การจดทะเบียนห้ างหุ้นส่วน (Partnerships)

ห้ างหุ้นส่วน ตามมาตรา 1012 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บญ
ั ญัติวา่ ”อันว่าสัญญาจัดตังห้
้ างหุ้นส่วนนัน้ คือ
สัญญาซึง่ บุคคล ตังแต่
้ สองคนขึ ้นไป ตกลงเข้ ากัน เพื่อกระทํากิจการร่วมกันด้ วยประสงค์จะแบ่งกําไรอันจะพึงได้ แต่กิจการ
ที่ทํานัน"้ ดังนันตามกฎหมายห้
้
างหุ้นส่วนจะต้ องมีลกั ษณะสําคัญดังนี ้
1. บุคคลตังแต่
้ สองคนขึ ้นไป จะนําทุนมาเข้ าหุ้นกัน (ทุนที่จะนํามาลง ได้ แก่ เงินสด ทรัพย์สนิ อย่างอื่น หรื อ แรงงาน คือ
ใช้ กําลัง สติปัญญา ความคิดแรงกายแทน)
2. ตกลงเข้ ากัน คือ บุคคลที่จะเข้ าร่วมประกอบกิจการได้ ทําสัญญาตกลงกันว่าจะประกอบการค้ าร่วมกัน การตกลงกันนัน้
จะต้ องมีการแสดง เจตนาโดยแจ้ งชัด อาจจะทําเป็ นสัญญาปากเปล่า หรื อ ลายลักษณ์อกั ษร ก็ได้ วา่ จะเข้ าเป็ น "ห้ าง
หุ้นส่วน"
3. เพื่อการทํากิจกรรมร่วมกัน คือคูส่ ญ
ั ญา จะต้ องมาดําเนินกิจการเพื่อทําการตามที่ได้ ตกลงไว้ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
4. เพื่อประสงค์กําไร คือ เป็ นการตกลงใจทํางาน โดยมีจดุ หมายปลายทางเพื่อผลกําไร อันได้ เกิดจากกิจการที่ทํานัน้ และ
ผลกําไรจะได้ นํามาแบ่งกัน ระหว่างผู้เป็ นหุ้นส่วนด้ วยกัน

ประเภทห้ างหุ้นส่วน
ห้ างหุ้นส่วนบางออก เป็ น 3 ประเภท

ห้ างหุ้นส่วนสามัญ
ห้ างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คล
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด
1. ห้ างหุ้นส่วนสามัญ คือ มีห้ นุ ส่วน สองคนขึ ้นไป ผู้เป็ นหุ้นส่วนจะอยูฐ่ านะผู้จดั การ และทุกคนรับผิดชอบในหนี ้สินไม่
จํากัดจํานวน ตามกฎหมายเรี ยกว่า ผู้เป็ นหุ้นส่วนสามัญ และเรี ยกผู้ที่รับผิดชอบการบริหารงานของห้ างว่า ”หุ้นส่วน
ผู้จดั การ"

ข้ อดีของห้ างหุ้นส่วนสามัญ

1. การจัดตังกระทํ
้
าได้ ง่าย
2. มีการร่วมทุนและความรู้ความสามารถจากผู้เป็ นหุ้นส่วน
3. สามารถขยายกิจการด้ วยการเพิ่มทุนหรื อรับหุ้นส่วนเพิ่มได้

ข้ อเสียของห้ างหุ้นส่วนสามัญ
1. เมื่อห้ างมีการขาดทุนและเลิกกิจการ ผู้เป็ นหุ้นส่วนที่มีฐานะการเงินดีจะถูกเรี ยกร้ องให้ ชําระหนี ้ของห้ างทังหมดได้
้
2. ความคล่องตัวและความเป็ นอิสระ ในการบริหารงานลดลง
3. การเสียภาษี เป็ นการเสียแบบบุคคลธรรมดา
4. ผู้เป็ นหุ้นส่วนต้ องรับผิดชอบต่อเจ้ าหนี ้ร่วมกันโดย เจ้ าหนี ้ อาจจะเรี ยกให้ ห้ นุ ส่วนคนใดชําระหนี ้ให้ จนครบจํานวนย่อม
ได้

2. ห้ างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คล การประกอบการแบบห้ างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คล มีลกั ษณะเหมือนกับห้ างหุ้นส่วน
สามัญทุกประการ แต่มีข้อแตกต่างกัน คือการนําห้ างหุ้นส่วนสามัญไปจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ มีผลให้ ห้างหุ้นส่วนนันเป็
้ นนิติบคุ คล แยกต่างหากจากห้ างหุ้นส่วน

ข้ อดีของห้ างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คล
1. การเสียภาษี เป็ นการเสียแบบนิติบคุ คล
2. ได้ รับความเชื่อถือจากบุคคลภายนอกมากขึ ้น เนื่องจากมีผ้ สู อบบัญชี
3. มีการร่วมลงทุนและความรู้ของหุ้นส่วน
4. เสียภาษี แบบนิติบคุ คล

3. ห้ างหุ้นส่วนจํากัด การประกอบการในลักษณะนี ้จะต้ องจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คล และต้ องใส่คําว่า ห้ างหุ้นส่วนจํากัด"
ไว้ หน้ าชื่อห้ างเสมอไปด้ วย โดยมีผ้ เู ป็ นหุ้นส่วน ตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป แบ่งหุ้นส่วนออกเป็ น 2 ลักษณะคือ
1. ประเภทจํากัดความรับผิดชอบ จํากัดรับผิดชอบในหนี ้สินที่เกิดขึ ้น

2. ประเภทไม่จํากัดความรับผิดชอบ การไม่จํากัดความรับผิดชอบ หมายถึง ไม่จํากัดหนี ้สินที่เกิดขึ ้นกรณี ห้ างหุ้นส่วน
จํากัดเลิกกิจการ ตามกฎหมายให้ สทิ ธิ์แก่เจ้ าหนี ้ ของกิจการมีสทิ ธิ์เรี ยกร้ องให้ นําทรัพย์สนิ ส่วนตัวของหุ้นส่วนไม่จํากัด
ความรับผิดชอบในส่วนที่นอกเหนือจากเงินที่ลงทุนในกิจการ มาชําระหนี ้จนครบ

ข้ อดีของห้ างหุ้นส่วนจํากัด
1. รวบรวมเงินทุน ความรู้ความสามารถจากผู้เป็ นหุ้นส่วนได้ มากขึ ้น
2. ผู้มีเงินทุนยินดีจะลงทุนร่วมด้ วย โดยเป็ นหุ้นส่วนประเภทจํากัดความรับผิด ทําให้ พ้นภาระรับผิดชอบในหนี ้สินแบบ
ลูกหนี ้ร่วม
3. สามารถจะระดมบุคคลที่มีความเชียวชาญในสาขาใด ๆ มาเป็ นหุ้นส่วนประเภทจํากัดความรับผิดได้
4. ได้ รับความเชื่อถือจากบุคคลภายนอกมากขึ ้น
5. เสียภาษี เงินได้ แบบนิติบคุ คล

ข้ อเสียของห้ างหุ้นส่วนจํากัด
1. การจัดตังมี
้ ความยุง่ ยากมากขึ ้น
2. หุ้นส่วนประเภทไม่จํากัดความรับผิดชอบ ต้ องรับภาระหนี ้สินไม่จํากัดจํานวน
3. เมื่อมีผ้ เู ป็ นหุ้นส่วนคนใดตาย ล้ มละลาย หรื อลาออก ห้ างหุ้นส่วนนันจะต้
้ องเลิกกิจการและชํารบัญชีให้ เรี ยบร้ อย

