
รูปแบบของธุรกิจ

1. ธุรกิจเจาของคนเดียว  (sole proprietorship)

2. หางหุนสวนจํ ากัด  (partnership)

3. บริษัทจํ ากัด  (corporation)

4. บริษัทมหาชนจํ ากัด  (public  corporation)

5. กิจการรวมคา  (joint  venture)

6. กองทุนธุรกิจ  (business  Trust)

7. โฮลดิงคัมพานี  (hoding  company)

8. สหกรณ  (co-operative)

9. รัฐวิสาหกิจ  (public  enterprise)

ธุรกิจเจาของคนเดียว  (sole proprietorship)

ขอดี...

• จัดตั้ง และเลิกกิจการทํ าไดสะดวก
• มีอิสระและความคลองตัวสูง
• กฎหมายและขอบังคับมีนอย
• ควบคุมดูแลพนักงานไดงาย
• ปองกันความลับของธุรกิจได
• เจาของไดกํ าไรแตผูเดียว
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   ขอเสีย....

• ทุนจํ ากัด  ขยายธุรกิจไดยาก
• รับผิดชอบความเสียหายแตผูเดียว
• ขอจํ ากัดดานความรูความสามารถ
• ขาดความตอเนื่องในกิจการหากเจาของมีปญหา

หางหุนสวนจํ ากัด  (partnership)

ธุรกิจตั้งแต 2 คนขึ้นไปทํ าสัญญาตกลงที่จะทํ ากิจการ
รวมกัน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแบงกํ าไรอันจะพึงไดจาก
กิจกรรมที่ทํ า

ประเภทของหางหุนสวน

นิติบุคคล   (จดทะเบียน)
   สามัญ

ทั่วไป   (ไมจดทะเบียน)
หางหุนสวน

   จํ ากัด (จดทะเบียน)
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ขอดี
• มีเงินทุนมากขึ้น และสามารถระดมทุนไดมาก
• จัดตั้ง และเลิกกิจการไดงายสํ าหรับหางหุนสวน

สามัญ
• เปนการรวมความรูความสามารถหลายดานของผู

ลงทุน
• มีความนาเชื่อถือกวาธุรกิจเจาของคนเดียว
• มีกฎหมายและระเบียบรองรับมากขึ้น

ขอเสีย
• ทุนจํ ากัดหากมีหุนสวนนอยราย
• มีปญหาเรื่องความซื่อสัตยของหุนสวน
• ความรับผิดชอบไมจํ ากัด
• ถอนหุนไดยากจนกวาจะเลิกกิจการ
• อายุการดํ าเนินการขึ้นอยูกับผูเปนหุนสวน

บริษัทจํ ากัด  (corporation)

องคการธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยการแบงทุนเปนหนวย
เล็กๆ เรียกวาหุน  และมีมูลคาเทาๆกัน  ผูถือหุนตางรับ
ผิดชอบจํ ากัด  เทากับจํ านวนหุนที่ตนเองถือครองอยู
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ลักษณะของบริษัทจํ ากัด

 มีผูถือหุนไมตํ่ ากวา 7 คน
 มีมูลคาหุนๆ 5 บาทขึ้นไป
 มีคํ าวา  บริษัท......จํ ากัด   เสมอ
 กรรมการบริษัทเปนผูดํ าเนินงาน
 ผูกํ าหนดนโยบายบริษัทคือผูถือหุน
 หุนสามารถโอนกันได

ขอดี
• สามารถขยายทุนโดยการขายหุน/ระดมทุนไดงาย
• ความรับผิดชอบของผูถือหุนมีจํ ากัด
• อายุของบริษัทยาวนานมั่นคง
• สามารถเปลี่ยนมือผูถือหุนได
• สามารถหาผูชํ านาญการมาบริหารงานได

 ขอเสีย
• การกอตั้งยุงยาก และมีคาใชจายสูง
• ประสิทธิภาพงานขึ้นอยูกับความสามารถของผู

บริหาร
• มีขอจํ ากัดทางกฎหมายมาก
• อาจมีขอขัดแยงระหวางผูบริหารงานและผูถือหุน



บริษัทมหาชนจํ ากัด  (public  corporation)

มีลักษณะคลายกับบริษัทจํ ากัด  แตมีสวนที่แตกตางดังน้ี

 มีผูถือหุนตั้งแต 15 คนขึ้นไป

 หุนมีมูลคาตั้งแต 1 บาท ขึ้นไป

 ประชาชนเปนผูถือหุนไมตํ่ ากวา 50 %

 มีคํ าวา  บริษัท....จํ ากัด (มหาชน)

กิจการรวมคา  (joint  venture)

มีลักษณะดังน้ี

 เปนการลงทุนประกอบธุรกิจรวมกัน  ระหวางบริษัท
กับบริษัท หรือ  บริษัทกับหางหุนสวน  ซ่ึงเปนบริษัท
ตางประเทศก็ได

 รับผิดชอบหนี้ไมจํ ากัด
 เปนการประกอบธุรกิจระยะสั้น
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กองทุนธุรกิจ  (business Trust)

มีลักษณะดังน้ี

 บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปนํ าทรัพยสินมาลงทุน  โดย
มอบใหผูพิทักษดํ าเนินการประกอบธุรกิจ   ภายใต
เงื่อนไขและระยะเวลาที่กํ าหนด

 เจาของทรัพยจะรับผิดเพียงทรัพยที่นํ ามาลงทุนเทา
น้ัน

 ผูพิทักษ โดยตามปกติจะเปนธนาคารหรือบริษัทประ
กันภัย

 ผูลงทุนหรือเจาของจะไดผลประโยชนในรูปดอกเบี้ย
หรือเงินปนผล

โฮลดิงคัมพาน ี (holding company)

 กอตั้งขึ้นมาเพื่อทํ าการควบคุมการดํ าเนินการของ
บริษัทอื่น

 บริษัทจะถือหุนบริษัทอื่นมากกวา 50 % ซ่ึงเรียกวา
บริษัทแม  และบริษัทที่ขายหุนใหกับบริษัทแมเรียก
วาบริษัทในเครือ

 บริษัทแมจะเปนผูควบคุมนโยบายและการบริหาร



สหกรณ  (co-operative)

เปนการจัดตั้งจัดตั้งขึ้นมาจากกลุมคนที่มีอาชีพ  ความ
สนใจ และ ความตองการคลายคลึงกัน  รวมกันจัดตั้งขึ้นมา
โดยมีวัตถุประสงคในการดํ าเนินการรวมกัน  เพื่อที่จะขจัด-
ปญหา และ ความเดือดรอนทางดานเศรษฐกิจ  และสังคม
โดยสหกรณแบงไดเปน 6 ประเภทดังน้ี

 สหกรณการเกษตร

 สหกรณประมง

 สหกรณนิคม

 สหกรณรานคา

 สหกรณออมทรัพย

 สหกรณบริการ

รัฐวิสาหกิจ  (public

หมายถึงองคการของรัฐบาล
รัฐบาลเปนเจาของ  หรือหุนสวนม
ประสงคในการจัดตั้งเพื่อ….
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  enterprise)

หรือหนวยงานธุรกิจที่
ากกวา 50 % โดยมีวัตถุ
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 อํ านวยประโยชนแกประชาชนทางดาน
สาธารณูปโภค

 เพื่อความสงบและความมั่นคงของประเทศ

 เพื่อปองกันการถูกเอาเปรียบจากผูผลิต และ
ผูจํ าหนายสินคา

 เพื่อดํ าเนินในกิจการที่ตองลงทุนมาก และ
เปนประโยชนตอประเทศและประชาชน

 เพื่อหารายไดเขารัฐเพื่อใชจายในกิจการของรัฐ

กิจกรรมทายบท

รูปแบบธุรกิจทั้ง 9 ประเภท  ทานคิดวารูปแบบธุรกิจใด

ที่ดีที่สุด   เพราะเหตุใด   จงใหเหตุผลประกอบ


