
Executive Journal132

บทคัดย่อ

	 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จัดแบ่งประเภทขององค์กรทางธุรกิจออกเป็น	3	ประเภท	คือ	ห้างหุ้นส่วนสามัญ	ห้างหุ้น
ส่วนจ�ากัด	และบริษัทจ�ากัด		ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะทั่วไปขององค์กรธุรกิจตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์		การเปรียบเทียบลักษณะการด�าเนินงานของธุรกิจแต่ละประเภท		และข้อดีข้อเสียของการประกอบธุรกิจแต่ละประเภทเพื่อ
การประกอบการที่ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย

Abstract

 Under the Civil and Commercial code, the types of business organization are classified into three categories: 
partnerships. Limited partnership and Limited company. The entrepreneur must have knowledge and understand general 
characteristics of the business under the Civil and Commercial Code. Comparison of operating characteristics of each 
business and understand advantages and disadvantages of each type of business in order to operate according to the 
provisions of the law.

	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับองค์กรทางธุรกิจไว้ในบรรพ	3	ลักษณะที่	22	หุ้นส่วนและบริษัท	เพื่อ
รับรองสิทธิของผู้ประกอบการและปกป้องสิทธิของบุคคลที่	3	ที่ได้มีนิติสัมพันธ์กับองค์กร
	 เมือ่พจิารณาบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์แล้ว	มาตรา	1013	ได้ก�าหนดห้างหุน้ส่วนหรอืบรษิทั	เป็น	3	ประเภท	คอื
	 1.	ห้างหุ้นส่วนสามัญ
	 2.	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด
	 3.	บริษัทจ�ากัด
	 องค์กรต่างๆ	เหล่านี้แม้จะมีความคล้ายคลึงกัน	แต่มีหลายๆ	ประการที่มีความแตกต่างกัน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องต่างๆ	ดัง
ต่อไปนี้
	 1.	การก่อตั้งและอ�านาจในการบริหารจัดการ
	 2.	นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกัน
	 3.	นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก		

ความทั่วไปเกี่ยวกับองค์กรทางธุรกิจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

	 ได้มกีารให้ความหมายของค�าว่า	“ธรุกจิ”	ไว้ว่า	“ธรุกจิ	หมายถงึการงานประจ�าเกีย่วกบัอาชพีค้าขาย	ไม่ใช่ราชการ”		(พจนานกุรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,	2552)	ท�าให้เมื่อพูดถึงการประกอบธุรกิจแล้วก็จะเป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่า	หมายถึงการค้าขายหรือการให้บริการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งก�าไร	ยิ่งถ้าได้รับก�าไรสูงสุดก็จะยิ่งถือว่าธุรกิจประสบความส�าเร็จ	โดยค�าว่า	“ก�าไรสูงสุด”	ก็มักจะมอง
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กันที่	“รายได้”	หรือ	“ตัวเงิน”	เป็นส�าคัญ	ท�าให้การท�าธุรกิจถูก
ต่อต้านจากประชาชนบางกลุ่มเสมอมาจนในปัจจุบันมีการกล่าว
ขานถึง	CSR	หรือ	Corporate	Social	Responsibility	ซึ่งหมายถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ	และ	Social		Enterprise	หรือ
การท�าธุรกิจเพื่อสังคมกันมากขึ้นเพราะต้องการให้มนุษย์มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงและเป็นจริงมากขึ้น
	 การประกอบธุรกิจโดยทั่วๆ	 ไปเป็นการประกอบการโดย
บุคคลคนเดียวหรือหลายๆ	 คนมาร่วมกันก็ได้	 การประกอบการ
โดยบุคคลคนเดียวในที่นี้หมายถึง	 บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของ
กิจการ	ซึ่งเป็นรูปแบบของธุรกิจที่เก่าแก่ที่สุดและยังคงเป็นที่นิยม
แพร่หลายในหลายๆ	ประเทศ	รวมทั้งในประเทศไทยของเราด้วย	
ธุรกิจประเภทนี้ผู ้เป็นเจ้าของจะเป็นผู ้ควบคุมการด�าเนินงาน
ทัง้หมดเพยีงคนเดยีว	อาจมผีูช่้วยเหลอืเป็นบคุคลในครอบครวัหรอื
ญาติมิตร	เงินทุนที่น�ามาใช้เป็นเงินทุนส่วนตัวหรือได้มาจากการกู้
ยมื	การตดัสนิใจส่วนใหญ่เจ้าของเป็นผูต้ดัสนิใจเองทัง้หมด	ดงันัน้
ความส�าเร็จหรือล้มเหลวของกิจการจึงขึ้นอยู่กับ	“เจ้าของ”	เพียง
คนเดียว	 อาจจะมีการจ้างแรงงานบ้างโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้
แรงงานมากกว่ามาช่วยบริหารจัดการ	 กิจการประเภทนี้มักเป็น
กจิการขนาดเลก็ประเภทร้านค้าปลกี	ร้านค้าส่ง	ร้านเสรมิสวย	ร้าน
ตัดเย็บเสื้อผ้า	ร้านอาหาร	คลินิก	 เป็นต้น	กิจการลักษณะนี้หาก
เข้าข่ายเป็นกิจกรรมตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์	 พ.ศ.	
2499	 ก�าหนดให้ต้องจดทะเบียน	 เจ้าของกิจการจะต้องยื่นจด
ทะเบยีนพาณชิย์ภายใน	30	วนั	นบัตัง้แต่วนัทีไ่ด้เริม่ประกอบกจิการ	
(ประจวบ		เพิ่มสุวรรณ,	2553	:	19)
	 การประกอบการของบุคคลคนเดียวมักมีข้อจ�ากัดหลายๆ	
ประการเมื่อกิจการขยายตัวใหญ่ขึ้น	เช่น	ข้อจ�ากัดเกี่ยวกับทุน	ข้อ
จ�ากดัเกีย่วกบับคุลากร	ข้อจ�ากดัเกีย่วกบัองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยี
ใหม่ๆ	ปัญหาเกี่ยวกับการเสียภาษี	ฯลฯ	เป็นต้น	ท�าให้มีแนวคิด
เกีย่วกบัการท�าธรุกจิในรปูแบบของเจ้าของหลายคนหรอืในรปูแบบ
ของนิติบุคคลขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
	 เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติของกฎหมาย	ตามที่ได้บัญญัติ
ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วพบว่า	 ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้มีบัญญัติเรื่องที่เกี่ยวกับองค์กรทาง
ธุรกิจไว้ในบรรพ	3	เอกเทศสัญญา	ลักษณะ	22	หุ้นส่วนและบริษัท	
ตั้งแต่มาตรา	1012	ถึงมาตรา	1273	 รวม	261	มาตรา	 โดยเป็น
บทบัญญัติที่กล่าวถึงรูปแบบขององค์กรที่กฎหมายก�าหนดไว้รวม
ถึงวิธีการจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์	นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น	นิติสัมพันธ์
ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นกับบุคคลภายนอก	ฯลฯ

	 บทกฎหมายที่ส�าคัญๆ	 ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์	ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท	เช่น
	 มาตรา	1012	อนัว่าสญัญาจดัตัง้ห้างหุน้ส่วนหรอืบรษิทันัน้	
คือสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระท�า
กิจการร่วมกัน	ด้วยประสงค์จะแบ่งปันก�าไรอันจะถึงได้แต่กิจการ
ที่ท�านั้น
	 มาตรา	1013	อันห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น	ท่านก�าหนด
เป็นสามประเภท	คือ
	 (1)	ห้างหุ้นส่วนสามัญ
	 (2)	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด
	 (3)	บริษัทจ�ากัด

	 มาตรา	1025	อันว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนั้น	คือห้างหุ้นส่วน
ประเภทซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนต้องรับผิดร่วมกันเพื่อหนี้ทั้ง
ปวงของหุ้นส่วนโดยไม่มีจ�ากัด
	 มาตรา	1064	อนัห้างหุน้ส่วนสามญันัน้	จะจดทะเบยีนหรอื
ไม่ก็ได้
	 มาตรา	1077	 อันห้างหุ้นส่วนจ�ากัดนั้น	 คือห้างหุ้นส่วน
ประเภทหนึ่งซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วนสองจ�าพวก	ดังจะกล่าวต่อไปนี้	คือ
	 (1)	ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน	ซึ่งมีจ�ากัดความ
รับผิดเพียงไม่เกินจ�านวนเงินที่ตนรับจะลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนนั้น
จ�าพวกหนึ่ง	และ
	 (2)	ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน	ซึ่งต้องรับผิดร่วม
กันในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนไม่มีจ�ากัดจ�านวน	อกีจ�าพวกหนึง่
	 มาตรา	1078	อันห้างหุ้นส่วนจ�ากัดนั้น	ท่านบังคับว่าต้อง
จดทะเบียน
	 มาตรา	1096	อันว่าบริษัทจ�ากัดนั้น	คือบริษัทประเภทซึ่ง
ตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่าๆ	 กัน	 โดยมีผู้ถือหุ้นต่างรับ
ผิดจ�ากัดเพียงไม่เกินจ�านวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้น
ที่ตนถือ
	 มาตรา	1097	บคุคลใดๆ	ตัง้แต่สามคนขึน้ไปจะเริม่ก่อการ
และตั้งเป็นบริษัทจ�ากัดก็ได้	โดยเข้าชื่อกันท�าหนังสือ
	 บริคณห์สนธิ	และกระท�าการอย่างอื่นตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้	
	 จงึเหน็ได้ว่า	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ได้ก�าหนด
รูปแบบขององค์กรธุรกิจไว้ 3 รูปแบบด้วยกัน คือ
	 ก.	ห้างหุ้นส่วนสามัญ	(Ordinary	Partnership)
	 ข.	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	(Limited	Partnership)
	 ค.	บริษัทจ�ากัด	(Company	Limited)
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ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญ

	 การด�าเนนิธรุกจิในรปูแบบนี้	สิง่ทีผู่เ้ป็นหุน้ส่วนทกุคนต้อง
ตระหนักก็คือ	
	 (1)	 ผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนจะต้องรับผิดร่วมกันเพื่อหนี้
ทัง้ปวงของหุน้ส่วนโดยไม่มจี�ากดั	ไม่ว่าหนีน้ัน้ๆ	จะเกดิจากมลูหนี้
ใดก็ตาม	เช่น	หนี้ค่าสินค้า	หนี้ค่าขนส่ง	หนี้เงินกู้ของห้าง	หนี้ที่
เกดิจากการท�าละเมดิของผูเ้ป็นหุน้ส่วน	หรอืหนีเ้กีย่วกบัภาษอีากร	
หนี้ต่างๆ	เหล่านี้ผู้เป็นหุ้นส่วนจะขอรับผิดเพียงเท่าที่ตนเองรับลง
หุ้นไม่ได้	(มาตรา	1025)
	 (2)	กฎหมายถอืว่าผูเ้ป็นหุน้ส่วนทกุคนเป็นหุน้ส่วนผูจ้ดัการ	
(มาตรา	1033	วรรคสุดท้าย)	ดังนั้นการใดๆ	ที่ผู้เป็นหุ้นส่วนคนใด
คนหนึ่งได้จัดท�าไปในทางที่เป็นธรรมดาในการค้าขายของห้างหุ้น
ส่วนนั้น	 ผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนย่อมมีความผูกพันในการนั้นๆ	
ด้วย	 ซึ่งหมายความว่าผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนจะต้องรับผิดร่วม
กันโดยไม่จ�ากัดจ�านวนในการช�าระหนี้นั้น	(มาตรา	1050)	ดังนั้น
การเป็นหุ้นส่วนกับผู้ใดจึงอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นอย่างยิ่ง	
การเป็นหุน้ส่วนกนัจงึต้องมคีวามซือ่สตัย์ต่อกนั	นอกจากนีถ้้าผูเ้ป็น
หุ้นส่วนมีหลายคนควรตกลงกันตั้งหุ้นส่วนบางคนเป็นหุ้นส่วนผู้
จดัการ	เพราะการมหีุน้ส่วนผูจ้ดัการหลายๆ	คนคงเกดิความสบัสน
วุ่นวาย	(โสภณ	รัตนากร,	2548	:	68)	 เนื่องจากหุ้นส่วนผู้จัดการ
สามารถจดัการงานของห้างหุน้ส่วนได้โดยอสิระโดยไม่ต้องปรกึษา
หารือหุ้นส่วนคนอื่นๆ	(ภาสกร	ชุณหอุไร,	พ.ศ.	2531,	หน้า	612)	
การบริหารจัดการห้างหุ้นส่วนสามัญจึงควรตกลงกันไว้ว่าการงาน
ของห้างให้เป็นไปตามเสียงข้างมากแห่งผู้เป็นหุ้นส่วนเพื่อจะได้มี
การปรึกษาหารือกันก่อนที่จะตัดสินใจประกอบกิจการค้าขายกัน
	 (3)	 ห้างหุ้นส่วนสามัญ	 จะจดทะเบียนหรือไม่ก็ได้	 ถ้าไม่
ได้จดทะเบียนก็จะไม่มีสถานะเป็น	 “นิติบุคคล”	 ซึ่งจะท�าให้ไม่
สามารถประกอบการในนามของห้าง	ท�าให้ห้างจะไม่สามารถเป็น
เจ้าของกิจการ	 การฟ้องคดีต่อศาลในนามห้างก็ท�าไม่ได้	 การ
ประกอบกิจการจะต้องกระท�าในนามของผู้เป็นหุ้นส่วนในฐานะ
ตวัแทนของเจ้าของกรรมสทิธริวม	กฎหมายได้บญัญตัไิว้ว่าห้างหุน้
ส่วนสามญันัน้	ผูเ้ป็นหุน้ส่วนจะถอืเอาสทิธใิดๆ	แก่บคุคลภายนอก
ในกิจการค้าขายที่ไม่ปรากฏชื่อของตนนั้นหาได้ไม่	(มาตรา	1049)	
ซึ่งหมายความว่า	ถ้าหุ้นส่วนคนใดไปท�าธุรกิจกับผู้อื่น	หุ้นส่วนคน
นั้นเท่านั้นที่จะมีอ�านาจไปทวงหนี้รายนั้น	 หุ้นส่วนอื่นไม่มีสิทธิไป
ทวงเพราะกิจการดังกล่าวไม่ปรากฏชื่อของตน	
	 ในต่างประเทศ	 ห้างหุ้นส่วนสามัญยังเป็นที่นิยมส�าหรับ
ธรุกจิเกีย่วกบัวชิาชพี	เช่น	ทีป่รกึษากฎหมายหรอืตรวจบญัช	ีเพราะ
ความไม่เข้มงวดของกฎหมายในการจดัตัง้และการด�าเนนิงานของ
ห้างหุ้นส่วน	ทั้งอาจได้รับประโยชน์ในด้านภาษีและสามารถรักษา
ความลับในทางการค้าไว้ได้	กิจการอื่นๆ	เช่น	การค้าย่อย	การค้า

พชืผลเกษตรกรรม	และการท่องเทีย่ว	กน็ยิมท�าในรปูแบบของห้าง
หุ้นส่วนสามัญเช่นกัน	(โสภณ		รัตนากร,		2548	:	3)
	 ส�าหรับห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน	 ก็จะมีสถานะเป็น	
“นิติบุคคล”	 ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนนี้มีพระราชบัญญัติ
ก�าหนดความผดิเกีย่วกบัห้างหุน้ส่วนจดทะเบยีน	ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั	
บริษัทจ�ากัด	สมาคมและมูลนิธิ	พ.ศ.	2499	มาตรา	3	ก�าหนดไว้
ด้วยว่า	กรณีใช้ชื่อในดวงตรา	ป้ายชื่อ	หนังสือบอกกล่าวป่าวร้อง	
จดหมาย	ใบแจ้งความหรือเอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับธุรกิจของห้าง
หุ ้นส่วน	 ถ้าเป็นภาษาไทยต้องใช้ค�าว่า	 “ห้างหุ ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคล”	ประกอบด้วยชื่อ	ถ้าใช้ชื่อเป็นภาษาต่างประเทศก็ต้อง
ใช้ค�าซึ่งมีความหมายว่า	“ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล”	ประกอบ
ด้วย	มิฉะนั้นเป็นความผิด	มีโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทและปรับ
อีกไม่เกินวันละห้าร้อยบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง	(โสภณ	
รัตนากร,		2548	:	149)
	 ดังนั้น	 กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน	 จึงเป็นที่
เข้าใจกันว่าการใช้ชื่อห้างให้ใช้ชื่อว่าห้างหุ้นส่วนสามัญ	 แล้วตาม
ด้วยชื่อห้าง	 โดยต้องไม่มีค�าว่า	นิติบุคคล	ระคนปนอยู่ด้วย	 เช่น	
ห้างหุน้ส่วนสามญัสยามค้าข้าว	แสดงว่าเป็นห้างทีไ่ม่ได้จดทะเบยีน	
แต่ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลสยามค้าข้าว	ก็แสดงว่าเป็น
ห้างที่จดทะเบียนแล้ว
	 ห้างหุน้ส่วนสามญัทีจ่ดทะเบยีนแล้ว	จะถอืว่าเป็น	“บคุคล”	
แยกต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วน	ท�าให้ห้างสามารถประกอบกิจการ
ในนามของห้างได้	 ห้างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินได้	 มี
ภูมิล�าเนาได้	 เป็นโจทก์ฟ้องร้องคดีต่อศาลหรือตกเป็นจ�าเลยได้	
ห้างและผูเ้ป็นหุน้ส่วนจะรบัผดิต่อหนีข้องห้างเฉพาะกจิการทีไ่ด้จด
ทะเบียนก�าหนดเป็นวัตถุประสงค์ของห้างเท่านั้น	 โดยเรื่องต่างๆ	
ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วและมีการโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
จะท�าให้ผู้มามีนิติสัมพันธ์กับห้างอ้างว่าตนเองไม่ได้รู้ถึงเรื่องที่ได้
จดทะเบียนไว้นั้นไม่ได้แม้ผู้นั้นจะไม่รู้โดยสุจริตก็ตาม	 นอกจากนี้
การที่หุ้นส่วนบางคนกระท�ากิจการนอกขอบวัตถุประสงค์ของห้าง
ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหุ้นส่วนอื่นไม่ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย
	 ส่วนความรบัผดิของผูเ้ป็นหุน้ส่วนกเ็ป็นไปในลกัษณะเดยีว
กับห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียน	 คือผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจะต้องร่วม
กันรับผิดเพื่อหนี้ทั้งปวงของห้างโดยไม่จ�ากัด	(มาตรา	1025)
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ข. ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด

	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดเป็นการผสมกันระหว่างห้างหุ้นส่วน
สามัญและบริษัทจ�ากัด	(สมศักดิ์	 	 เอี่ยมพลับใหญ่,	2552	:	118)	
โดยห้างหุ้นส่วนจ�ากัดจะเป็นกิจการประเภทที่มีผู้เป็นหุ้นส่วนอยู่
สองจ�าพวก	คอืผูเ้ป็นหุน้ส่วนคนเดยีวหรอืหลายคน	จ�ากดัความรบั
ผดิเพยีงไม่เกนิจ�านวนเงนิทีต่นรบัจะลงหุน้จ�าพวกหนึง่กบัผูเ้ป็นหุน้
ส่วนคนเดียวหรือหลายคนจะรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ของห้าง
ไม่มจี�ากดัจ�านวนอกีพวกหนึง่	ห้างหุน้ส่วนจ�ากดักฎหมายบงัคบัให้
ต้องจดทะเบยีนเสมอและการใช้ชือ่ของห้างกม็กีฎหมายก�าหนดไว้
ว่าถ้าเป็นภาษาไทยต้องใช้ค�าว่า	“ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั”	ประกอบด้วย
ถ้าเป็นชื่อภาษาต่างประเทศต้องใช้ค�าซึ่งมีความหมายเช่นนี้
ประกอบด้วย	(โสภณ		รัตนากร,	2548	:	176)	เช่น	ห้างหุ้นส่วน
จ�ากัดสยามค้าข้าว	เป็นต้น
	 ห้างหุน้ส่วนจ�ากดันัน้	ต้องให้แต่เฉพาะผูเ้ป็นหุน้ส่วนจ�าพวก
ไม่จ�ากัดความรับผิดเท่านั้นเป็นผู้จัดการ	(มาตรา	1087)	หุ้นส่วน
จ�าพวกจ�ากัดความรับผิดจะไม่มีอ�านาจบริหารจัดการห้าง	 แต่
เนือ่งจากเป็นผูล้งหุน้ด้วยจงึถอืเป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีโดยตรงจงึมสีทิธิ
ที่จะไต่ถามถึงการงานของห้างได้ทุกเมื่อรวมทั้งมีสิทธิที่จะตรวจ
และคัดส�าเนาสมุดบัญชีและเอกสารใดๆ	 ของห้างหุ้นส่วนได้ด้วย	
(มาตรา	1037)	 แต่กฎหมายได้วางข้อก�าหนดจ�ากัดสิทธิผู้เป็นหุ้น
ส่วนไว้หลายประการ	เช่น
	 ห้ามมใิห้เอาชือ่ของผูเ้ป็นหุน้ส่วนจ�าพวกจ�ากดัความรบัผดิ	
มาเรียกขานระคนเป็นชื่อห้าง	(มาตรา	1081)	 ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วน
จ�าพวกจ�ากัดความรับผิดคนใดยินยอมโดยแสดงออกชัดหรือโดย
ปริยายให้ใช้ชื่อของตนระคนเป็นชื่อห้าง	 ผู้เป็นหุ้นส่วนคนนั้นจะ
ต้องรบัผดิต่อบคุคลเสมอืนดงัว่าเป็นหุน้ส่วนจ�าพวกไม่จ�ากดัความ
รับผิด	(มาตรา	1082)
	 การลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนจ�าพวกจ�ากัดความรับผิดนั้น	
ต้องให้ลงเป็นเงนิหรอืทรพัย์สนิอย่างอืน่จะลงหุน้ด้วยการลงแรงงาน
ไม่ได้	(มาตรา	1083)
	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดนั้นถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนจ�าพวกจ�ากัดความ
รบัผดิผูใ้ดสอดเข้าไปเกีย่วข้องจดัการงานของห้างหุน้ส่วน	ผูน้ัน้จะ
ต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ทั้งหลายของห้างหุ้นส่วนนั้นโดยไม่
จ�ากัดจ�านวน	(มาตรา	1088)
	 กฎหมายได้คุ้มครองผู้เป็นหุ้นส่วนจ�าพวกจ�ากัดความรับ
ผิดไว้ในมาตรา	1095	ดังนี้
	 ตราบใดห้างหุ้นส่วนจ�ากัดยังมิได้เลิกกัน	ตราบนั้นเจ้าหนี้
ของห้างย่อมไม่มีสิทธิจะฟ้องร้องผู้เป็นหุ้นส่วนจ�าพวกจ�ากัดความ
รับผิดได้

	 แต่เมือ่ห้างหุน้ส่วนนัน้ได้เลกิกนัแล้ว	เจ้าหนีข้องห้างมสีทิธิ
ฟ้องร้องผูเ้ป็นหุน้ส่วนจ�าพวกจ�ากดัความรบัผดิได้เพยีงจ�านวน	ดงันี้	
คือ
	 (1)	จ�านวนลงหุน้ของผูเ้ป็นหุน้ส่วนเท่าทีผู่ย้งัค้างส่งแก่ห้าง
หุน้ส่วน	ดงันัน้ถ้าผูเ้ป็นหุน้ส่วนจ�าพวกจ�ากดัความรบัผดิได้ส่งมอบ
ส่วนลงหุน้ให้แก่ห้างจนครบแล้ว	กไ็ม่ต้องรบัผดิต่อหนีส้นิใดๆ	ของ
ห้างอีกแล้ว
	 (2)	จ�านวนลงหุ ้นเท่าที่ผู ้ เป ็นหุ ้นส่วนได้ถอนไปจาก
สินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วน
	 (3)	จ�านวนเงินปันผลและดอกเบี้ย	 ซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนได้รับ
ไปแล้วโดยทุจริตและฝ่าฝืนต่อบทมาตรา	1084
	 ดงันัน้	การฟ้องร้องผูเ้ป็นหุน้ส่วนจ�าพวกจ�ากดัความรบัผดิ	
จึงท�าได้เมื่อห้างได้เลิกกิจการแล้ว	 และโดยทั่วไปผู้เป็นหุ้นส่วน
จ�าพวกนี้	 ถ้าส่งใช้จ�านวนลงหุ้นของตนครบแล้วก็จะไม่ต้องรับผิด
ใดๆ	อีก	จะรับผิดเฉพาะกรณีที่ยังส่งใช้ค่าหุ้นไม่ครบเท่านั้น
	 ส�าหรับหุ้นส่วนจ�าพวกไม่จ�ากัดความรับผิด	มาตรา	1080	
ให้น�าบทกฎหมายทีเ่กีย่วกบัห้างหุน้ส่วนสามญัมาใช้บงัคบักบัผูเ้ป็น
หุน้ส่วนเหล่านี	้ดงันัน้ในห้างหุน้ส่วนจ�ากดั	ผูม้อี�านาจบรหิารจดัการ
ห้างก็คือผู้เป็นหุ้นส่วนจ�าพวกไม่จ�ากัดความรับผิดนั่นเอง	(มาตรา	
1087)	หุ้นส่วนจ�าพวกนี้อาจถูกฟ้องร้องให้ร่วมกันรับผิดในหนี้ของ
ห้างได้โดยไม่ต้องรอให้ห้างเลิกกิจการแล้ว

ค. บริษัทจ�ากัด

	 เป็นกิจการที่ตั้งขึ้นโดยการแบ่งทุนออกเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้น
ละเท่าๆ	กัน	ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะถือหุ้นจ�านวนเท่าใดก็ได้และรับ
ผดิจ�ากดัเพยีงไม่เกนิจ�านวนเงนิทีต่นยงัส่งใช้ไม่ครบมลูค่าหุน้ทีต่น
ถืออยู่	 ซึ่งถ้าได้ส่งใช้เงินค่าหุ ้นแก่บริษัทครบถ้วนแล้วแม้การ
ประกอบกิจการจะขาดทุน	ผู้ถือหุ้นผู้นั้นก็ไม่ต้องรับผิดชอบต่อหนี้
สินใดๆ	อีก	(มาตรา	1096)
	 ส�าหรับบริษัทจ�ากัด	 กฎหมายบัญญัติให้ต้องจดทะเบียน	
บริษัทจึงมีสถานะเป็น	 “นิติบุคคล”	 การประกอบการสามารถ
กระท�าในนามของบริษัทได้	 โดยผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนบริษัท
จะเรยีกว่า	“กรรมการบรษิทั”	กรรมการบรษิทัแต่งตัง้โดยทีป่ระชมุ
ใหญ่ผู ้ถือหุ ้น	 กรรมการบริษัทจะเป็นผู ้ถือหุ ้นหรือเป็นบุคคล
ภายนอกก็ได้	 ด�ารงต�าแหน่งโดยมีวาระตามที่ก�าหนดในข้อบังคับ
ของบริษัท	 กรรมการของบริษัทต้องอยู่ในความครอบง�าซึ่งหมาย
ถงึการตรวจสอบ	ก�ากบัดแูลของทีป่ระชมุใหญ่ของผูถ้อืหุน้	(มาตรา	
1144)	
	 การประชุมใหญ่ผู ้ถือหุ้น	 โดยทั่วไปจะต้องท�าครั้งแรก
ภายใน	6	 เดือนนับแต่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและจะต้องท�าอีก
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อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกๆ	12	เดือน	การประชุมใหญ่เช่นนี้	เรียกว่า	การประชุมใหญ่สามัญ	การประชุมใหญ่ครั้งอื่นๆ	นอกจากนี้จะเรียกว่า	
การประชุมใหญ่วิสามัญ	(มาตรา	1171)	ผู้ถือหุ้นถ้ามีจ�านวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจ�านวนหุ้นของบริษัท	ก็สามารถเข้าชื่อ
กันขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้	(มาตรา	1173)
	 การจัดตั้งบริษัทจ�ากัด	ท�าโดย
	 1.	ผู้เริ่มก่อการอย่างน้อยจ�านวน	3	 คน	 ซึ่งถือว่าเป็น	 “ผู้ก่อตั้งบริษัท”	 เข้าชื่อกันท�าหนังสือบริคณห์สนธิ	 ซึ่งเป็นหนังสือแสดง
วัตถุประสงค์ของบริษัท	แล้วน�าไปจดทะเบียนที่ส�านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
	 2.	ผู้เริ่มก่อการจะต้องเปิดให้มีการจองซื้อหุ้นจนครบ
	 3.	เมื่อเข้าชื่อซื้อหุ้นจนครบแล้ว	ผู้เริ่มก่อการจะต้องนัดเรียกผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นมาประชุมจัดตั้งบริษัท
	 4.	เมื่อประชุมตั้งบริษัทเสร็จแล้ว	ผู้เริ่มก่อการจะต้องมอบหมายงานทั้งปวงให้กรรมการชุดแรกรับไปด�าเนินการต่อ
	 5.	กรรมการชุดแรกต้องจัดการเรียกให้ผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทั้งหลายใช้เงินค่าหุ้นครั้งแรกอย่างน้อยร้อยละ	25
	 6.	หลังจากเรียกเก็บเงินค่าหุ้นครั้งแรกแล้ว	กรรมการชุดแรกจะต้องไปขอจดทะเบียนบริษัทภายใน	3	เดือน	นับแต่วันประชุมตั้ง
บริษัท	(ภาสกร	ชุณหอุไร,	2521	:	215)	
	 7.	เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้ว	กิจการก็ถือว่าได้ตั้งขึ้นเป็น	“บริษัทจ�ากัด”	

	 เมื่อจดทะเบียนแล้ว	บริษัทจ�ากัดถือเป็นนิติบุคคลที่มีสิทธิหน้าที่ต่างหากจากผู้ถือหุ้น	(มาตรา	1105)	ผู้ถือหุ้นจึงฟ้องหรือถูกฟ้อง
เกี่ยวกับบริษัทไม่ได้	(สมศักดิ์	เอี่ยมพลับใหญ่,		2552	:	169)
	 ปัจจบุนัโดยผลของมาตรา	1111/	1	ในการจดัตัง้บรษิทั	ถ้าได้ด�าเนนิการครบทกุขัน้ตอนดงัต่อไปนีภ้ายในวนัเดยีวกบัทีผู่เ้ริม่ก่อการ
จัดท�าหนังสือบริคณห์สนธิ	กรรมการจะขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัทไปพร้อมกันภายในวันเดียวก็ได้
	 (1)	จัดให้มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นครบตามจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทจะจดทะเบียน
	 (2)	ประชุมจัดตั้งบริษัทเพื่อพิจารณากิจการต่างๆ	ตามมาตรา	1108	โดยมีผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุม	
และผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้ประชุมกันนั้น
	 (3)	ผู้เริ่มก่อการได้มอบกิจการทั้งปวงให้แก่กรรมการ
	 (4)	กรรมการได้เรียกให้ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น	ใช้เงินค่าหุ้นตามมาตรา	1110	วรรคสอง	และเงินค่าหุ้นดังกล่าวได้ใช้เสร็จแล้ว
	 บริษัทจ�ากัดมีผู้ถือหุ้นขั้นต�่า	3	คน	ขั้นสูงจะเกิน	99	คนไม่ได้	(พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	
ฉบับที่	9	พ.ศ.	2521)

	 ในทางปฏิบัติ	การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดและบริษัทจ�ากัด	มักจะว่าจ้างให้ผู้มีอาชีพ	เช่น	นัก
กฎหมาย	นักบัญชี	ที่มีความช�านาญในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทไปด�าเนินการจดทะเบียนให้แทน	ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนนี้
สามารถน�ามาใช้หักเป็นค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลได้	เพราะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น
	 ผู้ที่สนใจข้อมูลต่างๆ	เกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท	สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้จาก	www.dbd.go.th
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การเปรียบเทียบลักษณะการด�าเนินธุรกิจกิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนและบริษัท

  กจิการเจ้าของคนเดยีว ห้างหุน้ส่วนสามญั ห้างหุน้ส่วนสามญั ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั บรษิทัจ�ากดั
    นติบิคุคล

 1.	ผู้เริ่มก่อการ	 1	คน	 2	คนขึ้นไป	 2	คนขึ้นไป	 2	คนขึ้นไป	 3	คนขึ้นไป

	 			(ผู้ก่อตั้ง)	 	 	 	 	 แต่ไม่เกิน	99	คน
 

	 2.	ผู้ลงทุน	 เจ้าของกิจการ	 ผู้เป็นหุ้นส่วน	 ผู้เป็นหุ้นส่วน	 ผู้เป็นหุ้นส่วน	 ผู้ถือหุ้น
 

	 3.	ความรับผิดต่อ			 เจ้าของกิจการ	 ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน	 ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน	 ผู้เป็นหุ้นส่วนมีทั้ง	 ผู้ถือหุ้น

	 			หนี้ขององค์กร		 รับผิดไม่จ�ากัด	 รับผิดไม่จ�ากัด	 รับผิดไม่จ�ากัด	 รับผิดจ�ากัดและ	 รับผิดจ�ากัด

	 	 	 	 	 รับผิดไม่จ�ากัด

	 4.	การลงทุน	 เงิน	ทรัพย์สิน	 เงิน	ทรัพย์สิน		 เงิน	ทรัพย์สิน	 เงิน	ทรัพย์สิน	 เงิน

	 	 แรงงาน	 แรงงาน	 แรงงาน	 แรงงาน	แต่หุ้นส่วน	

	 	 	 	 	 จ�าพวกจ�ากัดความ

	 	 	 	 	 รับผิดจะลงหุ้นด้วย

	 	 	 	 	 แรงงานได้

	 5.	ผู้มีอ�านาจ	 เจ้าของกิจการ	 หุ้นส่วนผู้จัดการ	 หุ้นส่วนผู้จัดการ	 หุ้นส่วนผู้จัดการ	 กรรมการบริษัท

	 			กระท�าการ

	 			ผูกพันองค์กร	

	 6.	สถานภาพ	 ไม่เป็นนิติบุคคล	 ไม่เป็นนิติบุคคล	 เป็นนิติบุคคล		 เป็นนิติบุคคล	 เป็นนิติบุคคล

	 			ขององค์กร		 	 	 (ต้องจดทะเบียน)	 (ต้องจดทะเบียน)	 (ต้องจดทะเบียน)

	 7.	การเสียภาษี	 เหมือนบุคคลธรรมดา	 เหมือนบุคคลธรรมดา	 นิติบุคคล	 นิติบุคคล	 นิติบุคคล

	 	 (อัตราก้าวหน้า)	 (อัตราก้าวหน้า)	 (ก�าไรสุทธิ)	 (ก�าไรสุทธิ)	 (ก�าไรสุทธิ)

 

	 ตามตารางข้างต้น	 เป็นการเปรียบเทียบ	 กิจการเจ้าของคนเดียว	 ห้างหุ้นส่วนสามัญ	 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล	 ห้างหุ้นส่วน
จ�ากัด	และบริษัท	เพื่อให้เห็นข้อแตกต่างและข้อคล้ายคลึงของกิจการแต่ละประเภท	โดยมีการเปรียบเทียบในด้านต่างๆ	ดังต่อไปนี้
	 1.	จ�านวนของผู้เริ่มก่อการหรือผู้ก่อตั้ง	ซึ่งกิจการแต่ละประเภทกฎหมายก�าหนดไว้ต่างกัน
	 2.	ผูล้งทนุ	เพือ่แสดงให้เหน็ว่าผูล้งทนุนัน้คอืใคร	กฎหมายเรยีกว่าอะไร	ซึง่จะสะท้อนให้เหน็ว่าใครเป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในกจิการนัน้
	 3.	ความรับผิดต่อหนี้ขององค์กร	กิจการแต่ละประเภทความรับผิดของผู้ลงทุนกฎหมายก�าหนดไว้ต่างกัน
	 4.	การลงทุน	กิจการเจ้าของคนเดียว	ห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลจะลงหุ้นด้วยเงิน	ทรัพย์สินอื่นๆ	หรือ
แรงงานก็ได	้ ส่วนห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 ผู้เป็นหุ้นส่วนจ�าพวกจ�ากัดความรับผิดจะลงหุ้นด้วยแรงงานไม่ได	้ จะต้องลงหุ้นด้วยเงินหรือทรัพย์				
สินอื่นๆ	เท่านั้น	ส�าหรับบริษัทจ�ากัดการลงหุ้นต้องลงด้วยเงินตราเท่านั้น
	 5.	ผู้มีอ�านาจกระท�าการผูกพันองค์กร	กิจการแต่ละประเภทจะมีชื่อเรียกต่างๆ	กัน
	 6.	สถานภาพขององค์กร	กิจการบางประเภทจะมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล	กิจการบางประเภทไม่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล	การ
ใช้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียจึงต่างกัน
	 7.	การเสียภาษี	กิจการที่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลจะเสียภาษีจากเงินได้สุทธิ	โดยจะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ	30	ของเงินได้
สุทธิ	แต่กิจการที่ไม่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลจะต้องเสียภาษีจากเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากรในอัตราก้าวหน้า
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ข้อดีข้อเสียของการประกอบการในรูปแบบของเจ้าของคนเดียว 

ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ�ากัด

 
	 1.	องค์การธุรกิจในรูปแบบของเจ้าของคนเดียว
	 ข้อดี	คือการจัดตั้งท�าได้ง่าย	ไม่ต้องมีการจัดตั้งอย่างเป็น
ทางการ	(ภาสกร	ชุณหอุไร,		2531	:	12)	ผู้ประกอบการมีอิสระใน
การด�าเนินงานและตัดสินใจ	 เก็บความลับได้ดี	 ผลประกอบการ
เป็นของเจ้าของทั้งหมด	(ประจวบ	เพิ่มสุวรรณ,	พ.ศ.	2553,	หน้า	
21)	และเป็นกิจการที่ไม่มีกฎหมายควบคุมโดยตรงเหมือนห้างหุ้น
ส่วนและบริษัท	
	 ส่วนข้อเสยี	กค็อืผูป้ระกอบการมคีวามรบัผดิชอบไม่จ�ากดั	
เงนิทนุ	ความรูค้วามสามารถมกัมข้ีอจ�ากดั	(ประจวบ	เพิม่สวุรรณ,	
2553	:	21)	ขยายกจิการได้ยาก	และต้องเสยีภาษเีงนิได้แบบบคุคล
ธรรมดา	 ซึ่งเป็นการเสียภาษีโดยคิดจากยอดรายรับทั้งหมดของ
กิจการ
	 2.	องค์กรธุรกิจในรูปแบบของห้างหุ้นส่วน
	 ข้อดี	 คือสามารถหาเงินทุนได้มากกว่าธุรกิจแบบเจ้าของ
คนเดียว	การลงทุนจะลงด้วยเงิน	ทรัพย์สิน	หรือแรงงานก็ได้	การ
จัดตั้งก็ไม่ยุ่งยากนัก	 จะจดทะเบียนหรือไม่ก็ได	้ ถ้าจดทะเบียนก็
เสียค่าธรรมเนียมไม่มาก	เพียงประมาณ	1,000	บาทเท่านั้น		การ
ที่มีผู้เป็นหุ้นส่วนหลายคนท�าให้กระจายความเสี่ยงได้	 (ประจวบ	
เพิ่มสุวรรณ,	2553	:	24)	ผู้ลงหุ้นสามารถที่จะเลือกลงหุ้นเป็นหุ้น
ส่วนจ�าพวกจ�ากดัความรบัผดิหรอืไม่จ�ากดัความรบัผดิกไ็ด้	ถ้าเป็น
ห้างหุน้ส่วนจดทะเบยีนการเสยีภาษจีะเสยีจากก�าไรสทุธไิม่ได้	เสยี
จากเงินได้พึงประเมินหรือรายรับทั้งหมดของห้างเหมือนกรณีการ
เสียภาษีของบุคคลธรรมดา	
	 ส่วนข้อเสยี	กค็อืจะต้องร่วมกนัรบัผดิในหนีส้นิของห้างโดย
ไม่จ�ากัดจ�านวน	 ยกเว้นจะเป็นหุ้นส่วนจ�าพวกจ�ากัดความรับผิด
และเนือ่งจากมผีูเ้ป็นหุน้ส่วนหลายคนโอกาสทีจ่ะเกดิความขดัแย้ง
จึงมีมาก	(ประจวบ	เพิ่มสุวรรณ,	2553	:	24)
	 3.	องค์กรธุรกิจในรูปแบบของบริษัทจ�ากัด
	 ข้อดี	คือง่ายต่อการจัดหาเงินทุน	กิจการมักมีความมั่นคง
ยาวนาน	ง่ายต่อการขยายกจิการ	ผูถ้อืหุน้มคีวามรบัผดิจ�ากดั	การ
โอนหุ้นท�าได้ง่าย	 และผู้ถือหุ้นอาจไม่ต้องเข้ามาบริหารเองก็ได้	
(ประจวบ	เพิ่มสุวรรณ,	2553	:	24)
	 ส่วนข้อเสีย	 คือขั้นตอนในการจัดตั้งยุ่งยากและเสียค่าใช้
จ่ายสูง	ผู้ถือหุ้นต้องเสียภาษีซ�้าซ้อน	กิจการมักเก็บรักษาความลับ
ไม่ได้	(ประจวบ	เพิ่มสุวรรณ,	2553	:	26)	เงื่อนไขในทางกฎหมาย
มีมากเนื่องจากเกี่ยวข้องกับสาธารณชน	 กฎหมายวางข้อก�าหนด
ให้ปฏิบัติหลายๆ	 ประการ	(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	
ลักษณะบริษัท	มาตรา	1096-1273/4)

	 ปัจจุบันมีธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนเป็นหลายๆ	 ร้อย
ล้านบาทถงึพนัล้านบาทขึน้ไป	กระทรวงพาณชิย์ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบ
ในเรือ่งการรบัจดทะเบยีนบรษิทัจ�ากดัได้หยบิเอาประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์	บรรพ	3	ลักษณะ	22	มาพิจารณาวิเคราะห์เกี่ยว
กับการให้ความคุ้มครองประชาชนรายย่อยในการลงทุนถือหุ้นใน
กจิการธรุะต่างๆ	การป้องกนัมใิห้กลุม่บคุคลใดมอี�านาจในกจิการ
โดยเด็ดขาดในการบริหารงานบริษัท	 การเปิดเผยข้อเท็จจริงของ
การด�าเนนิงานแก่ผูล้งทนุ	เพือ่ชกัจงูให้ประชาชนมกีารสนใจลงทนุ
มากขึ้น	 จึงมีการร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัดขึ้นมา	
(ภาสกร	ชุณหอุไร,	2531	:	151)	และได้มีการประกาศใช้บังคับเป็น
กฎหมายตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2521	เป็นต้นมา	ดังนั้นบริษัทมหาชนจ�ากัด
จึงไม่ใช่องค์กรทางธุรกิจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	
แต่เป็นองค์กรธุรกิจตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	
บทความนี้จึงไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดต่างๆ	 ของบริษัทมหาชน
จ�ากัด
 
	 ส�าหรับผู้ประกอบการเป็นเรื่องส�าคัญที่ผู้ประกอบการจะ
ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องต่างๆ	 ที่กล่าวมาเพื่อการประกอบ
การทีถ่กูต้องตามบทบญัญตัขิองกฎหมายเพราะความไม่รูก้ฎหมาย
หรอืความไม่เข้าใจบทกฎหมายอาจท�าให้ผูป้ระกอบการต้องรบัผล
ร้ายได้	เนือ่งจากความไม่รูก้ฎหมายไม่สามารถใช้เป็นเหตผุลให้พ้น
จากความรับผิด
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