต่อเน่ืองในการประกอบกจิการน้ันตรงตาม 

จุดประสงค์ของกจิการเป็นช่ัวคร้ังช่ัวคราว หรือตลอดไป 

8. พจิารณาเกีย่วกบัวธีิการแบ่งปันผลกาํไรจากการประกอบการ 

9. พจิารณาว่าในอนาคตน้ันจะสามารถเปลีย่นแปลงหรือขยายรูปแบบ 

องค์กรธุรกจิเพิม่ขึน้หรือเพิม่เตมิหรือไม่ 

10. พจิารณาว่า ภาระภาษขีององค์กรธุรกจิแต่ละแบบเป็นอย่างไร แบบใด 

จะเสียภาษตีํา่ทีสุ่ด 
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 รูปแบบองคก์รธุรกิจทีเ่ป็นนิติบุคคล 

  

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั 
Limited Partnership 

บริษทัมหาชนจาํกดั 
Public Company Limited 

บริษทัจาํกดั 
Company Limited 

ห้างหุ้นส่วนสามญั 
Ordinary Partnership 
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 ลกัษณะของนิติบุคคลแตล่ะประเภท 
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ลกัษณะสําคญัของหา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 
 
 

มผู้ีร่วมลงทุน (ผู้เป็นหุ้นส่วน) ตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป 1 

ส่ิงทีนํ่ามาลงหุ้นอาจเป็นเงนิ ทรัพย์สิน หรือแรงงานกไ็ด้ 3 

ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนเข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จดัการได้ 4 

มหุ้ีนส่วนจาํพวกเดยีว คอื จาํพวกไม่จาํกดัความรับผดิ 2 

เมือ่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

เรียกว่า “ห้างหุ้นส่วนสามญันิตบุิคคล” 
5 
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มีผู้ร่วมลงทุน (ผู้เป็นหุ้นส่วน) ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป 1 1 

ผู้เป็นหุ้นส่วนม ี2 จาํพวก คอื 2 2 

ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จาํกดัความรับผดิเท่าน้ันเป็นหุ้นส่วนผู้จดัการได้ 2 3 

ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 2 4 

จาํพวกจาํกดัความรับผดิ  (ลงหุ้นได้เฉพาะเงนิและทรัพย์สินเท่าน้ัน) 

จาํพวกไม่จาํกดัความรับผดิ  (ลงหุ้นได้ทั้งเงนิ ทรัพย์สิน และแรงงาน) 

ลกัษณะสําคญัของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 
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ลกัษณะสําคญัของบริษทัจาํกดั 

มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ตํา่กว่า 5 บาท และต้องชําระเงนิค่าหุ้นคร้ังแรกอย่างน้อยร้อยละ 25 

ผู้ถอืหุ้นทุกคนมีความรับผดิจาํกดัไม่เกนิจาํนวนเงนิค่าหุ้นทีย่งัส่งใช้ไม่ครบ 

ต้องมกีรรมการอย่างน้อย 1 คน 

จาํหน่ายหุ้นให้กบัประชาชนทัว่ไปไม่ได้ 

ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

ต้องมผู้ีร่วมลงทุน (ผู้เร่ิมก่อการ) ตั้งแต่ 3 คน ขึน้ไป 

แบ่งทุนออกเป็นหุ้น และมมูีลค่าหุ้นละเท่าๆ กนั 

6 
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4 

5 

1 
2 

3 
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จองช่ือ 

นิตบุิคคล 
(ผ่านเวบ็ไซต์กรม

www.dbd.go.th) 

หุ้นส่วนทุกคน

ตกลงกัน 

(สัญญาจดัตัง้

ห้างหุ้นส่วน) 

ยื่นคาํขอ 

จดทะเบียน 

+ 
เอกสาร

ประกอบ 

จดัทาํตราประทบั 

(ตอ้งมี) 
+ 

จดัเตรียมคาํขอ 

(ต้องพมิพ์) 
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เวบ็ไซต ์ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
 

www.dbd.go.th 
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การเขา้หน้าเวบ็ไซต ์ ดูตวัอย่างการกรอกแบบฟอรม์  
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การเขา้หน้าเวบ็ไซต ์ ดูตวัอย่างการกรอกแบบฟอรม์  
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การเขา้หน้าเวบ็ไซต ์ ดูตวัอย่างการกรอกแบบฟอรม์  
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การเขา้หน้าเวบ็ไซต ์ เพ่ือดาวนโ์หลดแบบฟอรม์  
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จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดัตั้งบริษทั พร้อมกนัภายในวนัเดยีว 

ผู้เร่ิมก่อการจัดให้มกีารจองซ้ือหุ้นทั้งหมด 

ประชุมจดัตั้งบริษทั 

ผู้เร่ิมก่อการ/ผู้ถือหุ้น/กรรมการคนใดคนหน่ึงจองช่ือนิตบุิคคล 

ผู้เร่ิมก่อการตั้งแต่ 3 คนขึน้ไป จัดทาํหนังสือบริคณห์สนธิ 

คณะกรรมการเรียกให้ชําระค่าหุ้นตามทีท่ีป่ระชุมจัดตั้ง

บริษทักาํหนดซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าหุ้นละ 25% 

จัดทาํคาํขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ/ 

ยืน่คาํขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

        ดาํเนินการภายในวันเดียวกัน 

ยืน่จดทะเบียน 

ภายใน 3 เดอืน 
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การเขา้หน้าเวบ็ไซต ์ ดูตวัอย่างเอกสารแบบฟอรม์  
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การเขา้หน้าเวบ็ไซต ์ ดูตวัอย่างเอกสารแบบฟอรม์  
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ตวัอย่างใบจองชือ่ 
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ตวัอย ่าง ตรายางของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 
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ตวัอย ่าง ตรายางของบริษทัจาํกดั 
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Co.,Ltd. 
Ltd. 
Limited 
Company Limited 
Corporation Limited 
 
 



 
 

 หา้งหุน้ส่วน 

  หางหุนสวนสามัญนติิบุคคล หรือหางหุนสวนจํากัด เปนผูมี
หนาที่จัดทําบัญชี โดยจะใหหุนสวนผูจัดการของหางหุนสวน
สามัญนิติบุคคล หรือหางหุนสวนจํากัดนั้นๆ เปนผูดําเนินการ
แทน ซึ่งหนาที่และความรับผดิชอบของผูมหีนาที่จัดทาํบัญชี
ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มีดังนี้ 
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 1. จัดทําบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท บัญชีสินคา และบัญชีประเภท

อื่น ตามความจําเปนแกการทําบัญชี 

 2. ตองจัดใหผูทําบัญชีท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมาย เพ่ือเปน

ผูรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีของหางหุนสวน 

 3. ตองสงมอบเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี 

 4. ตองปดบัญชีคร้ังแรกภายใน 12 เดือน นับแตวันเร่ิมทําบัญชี และปด

บัญชีทุกรอบ 12 เดือน นับแตวันปดบัญชีคร้ังกอน  
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 5. จัดทํางบการเงิน ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน   

งบกําไรขาดทุน หมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบการเงินเปรียบเทียบ

กับปกอน 

 6. เมื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นในงบ

การเงินแลว ใหนําสงงบการเงินผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส  

(DBD e-filing) ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาภายในหาเดือนนับแตวันปด

บัญชี 

 7. ตองเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีไวที่

สํานักงานแหงใหญ 
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บริษทัจาํกดั 

 การท่ีบริษัทมีสภาพเปนนิติบุคคลตามกฎหมายทําใหมีสิทธิ 
หนาท่ีรับผิดชอบท่ีตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย ไดแก 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พระราชบัญญัติกําหนด
ความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด 
บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 รวมท้ังตองปฏิบัติใหถูกตองตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังนี้ 
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 1. ตองมีที่ตั้งสํานักงานซ่ึงถือเปนภูมิลําเนาของบริษัทที่สามารถติดตอได  

 2. จัดทําสมุดทะเบียนผูถือหุน 

 3. หลังจากนั้นภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ไดจดทะเบียนเปนบริษัท 

จะตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนขึ้นเปนคร้ังแรก 

 4. ตองสงสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนทั้งหมดและผูที่ไมไดเปนผูถือหุนแลว

ในวันประชุมสามัญ 
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 5. ตองรีบนัดประชุมวิสามัญผูถือหุนทันที 

 6. ตอง จัดให มี ผู สอบบัญชีหนึ่ งคนหรือหลายคนมา

ตรวจสอบงบการเงิน 

 7. จัดทําบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท บัญชีสินคา และ

บัญชีประเภทอื่น ตามความจําเปนแกการทําบัญชี 

 8. จัดใหมีผูทําบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมาย 

เพ่ือเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีของบริษัท 

 9. ตองสงมอบเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี  
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 10. ตองปดบัญชีคร้ังแรกภายใน 12 เดือน นับแตวันเร่ิมทํา

บัญชีและใหปดบัญชีทุกรอบ 12 นับแตวันปดบัญชีคร้ังกอน 

 11. จัดทํางบการเงิน 

 12. จัดสงงบการเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ 

 13. เก็บรักษาบัญชีและเอกสารท่ีตองใชประกอบการ

ลงบัญชีไว ณ สถานที่ทําการ 
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ขอดีขอเสียของการดําเนินการในฐานะนิติบุคคล
 

ข้อด ี

1. ความน่าเช่ือถือ มีมากกว่าเน่ืองจาก 

 - จดทะเบียนจดัตัง้กบัภาครฐั (สํานกังานพาณิชยจ์งัหวดั กระทรวง

พาณิชย)์  

 - จดัทําบญัชีตามมาตรฐาน จึงมีขอ้มูลเก่ียวกบักิจการท่ีดีและน่าเช่ือถือ 

ทําใหข้ยายกิจการ การติดต่อลูกคา้และการหาแหล่งเงินทุนทําไดง่้าย 
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ข้อด ี(ต่อ) 

2. ความรบัผิดในหน้ีสิน เส่ียงนอ้ยกว่า เน่ืองจาก 

 -  กิจการแยกจากเจา้ของอย่างชดัเจน 

 -  หน้ีสินของกิจการไม่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ 

 -  ผูถื้อหุน้รบัผิดในหน้ีสินเฉพาะมลูค่าหุน้ท่ีเป็นเจา้ของ 

 

31 



ข้อด ี(ต่อ) 
3. การทําบญัชี 

 (1) จดัทําบญัชีตามมาตรฐาน มีผูต้รวจสอบ และรบัรองบญัชี 

  - ขอ้มลูทางบญัชีแต่ละธรุกรรมมีความน่าเช่ือถือ 

  - รูส้ภาพปัจจุบนัของธรุกิจทัง้ กาํไร/ขาดทุน/ตน้ทุน 

  - รูส้ถานะท่ีแทจ้ริงของกิจการ และใชว้างแผนธรุกิจได ้

  - ช่วยแกปั้ญหาค่าใชจ่้ายไดต้รงจุด 

 (2) ใชเ้ป็นเอกสารประกอบการขอสินเช่ือจากธนาคาร 
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ขอเสีย 
 1. มีคณะกรรมการบริหาร หากตองมีการตัดสินใจที่สําคัญๆ  

ตองขอมติจากที่ประชุมผูถือหุน อาจทําใหขาดความคลองตัว 

 2. หากมีผลขาดทุนจากการประกอบกิจการอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงบาดหมางกัน 

 3. ตองมีหนาที่จัดทําบัญชี และจัดใหมีการสอบบัญชีโดยผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต ทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายโดยไมจําเปนสําหรับ
กิจการขนาดเล็ก 
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กลุ่มงานทะเบียนธุรกิจและอาํนวยความสะดวกทางการคา้ 
สํานกังานพาณิชยจ์งัหวดัระยอง   

ท่ีอยู่ ศูนยร์าชการจงัหวดัระยอง ช ัน้ 2   

ถนนสุขมุวิท  ตาํบลเนินพระ อาํเภอเมืองระยอง  
จงัหวดัระยอง  21150 

โทรศพัท ์  038-694054 

สถานท่ีติดต่อขอรบัการจดทะเบียน 
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ขอบคณุมากคะ่ 
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