
 

บทที่ 1 
ความรูทั่วไปเกีย่วกบัหางหุนสวน 

 
 การประกอบธุรกิจเพื่อมุงหวังผลกําไรอาจดําเนินการจัดตั้งไดหลายรูปแบบทั้ง 
กิจการเจาของคนเดียว หางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด โดยกิจการเจาของคนเดียวมีการจัดตั้งโดย
บุคคลเพียงคนเดียว ซ่ึงอาจมีเงินทุนไมเพียงพอ หรือบางครั้งอาจมีเงินทุนมากเพียงพอแตขาด
ความรูความสามารถเฉพาะดานที่จะชวยใหการประกอบธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
กอใหเกิดผลกําไรตอบแทนตามที่ตองการจึงไมอาจเสี่ยงที่จะลงทุนเพียงลําพังได ดังนั้นจึงอาจ
ทําใหเกิดการรวมทุน รวมแรง รวมความคิดความรูความสามารถเขาดวยกันเพื่อจัดตั้งเปน      
หางหุนสวน หรือบริษัท ในบทนี้จะอธิบายการประกอบธุรกิจในรูปแบบของหางหุนสวนซึ่งเปน
ทางเลือกหนึ่งที่ผูประกอบการนิยมจัดตั้ง ทั้งนี้เนื่องจากความไมยุงยากซับซอนในการจดทะเบียน
จัดตั้งกิจการ ความไดเปรียบทางดานภาษี  อีกทั้งการดําเนินกิจการก็สามารถดําเนินงานไดอยาง
รวดเร็วเนื่องจากจํานวนหุนสวนมีไมมาก จึงชวยทําใหการตัดสินใจทางธุรกิจมีความรวดเรว็และ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ความหมายของหางหุนสวน 
 

นักวิชาการไดใหความหมายของหางหุนสวน (partnership) ไวหลายทัศนะ ดังนี้ 
         ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1012 บัญญัติวา  อันวาสัญญาจัดตั้งหาง
หุนสวนนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปตกลงเขากันเพื่อกระทํากิจการรวมกันดวย
ประสงคจะแบงปนกําไรอันจะพึงไดจากกิจการที่ทํานั้น (สุรศักดิ์  วาจาสิทธิ์, และคนอื่นๆ, 
2548, หนา 327) 
 หางหุนสวน  หมายถึง  กิจการหรือกิจกรรมที่บุคคลตั้ งแตสองคนขึ้นไปมี
วัตถุประสงครวมกันที่จะประกอบกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งและแบงปนผลกําไรหรือขาดทุน
จากการนั้น โดยมีสัญญาเขาเปนหุนสวนกัน (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย, 2538, หนา 71) 
 หางหุนสวน หมายถึง กิจการที่จะตองมีบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปลงทุนรวมกัน   
โดยมีวัตถุประสงคที่จะแบงผลกําไรขาดทุนระหวางกันตามเงื่อนไขที่ไดตกลงกันไว ซึ่งผูที่
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รวมลงทุนในกิจการประเภทหางหุนสวนแตละคนเรียกวา ผูเปนหุนสวน (สุริยุ  เมืองขุนรอง, 
ม.ป.ป., หนา 1-1) 
 จากความหมายของหางหุนสวนดังกลาวขางตนสรุปไดวา หางหุนสวน หมายถึง 
กิจการที่มีบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปลงทุนรวมกันเพื่อกระทํากิจการรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงปนกําไรขาดทุนที่จะไดรับจากกิจการที่ทํานั้น ซ่ึงอาจสรุปไดวาหางหุนสวนตองมี
สวนประกอบดังนี้ 

1. มีบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป 
2. บุคคลนั้นตองกระทํากิจการรวมกัน  โดยการทํากิจการรวมกันนั้นจะตองรวมกัน

ตั้งแตการลงทุนรวมกัน ไมวาสิ่งที่นํามาลงทุนนั้นอาจจะเปน การลงทุนดวยเงินสด สินทรัพย
อยางอื่น เชน ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร หรือลงทุนดวยแรงงาน เปนตน ซ่ึงกิจการที่ทําตองเปน
กิจการที่ไมขัดตอกฎหมาย  

3. มีความประสงคจะแบงปนกําไรที่จะพึงไดจากกิจการที่ทํานั้น   ทั้งนี้มิได
หมายความวาจะตองแบงแตเพียงกําไรเทานั้น หากกิจการที่ทํามีผลขาดทุนผูเปนหุนสวนก็ตอง
ยอมรับและแบงปนผลขาดทุนในอัตราเดียวกับการแบงผลกําไร 
 จากความหมายของหางหุนสวนอาจนํามาแสดงไดดังภาพตอไปนี้ 
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เงินสด 
แรงงาน 

เงินสด 
สินทรัพยอ่ืน
ที่มิใชเงินสด 

สินทรัพย 
และหนี้สิน 

นายกมล นายเขตต 

หางหุนสวนกติติคุณ 

เงินสด อุปกรณ แรงงาน 

วีรี 

สินทรัพย 

หางหุนสวนวณี 

วีณา 

นายคณิต ผูเปนหุนสวน 
 
 
 การลงทุน 

 
หางหุนสวน 
 
 
ผูเปนหุนสวน 
 
  การลงทุน 

 
หางหุนสวน 
 
 

กมลา เขมา คณา ผูเปนหุนสวน 
 

การลงทุน  
 
 
หางหุนสวน หางหุนสวนสามสหาย 
 
 
ภาพที่ 1.1  ความหมายของหางหุนสวน 
ที่มา (นุชจรี  พิเชฐกุล, 2547, หนา 112) 
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ประเภทของหางหุนสวน 
 
  การจัดประเภทของหางหุนสวนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดแบง    
หางหุนสวนออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1.  หางหุนสวนสามัญ (unlimited  partnership) ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 1025 บัญญัติวา อันวาหางหุนสวนสามัญนั้น คือ หางหุนสวนประเภทซึ่ง           
ผูเปนหุนสวนประเภทซึ่งผูเปนหุนสวนทุกคนตองรับผิดชอบรวมกัน เพื่อหนี้สินทั้งปวงของ  
หางหุนสวนโดยไมมีจํากัด (สุรศักดิ์  วาจาสิทธิ์, และคนอื่นๆ, 2548, หนา 330)  ซ่ึงแสดงใหเห็น
ไดวาหางหุนสวนสามัญมีหุนสวนเพียงประเภทเดียวเทานั้นเรียกวาหุนสวนประเภทไมจํากัด
ความรับผิด โดยหางหุนสวนสามัญแบงไดเปน  2  ประเภท ดังนี้ 

1.1  หางหุนสวนสามัญที่มิไดจดทะเบียน  มีฐานะเปนบุคคลธรรมดา  ถา            
ผูเปนหุนสวนมิไดตกลงกันไวในสัญญาของหางหุนสวนแลว กฎหมายใหถือวาผูเปนหุนสวน
ทุกคนมีสิทธิเขาจัดการงานของหางหุนสวนได 

1.2 หางหุนสวนสามัญที่จดทะเบียน มีฐานะเปนนิติบุคคล จะตองใชคําวา     
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล  ประกอบหนาชื่อหางเสมอ หางหุนสวนประเภทนี้จะตองระบุช่ือผู
เปนหุนสวนผูจัดการจะมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได และหุนสวนผูจัดการเทานั้นที่มีสิทธิเขา
จัดการงานของหางหุนสวนและทํานิติกรรมใด ๆ ในนามหางหุนสวนได 

 หางหุนสวนสามัญที่จดทะเบียนใหมีรายการ ดังตอไปนี้ คือ 

1. ช่ือหางหุนสวน  
2. วัตถุที่ประสงคของหางหุนสวน  
3. ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสาขาทั้งปวง  
4. ชื่อและที่สํานักกับทั้งอาชีวะของผูเปนหุนสวนทุก ๆ คนถาผูเปนหุนสวนคนใดมี

ช่ือยี่หอก็ใหลงทะเบียนทั้งชื่อและยี่หอดวย  
5. ช่ือหุนสวนผูจัดการในเมื่อไดตั้งแตงใหเปนผูจัดการแตเพียงบางคน  
6. ถามีขอจํากัดอํานาจของหุนสวนผูจัดการประการใดใหลงไวดวย  
7. ตราซึ่งใชเปนสําคัญของหางหุนสวน ขอความซึ่งลงทะเบียนนั้นจะลงรายการ   

อ่ืน ๆ อีกอันคูสัญญาเห็นสมควรจะให ประชาชนทราบดวยก็ไดการลงทะเบียนนั้นตองลง
ลายมือช่ือของผูเปนหุนสวนทุกคน และตองประทับตราของหางหุนสวนนั้นดวยใหพนักงาน
ทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสงมอบใหแกหางหุนสวนนั้นฉบับหนึ่ง  
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 2.  หางหุนสวนจํากัด (limited  partnership) ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 1077  บัญญัติวา  อันหางหุนสวนจํากัดนั้นคือหางหุนสวนประเภทหนึ่งซึ่งมีผูเปนหุนสวน
2 ประเภท ดังนี้ (สุรศักดิ์  วาจาสิทธิ์, และคนอื่นๆ, 2548, หนา 343) 

2.1   หุนสวนจํากัดความรับผิด หรือผูเปนหุนสวนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งมี
จํากัดความรับผิดเพียงไมเกินจํานวนเงินที่ตนรับจะลงหุนในหางหุนสวนนั้นจําพวกหนึ่ง และ  
 2.2   หุนสวนไมจํากัดความรับผิด หรือผูเปนหุนสวนคนเดียวหรือหลายคนซึ่ง
ตองรับผิดรวมกันในบรรดาหนี้ของหางหุนสวนไมมีจํากัดจํานวนอีกจําพวกหนึ่ง 

 ดังนั้นหางหุนสวนจํากัดอาจมีทั้งหุนสวนจํากัดความรับผิด และหุนสวนไมจํากัดความ
รับผิด แตอยางนอยหางหุนสวนประเภทนี้ตองมีหุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิด 1 คน ซ่ึงจะทํา
หนาที่เปนหุนสวนผูจัดการ สวนหุนสวนประเภทจํากัดความรับผิดจะมีหรือไมมีก็ได 

หางหุนสวนจํากัดนั้น ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บังคับวาตองจด
ทะเบียน การจดทะเบียนนั้นตองมีรายการ ดังตอไปนี้คือ  

1. ช่ือหางหุนสวน  
2. ขอแถลงความวาเปนหางหุนสวนจํากัดและวัตถุที่ประสงคของหางหุนสวน นั้น  
3. ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสํานักงานสาขาทั้งปวง  
4. ช่ือยี่หอสํานักและอาชีวะของผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดและจํานวน

เงินซึ่งเขาเหลานั้นไดลงหุนดวยในหางหุนสวน  
5. ช่ือยี่หอสํานักและอาชีวะของผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด  
6. ช่ือหุนสวนผูจัดการ  
7. ถามีขอจํากัดอํานาจหุนสวนผูจัดการอันจะผูกพันหางหุนสวนนั้นประการใด     

ใหลงไวดวยขอความซึ่งลงทะเบียนนั้นจะลงรายการอื่นๆอีกอันคูสัญญาเห็นสมควรจะให
ประชาชนทราบดวยก็ไดการลงทะเบียนนั้นตองลงลายมือช่ือของผูเปนหุนสวนทุกคนและตอง
ประทับตราของหางหุนสวนนั้นดวยใหพนักงานทะเบียนทําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน     
สงมอบใหแกหางหุนสวนนั้นฉบับหนึ่ง  
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ตารางที่ 1.1  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางหุนสวนจํากัดความรับผิด และหุนสวนไมจํากัด 
    ความรับผิด 
 
มาตราที่เก่ียวของ หุนสวนจํากัดความรับผดิ หุนสวนไมจํากัดความรับผดิ 
มาตรา 1077 จํากัดจํานวนเพียงไมเกินจํานวน

เงินที่ตนรับวาจะลงทุนในหาง
หุนสวน 

รับผิดชอบไมจํากัดจํานวน 

มาตรา 1083 ตองลงทุนเปนเงินหรือสินทรัพย
อ่ืน จะลงทุนดวยแรงงานไมได 

จะลงทุนเปนเงินสดหรือสินทรัพย
อ่ืน หรือลงทุนดวยแรงงานได 

มาตรา 1087 เปนหุนสวนผูจัดการไมได เปนผูจัดการได 
มาตรา 1081/1082 หามมิใหเอาชื่อของผูเปนหุนสวน

มาเรียกขานระคนเปนชื่อหาง 
เอาชื่อของผู เปนหุนสวนมาเรียก
ขานระคนเปนชื่อหาง 

มาตรา 1091 โอนหุนของตนใหผูอ่ืนโดยไมตอง
ได รั บความยิ นยอมของผู เ ป น
หุนสวน อ่ืนๆ ก็ได 

โอนหุนของตนใหผู อ่ืนโดยตอง
ได รับความยินยอมของผู เ ป น
หุนสวนทุกคน 

มาตรา 1092 
 
 

กรณีที่หุนสวนตาย ลมละลายหรือ
เปนบุคคลไรความสามารถ หาง
หุนสวนไมเลิก เวนแตมีขอสัญญา
กําหนดไวเปนอยางอื่น 

ถือวาหางหุนสวนนั้นตองลมเลิก
ไป ตามมาตรา 1055 

มาตรา 1093 
 
มาตรา 1094 

กรณีตาย : ทายาทของผูนั้นเขามา
เปนหุนสวนแทนผูตาย 
กรณีลมละลาย : เอาหุนของผูนั้น
ออกขาย เปนสินทรัพย ในกอง
ลมละลาย 

 

 
ที่มา (พัชรินทร ไตรรัตนรุงเรือง, 2548, หนา 4-3) 
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การจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวน 
 
 การจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวนทําใหหางหุนสวนมีฐานะเปนนิติบุคคล ซ่ึงผูเปน
หุนสวนผูจัดการที่ไดรับการแตงตั้งจากผูเปนหุนสวนทุกคนจะตองเปนผูดําเนินการขอจด
ทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวนตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานทะเบียนหุนสวนที่หางนั้นมี
สํานักงานใหญตั้งอยู โดยในการจดทะเบียนมี 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1. ทําสัญญาระหวางหุนสวน  เพื่อปองกันการขัดแยงระหวางหุนสวนดวยกันใน
อนาคต โดยในสัญญาควรมีการระบุในรายละเอียดของเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

1.1 ช่ือหางหุนสวน จํากัด 
1.2 จํานวนผูเปนหุนสวน และสิ่งที่นํามาลงทุนรวมกนั 
1.3 แตงตั้งหุนสวนผูจัดการ โดยระบุช่ือ ที่อยู 
1.4 กิจการที่หางหุนสวนจะดําเนนิการหรือเรียกวา วัตถุประสงค 
1.5 การแบงกําไรขาดทุน 
1.6 เร่ืองอื่น ๆ เชน สถานที่แหงใหญ หลักเกณฑ และวิธีการเปลี่ยนแปลงสัญญา 

อํานาจของหุนสวนผูจัดการ แตงตั้งหุนสวนผูจัดการ เปนตน 

2. ขอตรวจสอบ และจองชื่อหางหุนสวนจํากัด  เพื่อมิใหเกิดการเขาใจผิด หรือเกิด
ความซ้ําซอนกับชื่อของหางหุนสวนที่ตั้งกิจการอยูกอนแลว จึงตองมีการจองชื่อหางหุนสวน 
โดยช่ือของหางหุนสวนจะตองไมพอง หรือเรียกขานตรงกัน หรือคลายคลึงกับชื่อนิติบุคคลที่จด
ทะเบียนไวแลว เมื่อไดรับอนุญาตจึงจะใชช่ือนั้นจดทะเบียนไดภายใน 30 วัน  ในการจองชื่อหาง
หุนสวนหรือนิติบุคคล มีหลักเกณฑดังนี้ 

2.1 ช่ือนิติบุคคลตองไมมีคําหรือขอความใด  ดังตอไปนี้ 
2.1.1 พระนามของพระเจาแผนดิน พระมเหสี รัชทายาท หรือพระบรม-

วงศานุวงศ ในพระราชวงศปจจุบัน เวนแตจะไดรับพระบรมราชานุญาติ 
2.1.2 ช่ือกระทรวง  ทบวง  กรม  สวนราชการ  ราชการสวนทองถ่ิน 

หนวยงานหรือ องคการของรัฐ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีเจากระทรวงที่เกี่ยวของ 
2.1.3 ช่ือประเทศ เวนแตจะไดระบุไวตอทายชื่อ และอยูหนาคําวา จํากัด 
2.1.4 ช่ือที่อาจกอใหเกิดสําคัญผิดวา  รัฐบาล  กระทรวง  ทบวง  กรม       

สวนราชการ ราชการสวนทองถ่ิน หนวยงาน หรือองคการของรัฐบาลทั้งของประเทศไทยหรือ
ตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศเปนเจาของหรือผูดําเนินการ 
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2.1.5 ช่ือที่ขัดตอแนวนโยบายแหงรัฐ หรือขัดตอความสงบเรียบรอย หรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

2.1.6 ช่ือซ่ึงมีคําวา บริษัทมหาชนจํากัด หรือ บริษัทจํากัด (มหาชน) หรือ 
คําวา “บมจ.” หรือช่ือที่คลายกันหรือเรียกขานคลายกับคําเชนวานั้น 

2.1.7 ช่ือภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ ซ่ึงมีความหมายหรือทําใหเขาใจ
ไดวา ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
กิจการประกันภัย กิจการจัดหางาน และกิจการคลัง สินคา เวนแตจะไดแสดงหลักฐานการ
อนุญาตใหประกอบธุรกิจดังหลาวไดจากสวนราชการที่เกี่ยวของ 

2.1.8 ช่ือที่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกันกับชื่อของหางหุนสวน 
หนังสือบริคณหสนธิ และบริษัทที่ไดยื่นขอจดทะเบียน หรือนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนไว
กอนแลวซ่ึงอาจทําใหเกิดความหลงผิดได 

2.1.9 ช่ือที่อาจกอใหเกิดความสําคัญผิด หรือ การหลอกลวงประชาชน
เกี่ยวกับความเปนเจาของลักษณะวัตถุประสงค หรือฐานะของกิจการ หรือในประการอื่น 

2.1.10 ช่ือหางหุนสวนบริษัททั้งภาษาไทยและ ภาษาตางประเทศ จะตองมี
คําแสดงประเภทนิติบุคคล และช่ือภาษาตางประเทศใหมีการออกเสียงตรง หรือมีความหมาย
ตรงกับชื่อภาษาไทย ในกรณีเปนบริษัทมหาชนจํากัดตองเขียนชื่อภาษาตางประเทศเปน
ภาษาอังกฤษเทานั้น 

2.2 ช่ือที่สวนราชการขอความรวมมือไมใหใชคําหรือช่ือภาษาตางประเทศที่มี
ความหมายดังตอไปนี้ เปนสวนหนึ่งของชือ่หางหุนสวน และบริษัท 

ทหารผานศึก อผศ. ผานศึก นอกประจําการ 
2.1.1 ทหาร หรือตํารวจ 
2.1.2 กูเกยีรติไทย 
2.1.3 แหงชาติ แหงประเทศไทย ชาติไทย 
2.1.4 พุทธมณฑล 
2.1.5 บริษัทจังหวัด บริษัทพาณิชยจังหวดั 
2.1.6 ช่ือองคการระหวางประเทศ เชน สหประชาชาติ องคการ

สหประชาชาต ิองคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมของสหประชาชาติ เปนตน 
2.1.7 ออสเตรเลีย เฮาส 
2.1.8 สวิส หรือสวิต 
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2.1.9 นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมทั่วไป เขตอุตสาหกรรม
สงออกอาเซียน 

2.1.10 ศูนยหัตถกรรมภาคเหนือ ศูนยหัตถกรรมภาคใต ศูนยหตัถกรรม
ภาคตะวันออกศูนยหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.1.11 มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน โรงเรียน การศึกษา และคําอ่ืนใน
ภาษาอื่นที่มี ความหมายดังกลาว เวนแต จะไดรับความเหน็ชอบจาก 

2.1.12 สวนราชการทีเ่กี่ยวของ 
2.1.13 อบพืช ไซโล หรือหองเยน็ 
2.1.14 ตลาดกลาง 
2.1.15 เรดิโอ ไทยแลนด 
2.1.16 ทางดวน หรือ ทางพิเศษ 
2.1.17 ออมสิน 
2.1.18 ไทยไฟโตเลยีม 
2.1.19 ไฟโตลู 
2.1.20 ไฟโตเลียม 

วิธีการจองชื่อนิติบุคคลและการกรอกแบบพิมพ 

1. การขอจองชื่อนิติบุคคลจะตองเปนภาษาไทย และใหระบุภาษาตางประเทศเปน
อักษรโรมันดวยทุกครั้ง 

2. ในกรณีตั้งใหมถาไมไดระบุประเภทนิติบุคคล จะนําไปจดทะเบียนนิติบุคคล
ประเภทใดหรือนําไปจดทะเบียนที่สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทใดก็ได 

3. ในกรณีแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อ ตองยื่นจดทะเบียนที่สํานักงานทะเบียนหุนสวน
บริษัทซึ่งนิติบุคคลนั้นมีสํานักงานแหงใหญตั้งอยู 

4. แบบขอจองชื่อนิติบุคคลที่นายทะเบียนอนุญาตใหจองชื่อไดแลว ตองยื่นจด
ทะเบียนภายใน 30 วัน นับแตวันที่นายทะเบียนมีคําส่ังอนุญาต 

5. วิธีการจองชื่อนิติบุคคลสามารถจองชื่อนิติบุคคลไดตามวิธีการดังนี้ 
5.1 ทางระบบอินเทอรเน็ต (internet) โดยใหลงทะเบียนไดที่  

WWW.thairegistration.com

5.2 ยื่นแบบจองชื่อตอนายทะเบียน 
 

http://www.thairegistration.com/
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6. วิธีการกรอกแบบพิมพ 
6.1 ทางระบบอินเทอร เน็ต  ใหกรอกรายละเอียดลงในแบบที่ปรากฏใน

จอคอมพิวเตอร 
6.2 ยื่นแบบจองชื่อตอนายทะเบียน ใหดําเนินการ ดังนี้ 

6.2.1 ใหผู เ ร่ิมกอการ กรรมการ ผู เปนหุนสวน หรือหุนสวนผูจัดการ 
แลวแตกรณี กรอกรายละเอียด ช่ือที่อยู หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได และเปน              
ผูลงลายมือช่ือในแบบจอง ช่ือนิติบุคคลที่นายทะเบียนกําหนดขึ้นโดยนําไปยื่นดวยตนเอง หรือ
มอบอํานาจใหบุคคลอื่น (ระบุช่ือผูรับมอบอํานาจพรอมผนึกอากรแสตมป 10 บาท) ยื่นขอจองชื่อ
ตอนายทะเบียนจํานวน 2 ฉบับ 

6.2.2 ขอจองชื่อไดคราวละไมเกิน 3 ช่ือ โดยใหเรียงชื่อตามลําดับความ
ตองการกอนหลัง เพราะนายทะเบียนจะไมพิจารณาชื่อลําดับถัดไป หากช่ือลําดับกอนไดรับ
อนุญาตใหใชแลว 

6.2.3 การกรอกแบบจองชื่อนิติบุคคล ใชพิมพดีดหรือเขียนดวยตัวบรรจงก็ได 

ทั้งนี้ตามคําสั่งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง เร่ือง แกไขเพิ่มเติมระเบียบ
สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท พ.ศ. 2538      
ไดกําหนดใหตราของหางหุนสวน และบริษัทตองไมมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

1. เครื่องหมายตรามหาจักรีบรมราชวงศ 
2. พระบรมราชาภิไธย พระปรมาภิไธยยอของพระมหากษัตริยทุกรัชกาล และ    

พระนามาภิไธยยอของสมเด็จพระอัครมเหสี หรือสมเด็จพระยุพราช 
3. พระบรมราชสัญลักษณ และพระราชสัญลักษณ ของพระมหากษัตริย สมเด็จ  

พระอัครมเหสี หรือสมเด็จพระยุพราช 
4. พระมหามงกุฎ มงกุฎขัตติยราชนารี หรือเครื่องราชอิสริยาภรณอ่ืนใดที่ใกลเคียง

กับมงกุฎ 
5. ฉัตรตางๆ อันเปนลักษณะของเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ 
6. ตราแผนดินตราราชการ ตราครุฑพาห ธงหลวง ธงชาติ หรือ ธงราชการ เวนแต

จะไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
7. พระราชลัญจกร และลัญจกรในราชการ 
8. เครื่องหมายกาชาด ช่ือการชาด กาเยเนวา เครื่องหมายราชการ หรือ เครื่องหมาย

ใด ๆ ที่ขัดตอรัฐประศาสโนบาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
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9. เครื่องหมายที่ราชการ องคการ หนวยงานของรัฐหรือองคการระหวางประเทศ 
ขอสงวนไว 

10. สัญลักษณประจําชาติไทย ไดแก ชางไทย ดอกราชพฤกษ และศาลาไทย 

3. จัดทําคําขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบ เพื่อตรวจพิจารณาโดยมีรายละเอียด
ดังนี้ (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2548) 

 3.1 หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 

3.1.1  คําขอ : แบบ หส.1 , หนังสือรับรอง (ในการ print-out หนังสือรับรอง
ใหอยูดานหลังของหนาแบบ หส. 1) 

3.1.2  รายการ : แบบ หส. 2 (ใชเฉพาะหนา 1 และ หนา 3) 
3.1.3  เอกสารประกอบรายการ : แบบ ว. 
3.1.4  เอกสารประกอบ 
3.1.4.1  แบบจองชื่อนิติบุคคล 
3.1.4.2  สําเนาบัตรประจําตัวของผูจัดการที่ลงชื่อในคําขอจดทะเบยีน 
3.1.4.3  สําเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเปนสมาชิกเนติบณัฑิตยสภา

ของผูรับรองลายมือช่ือ (ถามี) 
3.1.4.4  แบบ สสช. 1 จํานวน 2 ฉบับ (ภูมิภาคใช 3 ฉบับ) 
3.1.4.5  หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 

3.2  หางหุนสวนจํากัด 

3.2.1  คําขอ : แบบ หส.1 , หนังสือรับรอง (ในการ print-out หนังสือรับรอง
ใหอยูดานหลังของหนาแบบ หส. 1) 

3.2.2  รายการ : แบบ หส. 2 (ใชทั้ง 3 หนา)  
3.2.3  เอกสารประกอบรายการ : แบบ ว. 
3.2.4  เอกสารประกอบ 

3.2.4.1  แบบจองชื่อนิติบุคคล 
3.2.4.2  สําเนาบัตรประจําตัวของผูจัดการที่ลงชื่อในคําขอ              

จดทะเบยีน 
3.2.4.3   สําเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเปนสมาชิก            

เนติบณัฑิตยสภาของผูรับรองลายมือช่ือ (ถามี) 
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3.2.4.5  แบบ สสช. 1 จํานวน 2 ฉบับ (ภูมิภาคใช 3 ฉบับ) 
 3.2.4.6  หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 

ตามประกาศสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง เร่ือง กําหนดแบบวัตถุประสงค
ประกอบคําขอจดทะเบียน ไดกําหนดแบบวัตถุที่ประสงค (แบบ ว.) ไว จํานวน 4 แบบ คือ 

1. แบบวัตถุที่ประสงค สําหรับประกอบพาณิชยกรรม (แบบ ว. 1) 
2. แบบวัตถุที่ประสงค สําหรับประกอบธุรกิจบริการ (แบบ ว. 2) 
3. แบบวัตถุที่ประสงค สําหรับประกอบกิจการอุตสาหกรรม และหัตถกรรม (แบบ ว. 3) 
4. แบบวัตถุที่ประสงค สําหรับประกอบเกษตรกรรม (แบบ ว. 4) 

 ในกรณีที่ผูขอจดทะเบียนยื่นคําขอจดทะเบียนโดยใชวัตถุประสงคตามแบบที่
กําหนดไวใหเลือกใชไดเพียงแบบใดแบบหนึ่ง และหากเปนกรณีขอจดทะเบียนที่มีรายละเอียด
วัตถุที่ประสงคเพิ่มเติมหรือแกไขเปลี่ยนแปลงจกแบบวัตถุที่ประสงคกําหนดดังกลาวผูขอจด
ทะเบียนตองจัดทํารายละเอียดวัตถุที่ประสงคทั้งหมดตามแบบ ว. แนบประกอบคําขอจด
ทะเบียน 

 4. การยื่นขอจดทะเบียน  เมื่อจัดทําคําขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบเสร็จ
แลวใหผูเปนหุนสวนหรือหุนสวนผูจัดการจะตองลงลายมือช่ือในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอดวยตนเอง จะมอบหมายบุคคลอื่นลงลายมือช่ือแทนไมได และตองลงลายมือช่ือ
ตอหนานายทะเบียนพรอมแสดงบัตรประจําตัว หรือในกรณีที่ หุนสวนผูจัดการไมสามารถลง
ลายมือช่ือตอหนานายทะเบียนไดใหหุนสวนผูจัดการลงลายมือช่ือตอหนาสมาชิกเนติ     
บัณฑิตยสภา หรือทนายความก็ได  โดยเสียคาธรรมเนียมซึ่งนับจากจํานวนผูเปนหุนสวน
กลาวคือ ผูเปนหุนสวนไมเกิน 3 คน เสียคาธรรมเนียม 1,000 บาท กรณีเกิน 3 คน จะเสีย
คาธรรมเนียมหุนสวนที่เกินเพิ่มอีกคนละ 200 บาททั้งนี้ตองจดทะเบียน ณ สถานที่รับจด
ทะเบียนดังนี้ (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2548) 

 4.1 สํานักงานแหงใหญตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นจดทะเบียนไดที่
สํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1-7 และสวนจดทะเบียนกลาง กรม พัฒนาธุรกิจการคา ถนน
นนทบุรี หรือทางอินเทอรเน็ตเว็บไซต www.dbd.go.th

 4.2 สํานักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตภูมิภาค  สามารถยื่นจดทะเบียนไดที่
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดนั้นๆ ยกเวน จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี 
สามารถขอจดทะเบียนไดทางอินเทอรเน็ตเว็บไซต www.dbd.go.th อีกทางหนึ่ง 

http://www.dbd.go.th/
http://www.dbd.go.th/
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ตรวจและจองชื่อใชแบบจองชื่อนิติบุคคล 

พิมพคําขอและจัดเตรียมเอกสารประกอบ 

คําขอจดทะเบียน 
เอกสารประกอบ 
คําขอจดทะเบียน 

ตนฉบับเอกสาร 
ที่ตองนํามาแสดง 

หส.1 หส.2 แบบ ว. 

• รับผิดเทากับเงินที่ลงหุน 

• ไมมีสิทธิเปนหุนสวนผูจัดการ 

• รับผิดไมจํากัดจํานวน 

• มีสิทธิเปนหุนสวนผูจัดการ 

• บัตรประจําตัวของผูยื่นคําขอ      
 จดทะเบียน 

• สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนา 
 ทะเบียนบานของผูขอจดทะเบยีน 

• สําเนาเอกสารสิทธิ 
 ของสํานักงานแหงใหญ เชน 
 - ทะเบียนบาน หรือ 
 - สัญญาซื้อขาย หรือ 
 - สัญญาเชา 

• หนังสือยินยอมใหใชสถานที่ (ถา
มี) 

• แบบ สสช. 1 จํานวน 2 ฉบับ 

• แบบจองชื่อนิติบุคคล 

• สําเนาบัตรสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา 
 (ถามี) 

ภาพที่ 1.2  ผังแสดงการจดทะเบยีนตั้งหางหุนสวน 
ที่มา (ธารี  หิรัญรัศมี, 2546, หนา 7) 

• หนังสือรับรอง 
 เรื่อง 20 บาท 

• ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน 
 ฉบับละ 50 บาท 

• รับรองสําเนาเอกสาร 
 หนาละ 50 บาท 

ยื่นคําขอจดทะเบยีน 
เอสารประกอบคําขอพื่อตรวจพิจารณา 

ชําระคาธรรมเนยีม 

รับใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน 
และหนังสือรับรอง 

• คาธรรมเนียมในการจัดตั้งหางฯ 
 คิดตามจํานวนผูเปนหุนสวน โดย 
 หุนสวนไมเกิน 3 คน  
 ชําระเงิน 1,000 บาท 
 ถาเกิน 3 คน คนที่เกิน 
 ชําระเพิ่มอีก คนละ 200 บาท 
 ไมมีสิทธิเปนหุนสวนผูจัดการ 

อัตราคาธรรมเนียม 

หุนสวนจําพวกจํากดัความรับผิด หุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด 
มีหุนสวนสองจําพวก 

หางหุนสวนจํากัด 
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ขอดีและขอเสียของการจัดตั้งหางหุนสวน 
 
 การจัดตั้งหางหุนสวนมีทั้งขอดี และขอเสียซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ (ธารี หิรัญรัศมี, 
2546, หนา 6) 
 ขอดีของการจัดตั้งหางหุนสวน 

1. สามารถรวมทุน และความรูความชํานาญของผูเชี่ยวชาญเขามารวมกันดําเนินงาน 
โดยผูเปนหุนสวนจะแบงความรับผิดชอบในการดําเนินงานรวมกันเพื่อใหหางหุนสวนไดรับ
ผลตอบแทนสูงสุด 

2. การดําเนินงานของหางหุนสวนจัดทําไดงายกวาบริษัทจํากัด การตัดสินใจในการ
ดําเนินงานกระทําไดรวดเร็ว  และกฎหมายควบคุมการดําเนินงานเขมงวดนอยกวาบริษัท 

3. การจัดตั้งหางหุนสวนกระทําไดงาย และเสียคาใชจายนอยกวาบริษัทจํากัด 
ขอเสียของการจัดตั้งหางหุนสวน 
1. หางหุนสวนอาจสิ้นสุดเมื่อใดก็ได เชน หางหุนสวนสามัญ  เมื่อหุนสวนคนใดคน

หนึ่งตาย ลาออก ลมละลาย หรือไรความสามารถ หางหุนสวนก็ตองเลิก  หางหุนสวนสามัญจด
ทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัด หากในสัญญาจัดตั้งหางหุนสวนกําหนดกรณีที่จะตองเลกิไว เมือ่
กรณีนั้นเกิดขึ้นหางหุนสวนก็จําตองเลิก เปนตน 

2. เงินลงทุนจํากัด เนื่องจากคุณสมบัติของผูเปนหุนสวนเปนสาระสําคัญ 
3. รับผิดชอบในหนี้สินโดยไมจํากัดจํานวน ผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ

และหางหุนสวนจํากัด (ประเภทไมจํากัดความรับผิด) ตองรับผิดชอบในหนี้สินทั้งปวงของหาง
หุนสวนโดยไมจํากัดจํานวน 

4. การดําเนินงานของหางหุนสวนตองไดรับความเห็นชอบจากผูเปนหุนสวนทุกคน 
ซ่ึงถาผูเปนหุนสวนมีความคิดเห็นขัดแยงกันอาจเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานของหางหุนสวนได 
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การเปลี่ยนกิจการจากกิจการเจาของคนเดียวเปนหางหุนสวน 
 
 ทางเลือกหนึ่งเมื่อกิจการตองการขยายการดําเนินงานหรือตองการเพิ่มเงินทุนอาจทํา
ไดโดยการรวมกิจการกันจากกิจการเจาของคนเดียวนํามารวมเปนหางหุนสวน โดยการโอน
สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ ซ่ึงการบันทึกบัญชีทําได 2 วิธี ดังนี้ 
 1.  เปดสมุดบัญชีของหางหุนสวนขึ้นใหม  วิธีนี้ตองปรับปรุงสินทรัพย หนี้สิน 
ผลตางที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจะถูกโอนเขาบัญชีทุนของกิจการเจาของคนเดียว หลังจากนั้น
จึงทําการปดบัญชีของกิจการเดิมแตละกิจการ แลวจึงเปดสมุดบัญชีของหางหุนสวนขึ้นมาใหม
เพื่อบันทึกการรับโอนสินทรัพย หนี้สิน และสวนของผูเปนหุนสวนตอไป 
 2.  ใชสมุดบัญชีของกิจการเดิมเปนสมุดบัญชีของหางหุนสวนตอไป  วิธีนี้ตองตกลง
กันระหวางหุนสวนวาจะใชสมุดบัญชีของกิจการใดเปนสมุดบัญชีของหางหุนสวนตอไป แลว
จึงปรับปรุงสินทรัพย หนี้สิน ผลตางที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจะถูกโอนเขาบัญชีทุนของกิจการ
เจาของคนเดียว ทําการปดบัญชีของกิจการที่ยกเลิกการใชสมุดบัญชี และโอนสินทรัพย หนี้สิน 
สวนของเจาของไปใหกิจการที่ใชสมุดบัญชีเปนสมุดบัญชีของหางหุนสวนตอไป 
 
ตัวอยางที่ 1.1  ตอไปนี้เปนงบดุลของราน ปู และรานปลา กอนที่จะรวมกิจการเปนหางหุนสวน 
  สินทรัพย   รานปู  รานปลา 
เงินสด       8,000  16,000 
ลูกหนี้       4,000    2,400 
อุปกรณ    20,000  15,000 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม     2,000 18,000   1,500 13,500 
     30,000  31,900 
  หนี้สินและทุน     
เจาหนี้     10,000    5,000 
ทุน     20,000  26,900
     30,000  31,900 
รายการปรับปรุงกอนที่จะรวมกิจการเปนหางหุนสวน ปูปลา มีดังนี้ 
 1.  ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปน 3% จากยอดลูกหนี้ทั้งรานปู และรานปลา  
 2.  คิดคาความนิยมใหรานปลา จํานวน 1,600 บาท 
 3.  คาใชจายคางจายรานปู มีจํานวน 2,000 บาท 
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 ใหรวมกิจการรานปู และรานปลา เปนหางหุนสวนปูปลา โดยเปดสมุดบัญชีของหาง
หุนสวนขึ้นมาใหม การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
 
สมุดบัญชีรานปู  การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                          สมุดรายวันทั่วไป                                                       

  วันที่ 
 

รายการ เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

  ทุน – ปู  2,120 -   

                  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    120 - 

               คาใชจายคางจาย    2,000 - 

  บันทึกรายการปรับปรุงบัญชี      

  คาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ  2,000 -   

  เจาหนี้  10,000 -   

  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  120 -   

  คาใชจายคางจาย  2,000 -   

  ทุน - ปู  17,880 -   

               เงินสด    8,000 - 

               ลูกหนี ้    4,000 - 

               อุปกรณ    20,000 - 

  ปดบัญชีเพื่อโอนสินทรัพย หนี้สินไปหาง
หุนสวน 
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สมุดบัญชีรานปลา  การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                          สมุดรายวันทั่วไป                                                       

  วันที่ 
 

รายการ เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

  คาความนิยม  1,600 -   

                  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    72 - 

               ทุน - ปลา    1,528 - 

  บันทึกรายการปรับปรุงบัญชี      

  คาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ  1,500 -   

  เจาหนี้  5,000 -   

  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  72 -   

  ทุน - ปลา  28,428 -   

               เงินสด    16,000 - 

               ลูกหนี ้    2,400 - 

               อุปกรณ    15,000 - 

               คาความนิยม    1,600 - 

  ปดบัญชีเพื่อโอนสินทรัพย หนี้สินไปหาง
หุนสวน 
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สมุดบัญชีของหางหุนสวนปูปลา การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                          สมุดรายวันทั่วไป                                                       

  วันที่ 
 

รายการ เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

  เงินสด  8,000 -   

  ลูกหนี้  4,000 -   

  อุปกรณ  20,000 -   

               คาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ    2,000 - 

               เจาหนี้    10,000 - 

              คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    120 - 

              คาใชจายคางจาย    2,000 - 

              ทุน - ปู    17,880 - 

  ปูนําสินทรัพย และหนี้สินมาลงทุนในหาง
หุนสวนสัตวน้าํ 

     

  เงินสด  16,000 -   

  ลูกหนี้  2,400 -   

  อุปกรณ  15,000 -   

  คาความนิยม  1,600 -   

               คาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ    1,500 - 

               เจาหนี้    5,000 - 

              คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    72 - 

              ทุน - ปลา    28,428 - 

  ปลานําสินทรัพย และหนี้สินมาลงทุนในหาง
หุนสวนสัตวน้าํ 
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หางหุนสวนปปูลา 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 
(หนวย:บาท) 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 
 เงินสด (8,000 + 16,000)  24,000  
 ลูกหนี้ (4,000 + 2,400) 6,400   
 หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (120 + 72) 192 6,208 30,208 

สินทรัพยไมหมุนเวียน    
 อุปกรณ (20,000 + 15,000) 35,000   
 หัก คาเสื่อมราคาสะสม (2,000 + 1,500) 3,500 31,500  
 คาความนิยม   1,600 33,100
    63,308 

หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 
หนี้สินหมุนเวียน   
 เจาหนี้ (10,000 + 5,000) 15,000  
 คาใชจายคางจาย  2,000 17,000 
สวนของผูเปนหุนสวน   
 ทุน – ปู (4,000 + 2,400) 17,880  
 ทุน – ปลา (4,000 + 2,400) 28,428 46,308
   63,308 
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ตัวอยางที่ 1.2  จากตัวอยางที่ 1.1 ใหใชสมุดบัญชีของรานปลาเปนสมุดบัญชีของหางหุนสวน   
ปูปลาตอไป การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
 
สมุดบัญชีรานปู  การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                          สมุดรายวันทั่วไป                                                       

  วันที่ 
 

รายการ เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

  ทุน – ปู  2,120 -   

                  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    120 - 

               คาใชจายคางจาย    2,000 - 

  บันทึกรายการปรับปรุงบัญชี      

  คาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ  2,000 -   

  เจาหนี้  10,000 -   

  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  120 -   

  คาใชจายคางจาย  2,000 -   

  ทุน - ปู  17,880 -   

               เงินสด    8,000 - 

               ลูกหนี ้    4,000 - 

               อุปกรณ    20,000 - 

  ปดบัญชีเพื่อโอนสินทรัพย หนี้สินไปหาง
หุนสวน 
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สมุดบัญชีรานปลา (ใชเปนสมุดบัญชีของหางหุนสวนปูปลาตอไป) การบันทึกบัญชีเปนดังนี้ 
                                                          สมุดรายวันทั่วไป                                                       

  วันที่ 
 

รายการ เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

  คาความนิยม  1,600 -   

                  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    72 - 

               ทุน - ปลา    1,528 - 

  บันทึกรายการปรับปรุงบัญชี      

  เงินสด  8,000 -   

  ลูกหนี้  4,000 -   

  อุปกรณ  20,000 -   

               คาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ    2,000 - 

               เจาหนี้    10,000 - 

              คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    120 - 

              คาใชจายคางจาย    2,000 - 

              ทุน - ปู    17,880 - 

  รับโอนสินทรัพย และหนี้สินของรานปู มา
ลงทุนใน หางหุนสวนสัตวน้ํา 

     

        

 
 งบดุลหลังรับโอนสินทรัพย และหนี้สินของรานปูจะมีแสดงรายการและจํานวนเงิน
เชนเดียวกับตัวอยางที่ 1.1 
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สรุป 
 
 หางหุนสวนเปนกิจการที่จัดตั้งโดยบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปตกลงเขากันเพื่อกระทํา
กิจการรวมกันดวยประสงคจะแบงปนกําไรอันจะพึงไดจากกิจกรรมที่ทํานั้น โดยแบงเปน 2 
ประเภท คือ หางหุนสวนสามัญ และหางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญจะจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลหรือไมก็ได ถาไมจดทะเบียนหางหุนสวนสามัญจะมีฐานะเปนบุคคลธรรมดา แตถาจด
ทะเบียนหางหุนสวนสามัญจะมีฐานะเปนนิติบุคคล มีหุนสวนประเภทเดียว ไดแก หุนสวน
ประเภททําไมจํากัดความรับผิด สําหรับหางหุนสวนจํากัด กฎหมายกําหนดใหตองจดทะเบียน
เปนนิติบุคคลเทานั้น โดยมีหุนสวน 2 ประเภท ไดแก หุนสวนประเภทจํากัดความรับผิด และ
หุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิด 
 การจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวน มีขั้นตอน คือ ทําสัญญาระหวางหุนสวน ขอ
ตรวจสอบและจองชื่อหางหุนสวนจํากัด จัดทําคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ การยื่นขอ
จดทะเบียน  
 ทั้งนี้การจัดตั้งหางหุนสวนอาจเกิดจากการระดมทุนเพิ่ม หรือขยายกิจการจากกิจการ
เจาของคนเดียวนํามารวมกันเปนหางหุนสวน ซ่ึงมีวิธีการบันทึกบัญชีได 2 วิธี คือ เปดสมุดบัญชี
ของหางหุนสวนขึ้นใหม และใชสมุดบัญชีของกิจการเดิมเปนสมุดบัญชีของหางหุนสวนตอไป   
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แบบฝกหดัทายบท 
 

1.  หางหุนสวนหมายถึงอะไร 
2.  หางหุนสวนแบงไดกี่ประเภท อะไรบาง อธิบาย 
3.  หุนสวนประเภทจํากัดความรับผิดกับหุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิดตางกันอยางไร 
4.  วิธีการจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวนมีขั้นตอนอยางไร 
5.  การขอตรวจสอบและจองชื่อนิติบุคคลทําไดอยางไรบาง 
6.  การตั้งชื่อนิติบุคคลตองไมมีคําหรือขอความใดบาง 
7.  แบบวัตถุประสงคที่ใชประกอบการจดทะเบียน มีกี่แบบอะไรบาง 
8.  ใหบอกขอดี และขอเสียของการจัดตั้งหางหุนสวนมาอยางละ 3 ขอ 
9.  รานนก และรานเล็กตกลงรวมกิจการเขาเปนหางหุนสวน นกเล็ก โดยแบงผลกําไรขาดทุน
 เทากัน  งบดุลของรานนก และรานเล็ก ในวันที่ 1 มนีาคม 25x2  เปนดังนี ้
 

 รานนก รานเล็ก 

เงินสด 

ลูกหนี ้
สินคา 
เครื่องใชสํานักงาน 

คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใชสํานักงาน 
 

เจาหนี ้
เงินกู 
ทุน 

45,000 

90,000 

60,000 

75,000 

(30,000) 
240,000 

75,000 

15,000 

150,000 

240,000 

60,000 

75,000 

75,000 

90,000 

(45,000) 
255,000 

90,000 

30,000 

135,000 

255,000 
 

 นก และเล็ก ตกลงกันวาจะรบัโอนสินทรัพย หนี้สิน และทุนของแตละกิจการ
หลังจากที่ไดปรับปรุงรายการตาง ๆ ดังนี้ 

1. ใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5% ของยอดลกูหนีแ้ตละกจิการ 
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2. สินคาของราน นก ใหตีราคาเปน 80,000 บาท สวนสินคาของรานเล็ก ใหตีราคา
ลดลง 10,000 บาท 

3. ใหบันทกึคาใชจายลวงหนา รานเล็ก จํานวนเงิน 1,000 บาท 

4. ใหบันทกึคาใชจายคางจาย รานนก จํานวนเงิน 800 บาท 

5. เครื่องใชสํานักงาน รานนก ใหตีราคาใหมเปนราคาสุทธิ 50,000 บาท 
 

ใหทํา 1.  บันทึกรายการปรับปรุงสินทรัพย หนี้สิน และทุน ในสมุดบัญชีของแตละกจิการ 

 2.  บันทึกรายการรวมกิจการเปนหางหุนสวน นกเล็ก โดยเปดสมุดบญัชีของหาง  
หุนสวนนกเลก็ใหม 
 3.  งบดุลของหางหุนสวน นกเล็ก ณ วนัที่ 1 มีนาคม 25x2 
 
10.  จากแบบฝกหัดขอ 9 ใหทํา 
 1.  บันทึกรายการปรับปรุงสินทรัพย หนี้สิน และทุน ในสมุดบัญชีของแตละกจิการ 
 2.  บันทึกรายการรวมกิจการเปนหางหุนสวน นกเล็ก โดยใชสมุดบัญชีของรานเล็ก  
เปนสมุดบัญชีของหางหุนสวน (ใหปดสมุดบัญชีของนกดวย) 
 3.  งบดุลของหางหุนสวน นกเล็ก ณ วนัที่ 1 มีนาคม 25x2 
 


	ความหมายของห้างหุ้นส่วน 

