
 

 

So sánh lựa chọn loại hình doanh nghiệp 
 
Đối với nhiều người đang có ý định thành lập một công ty thì việc lựa chọn loại hình công ty là 
TNHH một thành viên hay hai thành viên trở lên, hoặc công ty cổ phần, hoặc công ty hợp 
danh... vẫn luôn là câu hỏi. Chúng tôi tư vấn cho quý Khách hàng về mỗi loại hình công ty với 
mong muốn đồng hành cùng các bạn trong việc lựa chọn hình thức kinh doanh có hiệu quả. 
 

LOẠI HÌNH ƯU ĐIỂM HẠN CHẾ 

Doanh nghiệp 
Tư nhân  

• Một chủ đầu tư, thuận lợi trong 
việc quyết định các vấn đề của 
Doanh nghiệp  

• Không có tư cách pháp nhân 
• Chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản 

của chủ Doanh nghiệp 

Công ty TNHH  • Nhiều thành viên cùng tham gia 
góp vốn, cùng kinh doanh  

• Có tư cách pháp nhân 
• Chịu trách nhiệm hữu hạn về tài 

sản theo tỉ lệ vốn góp  

• Khả năng huy động vốn từ công 
chúng bằng hình thức đầu tư trực 
tiếp không có, không được phát 
hành cổ phiếu 

• Tính vốn đối nhân, vốn đối vốn 

Công ty Cổ phần • Nhiều thành viên cùng tham gia 
góp vốn, cùng kinh doanh 

• Có tư cách pháp nhân 
• Chịu trách nhiệm hữu hạn về tài 

sản theo tỉ lệ vốn góp 
• Các cổ đông sáng lập có thể mất 

quyền kiểm soát Công ty  

• Khả năng huy động vốn từ công 
chúng bằng hình thức đầu tư trực 
tiếp thuận lợi, công chúng có thể dễ 
dàng tham gia vào công ty bằng 
hình thức mua cổ phiếu của Công ty 
(tính chất mở của Công ty) 

• Tính đối vốn rõ rệt hơn 

Công ty Hợp 
danh  

• Nhiều thành viên cùng tham gia 
góp vốn, cùng kinh doanh 

• Các thành viên hợp danh có thể 
hoạt động nhân danh công ty 

• Công ty hoạt động dựa trên uy tín 
của các thành viên  

• Các thành viên cùng liên đới chịu 
trách nhiệm vô hạn về tài sản liên 
quan đến các hoạt động của Công ty 

• Không có tư cách pháp nhân  

 


