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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบของพระราชบญัญติัการจดัตั้งบริษทั

จ ากดัคนเดียว ตามร่างพระราชบญัญติัการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียว พ.ศ. ... ของประเทศไทย ท่ีไม่อนุญาตใหนิ้ติบุคคล
เป็นผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งบริษทั อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากแนวคิดเก่ียวกบัความเป็นบุคคลของบริษทั ตามทฤษฎีบุคคล
สมมุติ โดยจะศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายบริษทัจ ากดัคนเดียวของประเทศองักฤษ และประเทศเยอรมนี ซ่ึงนบัวา่เป็น
ตน้แบบของกฎหมายบริษทัจ ากดัคนเดียวในปัจจุบนั ทั้งน้ี จากการศึกษาพบว่าประเทศองักฤษ และประเทศเยอรมนี 
อนุญาตให้บริษทัจ ากดัคนเดียวสามารถจดัตั้งข้ึนไดส้องรูปแบบ ไดแ้ก่ บริษทัจ ากดัคนเดียวโดยบุคคลธรรมดา และ
บริษทัจ ากดัคนเดียวโดยนิติบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัความเป็นบุคคลของบริษทั ตามทฤษฎีความเป็น
บุคคลท่ีแทจ้ริง อนัเป็นแนวคิดท่ีมีความทนัสมยั สามารถตอบสนองสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมไดม้ากกว่า 
ดงันั้น จึงเสนอแนะใหป้ระเทศไทยปรับปรุงร่างกฎหมายตามแนวทางของประเทศตน้แบบต่อไป เพ่ือเป็นการป้องกนั
ปัญหา และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการใชบ้งัคบักฎหมายท่ียงัมีความบกพร่องในอนาคต  
 

ABSTRACT 
The purposes of this study are to analyze the problems and effects of the One-Man Limited Company Law 

according to the draft of Establishment of One-Man Companies Act B.E. … of Thailand, which does not allow juristic 
persons to be a promoter of the companies because the country adopts the fiction entity theory. This study compares 
the draft to the British and German company law that are considered as the models of one-man limited company law 
in the world. It was found that United Kingdom and Germany classify one-man limited companies into two types:    
one-man limited company with a natural person and another one with juristic persons. This is consistent with the 
concept of corporate personality, real entity theory, which is a modern concept that can meet economic and social 
situations. It is suggested that Thailand should improve the draft in order to prevent future problems and effects from 
the legal enforcements with defects.   
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บทน า 
 

 ปัจจุบนัประเทศไทยตระหนกัถึงความเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม ท่ีองคก์รธุรกิจเร่ิมจะมี
ขนาดเล็กลงเร่ือยๆ จนมีผูป้ระกอบการหรือเจา้ของเพียงคนเดียว จึงมีนโยบายท่ีจะตราร่างพระราชบญัญติัการจดัตั้งบริษทั
จ ากดัคนเดียว พ.ศ. ... ข้ึนมาใชบ้งัคบัภายในประเทศ ซ่ึงในเวลาน้ีร่างกฎหมายฉบบัดงักล่าวผา่นการลงมติของคณะรัฐมนตรี
แลว้ เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2560 และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 
2560) โดยรัฐบาลมีความประสงคท่ี์จะใชก้ฎหมายฉบบัน้ีเป็นเคร่ืองมือในการสร้างแรงจูงใจใหผู้ป้ระกอบการวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดเลก็เขา้สู่ระบบ เพ่ือจะไดเ้ขา้ถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีภาครัฐจดัหาให ้อนัเป็นมาตรการส่งเสริมและกระตุน้
เศรษฐกิจของประเทศใหข้ยายตวัและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งยงัประสงคจ์ะใชก้ฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการแกไ้ขปัญหานอร์
มินี (Nominee) หรือผูถื้อหุ้นเทียมในบริษทัดว้ย ประกอบกบัสภาวการณ์ดา้นการคา้ และการลงทุนระหว่างประเทศในยคุ
สมยัน้ีเปล่ียนแปลงไป จึงเห็นควรใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎหมายท่ีนบัวา่เป็นรากฐานของระบบ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างกฎหมายบริษทั ให้มีความทนัสมยั เป็นสากลและรองรับกับสถานการณ์อยู่เสมอ (ศูนยว์ิจยั
กฎหมายและการพฒันา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2558)  
 อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาประเด็นเร่ืองการจดัตั้งบริษทั ตามร่างพระราชบญัญติัการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียว 
พ.ศ. ... ฉบบัลงวนัท่ี 24 มกราคม 2560  พบวา่ยงัคงมีขอ้บกพร่องอยูบ่างประการ ซ่ึงขดักบัหลกัปฏิบติัของการจดัตั้งบริษทัผู ้
ถือหุ้นคนเดียวท่ีใชแ้พร่หลายอยู่ในประเทศท่ีเศรษฐกิจพฒันาแลว้ กล่าวคือ ร่างพระราชบญัญติัฯ จ ากดัสิทธิไวแ้ต่เพียง
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น ท่ีจะสามารถเป็นผูเ้ร่ิมก่อการ หรือเจ้าของบริษทัจ ากัดคนเดียวได ้โดยนิติบุคคลไม่
สามารถเขา้มามีบทบาทในฐานะผูเ้ร่ิมก่อการหรือผูถื้อหุ้นโดยตรงของบริษทัจ ากัดคนเดียว ตามกฎหมายฉบบัน้ีไดเ้ลย 
เน่ืองจากมาตรา 3 ของร่างพระราชบญัญติัฯ ก าหนดนิยามของเจา้ของบริษทัไวช้ดัเจนว่า “เจา้ของบริษทั” หมายความว่า 
‘บุคคลธรรมดา’ ท่ีเป็นเจา้ของเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีน ามาลงทุนในบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มาตรา 11(1) ท่ีก าหนดคุณสมบติั
ของเจ้าของบริษทัเอาไวว้่าตอ้งเป็นผูบ้รรลุนิติภาวะจึงจะสามารถเป็นเจ้าของบริษทัได้ ประกอบกับ มาตรา 12(4) ยงั
ก าหนดให้เจ้าของบริษัทต้องลงลายมือช่ือในเอกสารการจดทะเบียนบริษทัด้วย ซ่ึงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ร่าง
พระราชบญัญติัฯ ฉบบัน้ีไม่ประสงคจ์ะให้นิติบุคคล เขา้มาเป็นผูถื้อหุ้น และผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียว ซ่ึงจะ
ส่งผลให้กฎหมายไม่มีความเป็นสากล อีกทั้งยงัขดักบัหลกัการเร่ืองความสามารถของนิติบุคคลดว้ย กล่าวคือ โดยหลกันิติ
บุคคลมีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมาย เม่ือเป็นบุคคลยอ่มมีความสามารถท่ีจะด าเนินการต่างๆไดเ้อง ซ่ึงหมายรวมถึงการ
จดัตั้งบริษทัดว้ย ยิ่งไปกวา่นั้น การบญัญติักฎหมายเช่นน้ียอ่มเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
เพราะไม่เอ้ืออ านวยต่อการจดัตั้งองคก์รธุรกิจใหม่ อนัเป็นผลมาจากการจ ากดักรอบในการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียว ให้แต่
เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น ซ่ึงขอ้จ ากดัในลกัษณะน้ีไม่ปรากฏในกฎหมายของต่างประเทศ ท าให้การจดัตั้งบริษทัจ ากดัคน
เดียวในต่างประเทศนั้น ท าไดง่้ายและสะดวกกว่าในประเทศไทย อนัจะส่งผลให้ความน่าสนใจในการเขา้มาลงทุนจดัตั้ง
บริษทัจ ากัดคนเดียวในประเทศไทยลดน้อยลง ซ่ึงท าให้ประเทศไทยเสียโอกาสทั้ งทางด้านเงินทุน และวิทยาการหรือ
เทคโนโลยสีมยัใหม่ต่างๆ ดว้ย (เสถียรภาพ, 2560)  
 นอกจากน้ี เม่ือร่างพระราชบญัญติัฯ ฉบบัน้ีถูกน ามาใชบ้งัคบัแลว้ จะก่อใหเ้กิดปัญหาการแปรสภาพบริษทัจ ากดัท่ี
มีผูถื้อหุ้นหลายคนเป็นบริษทัจ ากดัคนเดียวข้ึนในอนาคตดว้ย กล่าวคือ เม่ือร่างพระราชบญัญติัฯ ฉบบัน้ี ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ 
หรือเจา้ของบริษทัจ ากดัคนเดียว จะตอ้งมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยท่ีไม่สามารถมีสถานะเป็นนิติบุคคลไดเ้ลย 
หากเกิดกรณีท่ีจ านวนผูถื้อหุ้นในบริษทัจ ากดัท่ีมีผูถื้อหุ้นหลายคนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ลดจ านวนลงจน
เหลือเพียงคนเดียว โดยผูถื้อหุน้ท่ีเหลืออยูเ่พียงคนเดียวนั้นมีสถานะเป็นนิติบุคคลแลว้ บริษทัดงักล่าวยอ่มจะไม่สามารถแปร
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สภาพเป็นบริษทัจ ากดัคนเดียวตามร่างพระราชบญัญติัฯ ฉบบัน้ีได ้ส่งผลให้บริษทัดงักล่าวด ารงอยูโ่ดยไม่มีกฎหมายใดมา
รองรับอยา่งชดัเจน หรืออาจจะตอ้งเลิกกนัไป เน่ืองจากตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยบริษทัจ ากดั ก าหนดให้
การท่ีผูถื้อหุ้นลดจ านวนลงเหลือนอ้ยกวา่สามคน เป็นเหตุให้ศาลมีดุลยพินิจในการสั่งเลิกบริษทัได ้อนัท าให้การประกอบ
ธุรกิจขาดความต่อเน่ือง ขาดความน่าเช่ือถือ และไม่มีเสถียรภาพ ซ่ึงเป็นผลกระทบโดยตรงมาจากช่องวา่งของกฎหมายตาม
ร่างพระราชบญัญติัการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียว พ.ศ. ... ฉบบัน้ี 
 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาระบบกฎหมายบริษทัของประเทศท่ีเศรษฐกิจพฒันาเติบโตอยา่งกา้วกระโดด จะพบวา่ ส่วนใหญ่ 
ประเทศเหล่านั้นลว้นมีแนวคิดใหนิ้ติบุคคลสามารถเป็นผูเ้ร่ิมก่อการบริษทัไดท้ั้งส้ิน ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากอิทธิพลของทฤษฎี
ความเป็นนิติบุคคลท่ีแทจ้ริง หรือ ‘Real Entity Theory’ อนัมีตน้ก าเนิดแนวคิดมาจากประเทศเยอรมนี และพฒันาต่อยอดจน
ปัจจุบนัเร่ิมมีการเผยแพร่ไปยงัยโุรปและประเทศต่างๆทัว่โลก โดยมีแนวคิดวา่สถานภาพและฐานะของนิติบุคคลไม่ใช่ส่ิง
สมมุติข้ึนตามกฎหมายเท่านั้น หากแต่เป็นบุคคลท่ีประกอบเขา้ดว้ยกนัโดยมีเจตนาท่ีแทจ้ริงและมีความสามารถเป็นของ
ตวัเอง ท าใหนิ้ติบุคคลสามารถจดัตั้งบริษทัได ้ไม่วา่จะเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั บริษทัเอกชนจ ากดั หรือบริษทัจ ากดัท่ีมีผูถื้อ
หุ้นคนเดียวก็ตาม (Petrin, 2013) ในขณะท่ีประเทศไทยยงัคงยึดถือกบัทฤษฎีความเป็นบุคคล ตามทฤษฎีบุคคลสมมุติ หรือ 
‘Fiction Entity Theory’ (เสถียรภาพ, 2556) ท่ีมองวา่นิติบุคคลมิใช่บุคคลท่ีแทจ้ริง จึงไม่มีเจตจ านงเป็นของตวัเอง สิทธิ หนา้ท่ี 
ตลอดจนความสามารถต่างๆของนิติบุคคลเกิดมีข้ึนจากการให้อ านาจของรัฐผ่านทางกฎหมาย ดงันั้น เม่ือกฎหมายไม่ไดใ้ห้
อ านาจนิติบุคคลเป็นผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งบริษทั นิติบุคคลจึงไม่สามารถเป็นผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งบริษทัได ้(Harris, 2006)     
 ดงันั้น เพ่ือให้กฎหมายบริษทัของประเทศไทยกา้วทนัต่อสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบนั ตลอดจน
สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแกไ้ขปัญหา และส่งเสริมการขยายตวัทางเศรษฐกิจไปพร้อมกนั ผูว้ิจยัจึงมุ่งศึกษาประเด็น
เร่ืองการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียวโดยนิติบุคคล เพ่ือใหมี้การแกไ้ขกฎหมายบริษทั โดยอนุญาตใหนิ้ติบุคคลเป็นผูเ้ร่ิมก่อการ 
หรือผูถื้อหุน้บริษทัจ ากดัคนเดียวได ้เช่นเดียวกนักบัประเทศท่ีเศรษฐกิจพฒันาแลว้  
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาอนัเก่ียวดว้ยการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียวโดยนิติบุคคลภายในประเทศ
ไทย เปรียบเทียบกับประเทศองักฤษ และประเทศเยอรมนี โดยจะน าผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงร่างพระราชบญัญติัการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียว พ.ศ. ... (ฉบบัลงวนัท่ี 24 มกราคม 2560) ใหมี้ความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพในการใชบ้งัคบัต่อไป  
 
วธีิการวจิยั 
 วธีิการด าเนินการวจิยัเป็นการวจิยัเอกสาร (Documentary Research) ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ดงัน้ี 

- เอกสารระดับปฐมภูมิ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญติัการจัดตั้งบริษทัจ ากัดคนเดียว พ.ศ. ... ฉบับลงวนัท่ี 24 
มกราคม 2560, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ว่าดว้ยหุ้นส่วนและบริษทั ของประเทศไทย, Companies Act 2006 ของ
ประเทศองักฤษ, Limited Liability Company Act (as last amended 2016) ของประเทศเยอรมนี ตลอดจน 12th Directive 1989 
on Single-member Private Limited-liability Companies ของประชาคมยโุรป 

- เอกสารอ่ืนๆ ไดแ้ก่ รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์โครงการศึกษากฎหมายเพ่ือรองรับการจดัตั้งนิติบุคคลโดย
บุคคลคนเดียว, วทิยานิพนธ์, หนงัสือ, บทความ และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 โดยน าขอ้มูลท่ีได้มาศึกษาวิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบ ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นกฎหมายบริษทัหลายท่าน เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด 
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ผลการวจิยั  
1. ผู้มสิีทธิจดทะเบียนจดัตั้งบริษัทจ ากดัคนเดยีว: ศึกษาเปรียบเทยีบกบัประเทศองักฤษ และประเทศเยอรมนี 
จากการศึกษาพบวา่ การยกร่างกฎหมายบริษทัคร้ังแรกในประเทศไทยนั้น ประเทศไทยไดรั้บอิทธิพลจากกฎหมาย

บริษทั (Companies Act) ของประเทศองักฤษ ในยุคศตวรรษท่ี 17 - 18 (หลวงศรีปรีชาธรรมปาฐก, 2503 อา้งถึงใน ภาสกร, 
2539) ซ่ึงมีแนวคิดเก่ียวกบัความเป็นบุคคลของบริษทั ตามทฤษฎีบุคคลสมมุติ อนัท าให้ประเทศไทยมีแนวคิดวา่ นิติบุคคล
เป็นเพียงบุคคลท่ีถูกสมมุติข้ึนมา โดยการใหอ้ านาจจากรัฐผา่นทางกฎหมาย ซ่ึงนิติบุคคลจะไม่อาจมีสิทธิ ความสามารถ และ
อ านาจใดๆ เกินไปกวา่ขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนดไวไ้ดเ้ลย (ประสิทธ์ิ, 2543) และประเทศไทยยงัคงเดินตามแนวคิดทฤษฎี
บุคคลสมมุติมาจวบจนปัจจุบนั จะเห็นไดจ้าก ค าวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีเคยตีความวา่ ผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้ง
บริษทัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยจ์ะตอ้งมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยให้เหตุผลว่า กฎหมายไม่มี
เจตนารมณ์ใหนิ้ติบุคคลเป็นผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งบริษทั (คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2521) ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาร่างพระราชบญัญติั
การจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียว พ.ศ. ... ก็ยงัคงปรากฏแนวคิดในลกัษณะเช่นเดียวกนั ซ่ึงอนุญาตให้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดา
เท่านั้นท่ีจะเป็นผูเ้ร่ิมก่อการ และเจา้ของเพียงคนเดียวของบริษทัได ้นอกเหนือจากการจ ากดัสิทธินิติบุคคลไม่ใหเ้ขา้เป็นผูเ้ร่ิม
ก่อการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียว ซ่ึงเป็นประเด็นส าคญัในการวิจยัคร้ังน้ีแลว้ ร่างกฎหมายฉบบัน้ียงัมีขอ้บกพร่องในแง่ของ
การจ ากดัสิทธิผูป้ระสงคจ์ะจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัอีกหลายประการ ไม่วา่จะเป็นการจ ากดัสิทธิคนต่างชาติ ไม่ให้เขา้มาจด
ทะเบียนจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียวในประเทศไทย และการจ ากดัสิทธิใหบุ้คคลหน่ึงสามารถจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจ ากดัคน
เดียวไดเ้พียงหน่ึงแห่ง อนัส่งผลใหไ้ม่สามารถประกอบธุรกิจหลายๆประเภทไดใ้นเวลาเดียวกนั 

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบั Companies Act 2006 ของประเทศองักฤษ และ Limited Liability Company Act 
(as last amended 2016) ของประเทศเยอรมนี กลบัไม่พบวา่การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียวมีขอ้จ ากดัมากมายเช่น
ในประเทศไทย กล่าวคือ ในแง่สถานะของผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งบริษทันั้น กฎหมายอนุญาตใหท้ั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
เป็นผูเ้ร่ิมก่อการ และเจา้ของบริษทัจ ากดัคนเดียวไดท้ั้งส้ิน อนัเป็นผลพวงมาจากแนวคิดทฤษฎีความเป็นบุคคลท่ีแทจ้ริงท่ี
แพร่ขยายอย่างกวา้งขวางในยุโรป ช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 (Griffin, 1996) ส่งผลให้บริษทัจ ากดัคนเดียวของทั้งสองประเทศ 
ปรากฏข้ึนสองรูปแบบ คือ บริษทัจ ากัดคนเดียวโดยบุคคลธรรมดา และบริษทัจ ากัดคนเดียวโดยนิติบุคคล นอกจากน้ี 
กฎหมายของประเทศองักฤษ (Mayson, French and Ryan, 2014 - 2015) และประเทศเยอรมนี (Müller, 2006) ยงัอนุญาตให้ผู ้
ลงทุนชาวต่างชาติเขา้มาลงทุนภายในประเทศไดอ้ยา่งเสรี ตลอดจนอนุญาตให้ผูล้งทุนแต่ละรายสามารถจดัตั้งบริษทัจ ากดั
คนเดียวไดห้ลายบริษทัดว้ย  

2.  ปัญหาและผลกระทบจากการทีก่ฎหมายไม่อนุญาตให้จดัตั้งบริษัทจ ากดัคนเดยีวโดยนิตบุิคคล 
                     2.1  ปัญหาความลา้สมยัของบทบญัญติักฎหมาย 

        สืบเน่ืองจากแนวคิดทฤษฎีความเป็นบุคคลของบริษทัท่ีประเทศไทยยงัคงยึดติดอยู่กับแนวคิด
โบราณวา่ นิติบุคคลเป็นเพียงบุคคลท่ีถูกสมมุติข้ึนมาโดยรัฐเท่านั้น (เสถียรภาพ, 2556) อนัเป็นแนวคิดท่ีสะทอ้นผา่นมา
ทางบทบญัญติักฎหมาย ท าให้ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่อนุญาตให้นิติบุคคลเป็นผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งบริษทัจ ากดัได ้
แตกต่างจากประเทศตน้แบบของกฎหมายบริษทั อาทิ ประเทศองักฤษ และประเทศเยอรมนี ท่ีเปล่ียนแปลงแนวคิดไป
ตามทฤษฎีความเป็นบุคคลท่ีแทจ้ริง ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีมีความทนัสมยั และเขา้กบัสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัมากกวา่ โดยเปิดกวา้งใหท้ั้งนิติบุคคล และบุคคลธรรมดาเป็นผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียวได ้ท าใหต้วั
บทกฎหมายมีความทนัสมยั ไม่ผกูติดอยูก่บักรอบความคิดเดิมๆ และไดรั้บการยอมรับจากนกัลงทุนจากทัว่โลกมากกวา่ 
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 2.2 ปัญหาการส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจ 
       เม่ือกฎหมายไม่เอ้ืออ านวยให้การจดัตั้งองคก์รธุรกิจท าไดโ้ดยง่าย เน่ืองจากมีเง่ือนไขในลกัษณะของ

การจ ากดัสิทธิผูป้ระกอบการ ยอ่มท าให้ไม่ดึงดูดนกัลงทุนจากทั้งในและนอกประเทศให้เขา้มาจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั
จ ากดัคนเดียว เน่ืองจากนิติบุคคลไม่สามารถจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียวได ้ดงันั้น หากนิติบุคคลใดประสงค์จะจดัตั้ง
บริษทัลูก หรือบริษทัในเครือภายในประเทศไทยโดยไม่ตอ้งการร่วมลงทุนกบับุคคลอ่ืน ยอ่มไม่สามารถท าได ้ซ่ึงการ
บญัญติักฎหมายไวเ้ช่นน้ี ท าให้กฎหมายไม่มีความยืดหยุ่น และไม่สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมให้มีการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงของกฎหมาย 

 2.3 ปัญหาผูถื้อหุน้เทียม 
   เม่ือนิติบุคคล หรือบริษทัขนาดกลาง และขนาดใหญ่จ านวนไม่น้อยท่ีประสงค์จะหันมาลงทุนผ่าน
บริษทัจ ากดัคนเดียว โดยวธีิการจดัตั้งบริษทัในเครือ หรือบริษทัลูก ไม่สามารถจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียวตาม
วตัถุประสงค์ท่ีแท้จริงภายใตร่้างพระราชบัญญติัฯ ฉบับน้ีได้ ย่อมส่งผลสองทางด้วยกัน ทางท่ีหน่ึงคือ นิติบุคคล
ตดัสินใจไม่จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัภายในประเทศไทยเลย หรือ อีกทางหน่ึงคือ เล่ียงไปจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจ ากดั
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ช่นเดิม โดยวิธีการอาศยันอมินีมาเป็นผูถื้อหุ้นแทนตนในลกัษณะของผูถื้อหุ้น
เทียม (Dummy Shareholder) ท่ีเป็นผูถื้อหุ้นรายยอ่ย เพ่ือให้นิติบุคคลนั้นเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่และมีอ านาจจดัการเบ็ดเสร็จ
ในบริษทัดงักล่าวแต่เพียงผูเ้ดียว อนัท าให้ปัญหาผูถื้อหุ้นเทียมไม่มีทางหมดไป ทั้ งยงัมีลกัษณะเป็นการส่งเสริมให้
ผูป้ระกอบการใชว้ธีิการจดัตั้งบริษทัโดยเล่ียงกฎหมายดว้ย   
  2.4 ปัญหาการแปรสภาพเป็นบริษทัจ ากดัคนเดียว 
   กรณีบริษทัจ ากดัท่ีมีผูถื้อหุน้หลายคนจะแปรสภาพมาเป็นบริษทัจ ากดัคนเดียวอนัเกิดจากการท่ีผูถื้อหุน้
ของบริษทัลดจ านวนลงเหลือเพียงคนเดียวนั้น จะสามารถด าเนินการไดโ้ดยมีขอ้จ ากดั กล่าวคือ หากผูถื้อหุ้นท่ีเหลืออยู่
เพียงคนเดียวของบริษทันั้นมีสถานะเป็นนิติบุคคล บริษทัดงักล่าวยอ่มไม่สามารถแปรสภาพเป็นบริษทัจ ากดัคนเดียว
ภายใตร่้างกฎหมายฉบบัน้ีได ้เน่ืองจาก กฎหมายก าหนดให้ผูถื้อหุ้นเพียงคนเดียวของบริษทัตอ้งมีสถานะเป็นบุคคล
ธรรมดาเท่านั้น ส่งผลใหบ้ริษทัจ ากดัท่ีเหลือผูถื้อหุน้คนเดียว ซ่ึงมีสถานะเป็นนิติบุคคลนั้นไม่มีกฎหมายใดๆมารองรับ 
เน่ืองจากไม่เขา้ลกัษณะของบริษทัจ ากดัตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์เน่ืองจากมีผูถื้อหุน้ไม่ถึงสามคน และไม่
เขา้ลกัษณะของบริษทัจ ากดัคนเดียวตามร่างพระราชบญัญติัการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียว พ.ศ. ... ดว้ย เน่ืองจากเจา้ของ 
หรือผูถื้อหุน้มีสถานะเป็นนิติบุคคล ซ่ึงจะเกิดปัญหาตามมาอยา่งแน่นอนวา่ บริษทัดงักล่าวจะตอ้งเลิกไปเพียงเพราะผูถื้อ
หุน้ท่ีเหลืออยูมี่สถานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ หรือหากด ารงอยู ่จะด ารงอยูภ่ายใตก้ฎหมายฉบบัใด  
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 เพ่ือแก้ไขปัญหาความลา้สมยัของกฎหมาย ปัญหาการส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจ ปัญหาผูถื้อหุ้นเทียม 
ตลอดจนปัญหาการไม่มีกฎหมายรองรับการแปรสภาพเป็นบริษทัจ ากดัคนเดียว กรณีท่ีผูถื้อหุน้ของบริษทัมีสถานะเป็น
นิติบุคคลนั้น ผูว้ิจยัเห็นว่า ร่างพระราชบญัญติัการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียว พ.ศ. ... ควรจะยอมรับให้สามารถจดัตั้ง
บริษทัจ ากดัคนเดียวไดส้องรูปแบบ กล่าวคือ บริษทัจ ากดัคนเดียวโดยบุคคลธรรมดาเป็นผูถื้อหุ้น รูปแบบหน่ึง และ
บริษทัจ ากดัคนเดียวโดยนิติบุคคลเป็นผูถื้อหุน้ อีกรูปแบบหน่ึง ดงันั้น เพ่ือใหนิ้ติบุคคลสามารถเป็นเจา้ของ และผูเ้ร่ิมก่อ
การจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียวได ้รวมถึงใหก้ฎหมายสามารถรองรับบริษทัจ ากดัคนเดียวท่ีเกิดจากการแปรสภาพ กรณีผู ้
ถือหุ้นท่ีเหลืออยู่เพียงคนเดียวมีสถานะเป็นนิติบุคคล สมควรจะตอ้งมีการแกไ้ขร่างพระราชบญัญติัการจดัตั้งบริษทั
จ ากดัคนเดียว พ.ศ. ... ฉบบัลงวนัท่ี 24 มกราคม 2560 ดงัตอ่ไปน้ี 
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 1)  นิยามของเจา้ของบริษทั ตามมาตรา 3 ควรแกไ้ขจากเดิมท่ีระบุเจาะจงให้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น 
เป็นดงัน้ี “เจา้ของบริษทั หมายความวา่ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลท่ีเป็นเจา้ของเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีน ามาลงทุนใน
บริษทั” 
 2)  การจดัตั้งบริษทั ตามมาตรา 9 ควรจะระบุเพ่ิมเติมให้ชดัเจนดว้ยวา่ นิติบุคคลก็สามารถจดัตั้งบริษทัจ ากดั
คนเดียวตามร่างพระราชบญัญติัฯ ฉบบัน้ีได ้ดงัน้ี “บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอาจขอจดัตั้งบริษทัตามพระราชบญัญติั
น้ีได”้ 
 3)  คุณสมบติัของเจา้ของบริษทั ตามมาตรา 11 ซ่ึงก าหนดไวใ้นลกัษณะท่ีเป็นคุณสมบติัเฉพาะของบุคคล
ธรรมดาเท่านั้น อาทิ ตอ้งบรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เคยตอ้งโทษ
จ าคุก หากประสงคจ์ะก าหนดคุณสมบติัเช่นน้ีไว ้ควรจะระบุให้ชดัเจนว่า เป็นคุณสมบติัของเจา้ของบริษทั เฉพาะใน
กรณีท่ีเจา้ของบริษทัเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น 
 4)  ควรมีการเพ่ิมเติมบทบญัญติักฎหมายเก่ียวกบัการแปรสภาพบริษทัจ ากดัท่ีมีผูถื้อหุน้หลายคนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เป็นบริษทัจ ากดัคนเดียวตามร่างพระราชบญัญติัการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียว พ.ศ. ... ให้มี
ความชดัเจน เช่นเดียวกบัประเทศองักฤษ ทั้งน้ี เพ่ือใหมี้กฎหมายรองรับบริษทัจ ากดัคนเดียวท่ีเกิดจากการแปรสภาพโดย
แจง้ชดั และป้องกนัปัญหาขอ้พาทท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต โดยการก าหนดให้บริษทัจ ากดัท่ีมีผูถื้อหุน้หลายคนสามารถ
แปรสภาพเป็นบริษทัจ ากดัคนเดียวได ้ไม่วา่ผูถื้อหุ้นท่ีเหลืออยูจ่ะมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ตาม โดย
จะตอ้งมีการจดแจง้การแปรสภาพ และวนัท่ีท่ีมีการแปรสภาพต่อนายทะเบียนดว้ย ทั้งน้ี การเพ่ิมเติมบทบญัญติักฎหมาย
เก่ียวกบัการแปรสภาพบริษทัขา้งตน้ อาจพิจารณาท าไดส้องแนวทาง กล่าวคือ 
 แนวทางที่หนึ่ง  เพ่ิมเติมบทบญัญติัเร่ืองการแปรสภาพบริษทัจ ากดัลงในร่างพระราชบญัญติัการจดัตั้งบริษทั
จ ากดัคนเดียว พ.ศ. ... (ฉบบัลงวนัท่ี 24 มกราคม 2560) หมวดท่ี 6 วา่ดว้ยการแปรสภาพบริษทั ดงัน้ี “บริษทัจ ากดัอาจ
แปรสภาพเป็นบริษทัได ้เม่ือจ านวนผูถื้อหุน้ลดลงเหลือเพียงคนเดียว ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นคนเดียวนั้น อาจมีสถานะเป็นบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได ้โดยบริษทัจะตอ้งจดแจง้การแปรสภาพดงักล่าวต่อนายทะเบียน และระบุวนัท่ี ท่ีมีการแปร
สภาพใหช้ดัเจน” หรือ 
 แนวทางที่สอง แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์วา่ดว้ยบริษทัจ ากดั โดยเพ่ิมเติมบทบญัญติัวา่
ดว้ยการแปรสภาพบริษทัจ ากดัเป็นบริษทัจ ากดัคนเดียว ดงัน้ี “บริษทัจ ากดัท่ีมีผูถื้อหุ้นลดจ านวนลงเหลือเพียงคนเดียว 
ไม่วา่ผูถื้อหุ้นจะมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม บริษทัจ ากดันั้นอาจแปรสภาพไปเป็นบริษทัจ ากดัคน
เดียวตามร่างพระราชบญัญติัการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียว พ.ศ. ... ได ้โดยจะตอ้งจดแจง้การแปรสภาพดงักล่าวต่อนาย
ทะเบียน และระบุวนัท่ี ท่ีมีการแปรสภาพใหช้ดัเจน”   
 อยา่งไรก็ตาม นอกจากขอ้เสนอแนะใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขร่างพระราชบญัญติัการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียว 
พ.ศ. ... โดยใหส้ามารถจดัตั้งข้ึนโดยนิติบุคคลไดแ้ลว้ จากการศึกษากฎหมายการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียวของประเทศ
ไทย เปรียบเทียบกบัประเทศองักฤษ และประเทศเยอรมนี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม อนัเป็นผลพลอยไดจ้ากการ
ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ทั้งน้ี เพ่ือน าไปพฒันากฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจโดยง่าย (Ease 
of doing business)  กล่าวคือ 
  - ประเด็นเร่ืองการจ ากดัใหบุ้คคลหน่ึงสามารถก่อตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียวไดแ้ค่หน่ึงบริษทั ตามมาตรา 9 
ท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจไม่สามารถขยายกิจการ หรือประกอบกิจการไดอ้ยา่งเสรี ดงันั้น ควรแกไ้ขโดยตดัเง่ือนไขดงักล่าว
ออก 
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  - ประเด็นเร่ืองสัญชาติของเจา้ของบริษทั ควรจะแก้ไขคุณสมบัติของเจา้ของบริษทั โดยการยกเลิก
เง่ือนไขตามมาตรา 11 (2) ท่ีก าหนดใหเ้ฉพาะบุคคลสญัชาติไทยเท่านั้นท่ีจะมีสิทธิจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียวได ้ซ่ึงจะท า
ให้ชาวต่างชาติสามารถเขา้มาลงทุน และประกอบกิจการภายในประเทศไทยไดอ้ยา่งเสรี เช่นเดียวกบัประเทศองักฤษ 
และประเทศเยอรมนี 
 จากขอ้เสนอแนะทางกฎหมายท่ีผูว้จิยัไดก้ล่าวไปขา้งตน้ สามารถสรุปเป็นตารางแสดงแนวทางแกไ้ข ปรับปรุง
ร่างพระราชบญัญติัการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียว พ.ศ. ... ฉบบัลงวนัท่ี 24 มกราคม 2560 ไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่1  แสดงแนวทางการแกไ้ข ปรับปรุงร่างพระราชบญัญติัการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียว พ.ศ. ... 

 
เร่ือง แนวทางการบญัญติักฎหมายเดิม แนวทางการแกไ้ข 

นิยามของ
เจา้ของบริษทั 
(มาตรา 3) 

“เจา้ของบริษทั” หมายความวา่ บุคคลธรรมดา
ท่ีเป็นเจา้ของเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีน ามาลงทุน
ในบริษทั”  

“เจา้ของบริษทั” หมายความวา่ บุคคลธรรมดา 
หรือนิตบุิคคลท่ีเป็นเจา้ของเงินหรือทรัพยสิ์นท่ี
น ามาลงทุนในบริษทั”  

การจดัตั้ง
บริษทั 
(มาตรา 9) 

“บุคคลคนหน่ึงอาจขอจดัตั้งบริษทัตาม
พระราชบญัญติัน้ีไดห้น่ึงบริษทั เวน้แต่เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 

“บุคคลธรรมดา หรือนิตบุิคคลอาจขอจดัตั้ง
บริษทัตามพระราชบญัญติัน้ี” 

คุณสมบติัของ
เจา้ของบริษทั 
(มาตรา 11) 

“เจา้ของบริษทัตอ้งมีคุณสมบติั และไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี  
(1) บรรลุนิติภาวะ  
(2) มีสญัชาติไทย  
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ หรือไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  
(4) ไม่เคยตอ้งโทษจ าคุก.....................” 

“เจา้ของบริษทัซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาตอ้งมี
คุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี  
(1) บรรลุนิติภาวะ  
(2) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ หรือไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  
(3) ไม่เคยตอ้งโทษจ าคุก.....................” 

การแปรสภาพ
เป็นบริษทั
จ ากดัคนเดียว 

ไม่มีกฎหมายบญัญติัเก่ียวกบัการแปรสภาพไว้
โดยเฉพาะเจาะจง 

ควรเพ่ิมเติมบญัญติัวา่ดว้ยการแปรสภาพบริษทั
จ ากดัเป็นบริษทั ซ่ึงท าไดส้องแนวทาง กล่าวคือ 
แนวทางที ่1 เพ่ิมเติมลงในร่างพระราชบญัญติั
การจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียว พ.ศ. ... หมวดท่ี 6 
ดงัน้ี 
“บริษทัจ ากดัอาจแปรสภาพเป็นบริษทัได ้เม่ือ
จ านวนผูถื้อหุน้ลดลงเหลือเพียงคนเดียว ทั้งน้ี ผู ้
ถือหุน้คนเดียวนั้น อาจมีสถานะเป็นบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได ้โดยบริษทัจะตอ้งจด
แจง้การแปรสภาพดงักล่าวต่อนายทะเบียน และ
ระบุวนัท่ี ท่ีมีการแปรสภาพใหช้ดัเจน” 
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ตารางที ่1  แสดงแนวทางการแกไ้ข ปรับปรุงร่างพระราชบญัญติัการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียว พ.ศ. ... (ต่อ) 
 

เร่ือง แนวทางการบญัญติักฎหมายเดิม แนวทางการแกไ้ข 

  แนวทางที ่2 เพ่ิมเติมลงในประมวลกฎหมายแพง่
และพาณิชย ์วา่ดว้ยบริษทัจ ากดั ดงัน้ี 
“บริษทัจ ากดัท่ีมีผูถื้อหุน้ลดจ านวนลงเหลือเพียง
คนเดียว ไม่วา่ผูถื้อหุน้นั้นจะมีสถานะเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม บริษทัจ ากดันั้นอาจ
แปรสภาพไปเป็นบริษทัจ ากดัคนเดียวตามร่าง
พระราชบญัญติัการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียว 
พ.ศ. ... ได ้ โดยจะตอ้งจดแจง้การแปรสภาพ
ดงักล่าวต่อนายทะเบียน และระบุวนัท่ี ท่ีมีการ
แปรสภาพใหช้ดัเจน” 
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