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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพปั ญหาและผลกระทบของพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริ ษทั
จากัดคนเดียว ตามร่ างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียว พ.ศ. ... ของประเทศไทย ที่ ไม่อนุญาตให้นิติบุคคล
เป็ นผูเ้ ริ่ มก่อการจัดตั้งบริ ษทั อันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากแนวคิดเกี่ ยวกับความเป็ นบุคคลของบริ ษทั ตามทฤษฎี บุคคล
สมมุติ โดยจะศึกษาเปรี ยบเทียบกับกฎหมายบริ ษทั จากัดคนเดียวของประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมนี ซึ่งนับว่าเป็ น
ต้นแบบของกฎหมายบริ ษทั จากัดคนเดี ยวในปั จจุบนั ทั้งนี้ จากการศึ กษาพบว่าประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมนี
อนุ ญาตให้บริ ษทั จากัดคนเดียวสามารถจัดตั้งขึ้นได้สองรู ปแบบ ได้แก่ บริ ษทั จากัดคนเดี ยวโดยบุคคลธรรมดา และ
บริ ษทั จากัดคนเดี ยวโดยนิ ติบุคคล ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ ยวกับความเป็ นบุคคลของบริ ษทั ตามทฤษฎี ความเป็ น
บุคคลที่ แท้จริ ง อันเป็ นแนวคิดที่ มีความทันสมัย สามารถตอบสนองสภาวการณ์ทางเศรษฐกิ จและสังคมได้มากกว่า
ดังนั้น จึงเสนอแนะให้ประเทศไทยปรับปรุ งร่ างกฎหมายตามแนวทางของประเทศต้นแบบต่อไป เพื่อเป็ นการป้ องกัน
ปั ญหา และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการใช้บงั คับกฎหมายที่ยงั มีความบกพร่ องในอนาคต
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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บทนา
ปั จจุบนั ประเทศไทยตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ที่องค์กรธุรกิจเริ่ มจะมี
ขนาดเล็กลงเรื่ อยๆ จนมีผปู ้ ระกอบการหรื อเจ้าของเพียงคนเดียว จึงมีนโยบายที่จะตราร่ างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริ ษทั
จากัดคนเดียว พ.ศ. ... ขึ้นมาใช้บงั คับภายในประเทศ ซึ่ งในเวลานี้ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวผ่านการลงมติของคณะรัฐมนตรี
แล้ว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (สานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ,
2560) โดยรัฐบาลมีความประสงค์ที่จะใช้กฎหมายฉบับนี้เป็ นเครื่ องมือในการสร้างแรงจูงใจให้ผปู ้ ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดเล็กเข้าสู่ ระบบ เพื่อจะได้เข้าถึงสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ที่ภาครัฐจัดหาให้ อันเป็ นมาตรการส่ งเสริ มและกระตุน้
เศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังประสงค์จะใช้กฎหมายเป็ นเครื่ องมือในการแก้ไขปั ญหานอร์
มินี (Nominee) หรื อผูถ้ ือหุ ้นเทียมในบริ ษทั ด้วย ประกอบกับสภาวการณ์ดา้ นการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศในยุค
สมัยนี้เปลี่ยนแปลงไป จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุ งแก้ไขกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎหมายที่นบั ว่าเป็ นรากฐานของระบบ
เศรษฐกิ จของประเทศอย่างกฎหมายบริ ษทั ให้มีความทันสมัย เป็ นสากลและรองรั บกับสถานการณ์ อยู่เสมอ (ศู นย์วิจยั
กฎหมายและการพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558)
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาประเด็นเรื่ องการจัดตั้งบริ ษทั ตามร่ างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียว
พ.ศ. ... ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2560 พบว่ายังคงมีขอ้ บกพร่ องอยูบ่ างประการ ซึ่ งขัดกับหลักปฏิบตั ิของการจัดตั้งบริ ษทั ผู ้
ถือหุ ้นคนเดี ยวที่ ใช้แพร่ หลายอยู่ในประเทศที่ เศรษฐกิ จพัฒนาแล้ว กล่าวคือ ร่ างพระราชบัญญัติฯ จากัดสิ ทธิ ไว้แต่เพียง
บุ คคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น ที่ จะสามารถเป็ นผูเ้ ริ่ มก่ อการ หรื อเจ้าของบริ ษทั จากัดคนเดี ยวได้ โดยนิ ติบุคคลไม่
สามารถเข้ามามี บทบาทในฐานะผูเ้ ริ่ มก่ อการหรื อผูถ้ ือหุ ้นโดยตรงของบริ ษทั จากัดคนเดี ยว ตามกฎหมายฉบับนี้ ได้เลย
เนื่ องจากมาตรา 3 ของร่ างพระราชบัญญัติฯ กาหนดนิ ยามของเจ้าของบริ ษทั ไว้ชดั เจนว่า “เจ้าของบริ ษทั ” หมายความว่า
‘บุคคลธรรมดา’ ที่เป็ นเจ้าของเงินหรื อทรัพย์สินที่นามาลงทุนในบริ ษทั ซึ่ งสอดคล้องกับ มาตรา 11(1) ที่กาหนดคุณสมบัติ
ของเจ้าของบริ ษทั เอาไว้ว่าต้องเป็ นผูบ้ รรลุนิ ติภาวะจึ งจะสามารถเป็ นเจ้าของบริ ษทั ได้ ประกอบกับ มาตรา 12(4) ยัง
ก าหนดให้เจ้าของบริ ษ ัทต้องลงลายมื อชื่ อในเอกสารการจดทะเบี ยนบริ ษทั ด้วย ซึ่ งแสดงให้เห็ นอย่างชัดเจนว่า ร่ าง
พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ ไม่ประสงค์จะให้นิติบุคคล เข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุ ้น และผูเ้ ริ่ มก่อการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียว ซึ่ งจะ
ส่ งผลให้กฎหมายไม่มีความเป็ นสากล อีกทั้งยังขัดกับหลักการเรื่ องความสามารถของนิ ติบุคคลด้วย กล่าวคือ โดยหลักนิ ติ
บุคคลมีสถานะเป็ นบุคคลตามกฎหมาย เมื่อเป็ นบุคคลย่อมมีความสามารถที่จะดาเนิ นการต่างๆได้เอง ซึ่ งหมายรวมถึงการ
จัดตั้งบริ ษทั ด้วย ยิ่งไปกว่านั้น การบัญญัติกฎหมายเช่นนี้ ยอ่ มเป็ นอุปสรรคต่อการส่ งเสริ มและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เพราะไม่เอื้ออานวยต่อการจัดตั้งองค์กรธุรกิจใหม่ อันเป็ นผลมาจากการจากัดกรอบในการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียว ให้แต่
เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น ซึ่ งข้อจากัดในลักษณะนี้ไม่ปรากฏในกฎหมายของต่างประเทศ ทาให้การจัดตั้งบริ ษทั จากัดคน
เดี ยวในต่างประเทศนั้น ทาได้ง่ายและสะดวกกว่าในประเทศไทย อันจะส่ งผลให้ความน่าสนใจในการเข้ามาลงทุนจัดตั้ง
บริ ษทั จากัดคนเดี ยวในประเทศไทยลดน้อยลง ซึ่ งทาให้ประเทศไทยเสี ยโอกาสทั้งทางด้านเงิ นทุ น และวิทยาการหรื อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ ด้วย (เสถียรภาพ, 2560)
นอกจากนี้ เมื่อร่ างพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ถูกนามาใช้บงั คับแล้ว จะก่อให้เกิดปั ญหาการแปรสภาพบริ ษทั จากัดที่
มีผถู ้ ือหุ ้นหลายคนเป็ นบริ ษทั จากัดคนเดียวขึ้นในอนาคตด้วย กล่าวคือ เมื่อร่ างพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ กาหนดให้ผถู ้ ือหุน้
หรื อเจ้าของบริ ษทั จากัดคนเดียว จะต้องมีสถานะเป็ นบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยที่ไม่สามารถมีสถานะเป็ นนิ ติบุคคลได้เลย
หากเกิดกรณี ที่จานวนผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั จากัดที่มีผถู ้ ือหุ ้นหลายคนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ลดจานวนลงจน
เหลือเพียงคนเดียว โดยผูถ้ ือหุน้ ที่เหลืออยูเ่ พียงคนเดียวนั้นมีสถานะเป็ นนิติบุคคลแล้ว บริ ษทั ดังกล่าวย่อมจะไม่สามารถแปร
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สภาพเป็ นบริ ษทั จากัดคนเดียวตามร่ างพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ ได้ ส่ งผลให้บริ ษทั ดังกล่าวดารงอยูโ่ ดยไม่มีกฎหมายใดมา
รองรับอย่างชัดเจน หรื ออาจจะต้องเลิกกันไป เนื่องจากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยบริ ษทั จากัด กาหนดให้
การที่ผถู ้ ือหุ ้นลดจานวนลงเหลือน้อยกว่าสามคน เป็ นเหตุให้ศาลมีดุลยพินิจในการสั่งเลิกบริ ษทั ได้ อันทาให้การประกอบ
ธุรกิจขาดความต่อเนื่อง ขาดความน่าเชื่อถือ และไม่มีเสถียรภาพ ซึ่ งเป็ นผลกระทบโดยตรงมาจากช่องว่างของกฎหมายตาม
ร่ างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียว พ.ศ. ... ฉบับนี้
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาระบบกฎหมายบริ ษทั ของประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาเติบโตอย่างก้าวกระโดด จะพบว่า ส่วนใหญ่
ประเทศเหล่านั้นล้วนมีแนวคิดให้นิติบุคคลสามารถเป็ นผูเ้ ริ่ มก่อการบริ ษทั ได้ท้ งั สิ้ น ซึ่ งสื บเนื่ องมาจากอิทธิ พลของทฤษฎี
ความเป็ นนิติบุคคลที่แท้จริ ง หรื อ ‘Real Entity Theory’ อันมีตน้ กาเนิดแนวคิดมาจากประเทศเยอรมนี และพัฒนาต่อยอดจน
ปั จจุบนั เริ่ มมีการเผยแพร่ ไปยังยุโรปและประเทศต่างๆทัว่ โลก โดยมีแนวคิดว่าสถานภาพและฐานะของนิ ติบุคคลไม่ใช่สิ่ง
สมมุติข้ ึนตามกฎหมายเท่านั้น หากแต่เป็ นบุคคลที่ประกอบเข้าด้วยกันโดยมีเจตนาที่ แท้จริ งและมีความสามารถเป็ นของ
ตัวเอง ทาให้นิติบุคคลสามารถจัดตั้งบริ ษทั ได้ ไม่วา่ จะเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด บริ ษทั เอกชนจากัด หรื อบริ ษทั จากัดที่มีผถู ้ ือ
หุ ้นคนเดียวก็ตาม (Petrin, 2013) ในขณะที่ประเทศไทยยังคงยึดถือกับทฤษฎีความเป็ นบุคคล ตามทฤษฎีบุคคลสมมุติ หรื อ
‘Fiction Entity Theory’ (เสถียรภาพ, 2556) ที่มองว่านิติบุคคลมิใช่บุคคลที่แท้จริ ง จึงไม่มีเจตจานงเป็ นของตัวเอง สิ ทธิ หน้าที่
ตลอดจนความสามารถต่างๆของนิติบุคคลเกิดมีข้ ึนจากการให้อานาจของรัฐผ่านทางกฎหมาย ดังนั้น เมื่อกฎหมายไม่ได้ให้
อานาจนิติบุคคลเป็ นผูเ้ ริ่ มก่อการจัดตั้งบริ ษทั นิติบุคคลจึงไม่สามารถเป็ นผูเ้ ริ่ มก่อการจัดตั้งบริ ษทั ได้ (Harris, 2006)
ดังนั้น เพื่อให้กฎหมายบริ ษทั ของประเทศไทยก้าวทันต่อสภาวการณ์ทางเศรษฐกิ จและสังคมปั จจุบนั ตลอดจน
สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการแก้ไขปั ญหา และส่ งเสริ มการขยายตัวทางเศรษฐกิจไปพร้อมกัน ผูว้ ิจยั จึงมุ่งศึกษาประเด็น
เรื่ องการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียวโดยนิติบุคคล เพื่อให้มีการแก้ไขกฎหมายบริ ษทั โดยอนุญาตให้นิติบุคคลเป็ นผูเ้ ริ่ มก่อการ
หรื อผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จากัดคนเดียวได้ เช่นเดียวกันกับประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้ว
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพปั ญหาอันเกี่ยวด้วยการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียวโดยนิ ติบุคคลภายในประเทศ
ไทย เปรี ยบเที ยบกับประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมนี โดยจะนาผลการศึ กษามาใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุ งร่ างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียว พ.ศ. ... (ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2560) ให้มีความเหมาะสม
และมีประสิ ทธิภาพในการใช้บงั คับต่อไป
วิธีการวิจยั
วิธีการดาเนินการวิจยั เป็ นการวิจยั เอกสาร (Documentary Research) ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ดังนี้
- เอกสารระดับปฐมภูมิ ได้แก่ ร่ างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดี ยว พ.ศ. ... ฉบับลงวันที่ 24
มกราคม 2560, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่าด้วยหุ ้นส่ วนและบริ ษทั ของประเทศไทย, Companies Act 2006 ของ
ประเทศอังกฤษ, Limited Liability Company Act (as last amended 2016) ของประเทศเยอรมนี ตลอดจน 12th Directive 1989
on Single-member Private Limited-liability Companies ของประชาคมยุโรป
- เอกสารอื่นๆ ได้แก่ รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษากฎหมายเพื่อรองรับการจัดตั้งนิติบุคคลโดย
บุคคลคนเดียว, วิทยานิพนธ์, หนังสื อ, บทความ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยนาข้อมูลที่ ได้มาศึ กษาวิเคราะห์ในเชิ งเปรี ยบเที ยบ ประกอบกับการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview)
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายบริ ษทั หลายท่าน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด
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ผลการวิจยั
1. ผู้มสี ิทธิจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัดคนเดียว: ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมนี
จากการศึกษาพบว่า การยกร่ างกฎหมายบริ ษทั ครั้งแรกในประเทศไทยนั้น ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากกฎหมาย
บริ ษทั (Companies Act) ของประเทศอังกฤษ ในยุคศตวรรษที่ 17 - 18 (หลวงศรี ปรี ชาธรรมปาฐก, 2503 อ้างถึงใน ภาสกร,
2539) ซึ่ งมีแนวคิดเกี่ยวกับความเป็ นบุคคลของบริ ษทั ตามทฤษฎีบุคคลสมมุติ อันทาให้ประเทศไทยมีแนวคิดว่า นิ ติบุคคล
เป็ นเพียงบุคคลที่ถูกสมมุติข้ ึนมา โดยการให้อานาจจากรัฐผ่านทางกฎหมาย ซึ่งนิติบุคคลจะไม่อาจมีสิทธิ ความสามารถ และ
อานาจใดๆ เกินไปกว่าขอบเขตที่กฎหมายกาหนดไว้ได้เลย (ประสิ ทธิ์ , 2543) และประเทศไทยยังคงเดินตามแนวคิดทฤษฎี
บุคคลสมมุติมาจวบจนปั จจุบนั จะเห็นได้จาก คาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เคยตีความว่า ผูเ้ ริ่ มก่อการจัดตั้ง
บริ ษทั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์จะต้องมีสถานะเป็ นบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยให้เหตุผลว่า กฎหมายไม่มี
เจตนารมณ์ให้นิติบุคคลเป็ นผูเ้ ริ่ มก่อการจัดตั้งบริ ษทั (คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2521) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติ
การจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียว พ.ศ. ... ก็ยงั คงปรากฏแนวคิดในลักษณะเช่นเดียวกัน ซึ่ งอนุญาตให้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดา
เท่านั้นที่จะเป็ นผูเ้ ริ่ มก่อการ และเจ้าของเพียงคนเดียวของบริ ษทั ได้ นอกเหนือจากการจากัดสิ ทธินิติบุคคลไม่ให้เข้าเป็ นผูเ้ ริ่ ม
ก่อการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียว ซึ่ งเป็ นประเด็นสาคัญในการวิจยั ครั้งนี้แล้ว ร่ างกฎหมายฉบับนี้ยงั มีขอ้ บกพร่ องในแง่ของ
การจากัดสิ ทธิ ผปู ้ ระสงค์จะจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั อีกหลายประการ ไม่วา่ จะเป็ นการจากัดสิ ทธิ คนต่างชาติ ไม่ให้เข้ามาจด
ทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียวในประเทศไทย และการจากัดสิ ทธิให้บุคคลหนึ่งสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั จากัดคน
เดียวได้เพียงหนึ่งแห่ง อันส่งผลให้ไม่สามารถประกอบธุรกิจหลายๆประเภทได้ในเวลาเดียวกัน
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับ Companies Act 2006 ของประเทศอังกฤษ และ Limited Liability Company Act
(as last amended 2016) ของประเทศเยอรมนี กลับไม่พบว่าการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียวมีขอ้ จากัดมากมายเช่น
ในประเทศไทย กล่าวคือ ในแง่สถานะของผูเ้ ริ่ มก่อการจัดตั้งบริ ษทั นั้น กฎหมายอนุญาตให้ท้ งั บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
เป็ นผูเ้ ริ่ มก่อการ และเจ้าของบริ ษทั จากัดคนเดียวได้ท้ งั สิ้ น อันเป็ นผลพวงมาจากแนวคิดทฤษฎีความเป็ นบุคคลที่แท้จริ งที่
แพร่ ขยายอย่างกว้างขวางในยุโรป ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 (Griffin, 1996) ส่ งผลให้บริ ษทั จากัดคนเดียวของทั้งสองประเทศ
ปรากฏขึ้ นสองรู ปแบบ คื อ บริ ษทั จากัดคนเดี ยวโดยบุคคลธรรมดา และบริ ษทั จากัดคนเดี ยวโดยนิ ติบุคคล นอกจากนี้
กฎหมายของประเทศอังกฤษ (Mayson, French and Ryan, 2014 - 2015) และประเทศเยอรมนี (Müller, 2006) ยังอนุญาตให้ผู ้
ลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนภายในประเทศได้อย่างเสรี ตลอดจนอนุญาตให้ผลู ้ งทุนแต่ละรายสามารถจัดตั้งบริ ษทั จากัด
คนเดียวได้หลายบริ ษทั ด้วย
2. ปัญหาและผลกระทบจากการทีก่ ฎหมายไม่ อนุญาตให้ จดั ตั้งบริษัทจากัดคนเดียวโดยนิตบิ ุคคล
2.1 ปั ญหาความล้าสมัยของบทบัญญัติกฎหมาย
สื บ เนื่ อ งจากแนวคิ ดทฤษฎี ความเป็ นบุ คคลของบริ ษทั ที่ ประเทศไทยยัง คงยึดติ ด อยู่กับแนวคิ ด
โบราณว่า นิติบุคคลเป็ นเพียงบุคคลที่ถูกสมมุติข้ ึนมาโดยรัฐเท่านั้น (เสถียรภาพ, 2556) อันเป็ นแนวคิดที่สะท้อนผ่านมา
ทางบทบัญญัติกฎหมาย ทาให้ปัจจุบนั ประเทศไทยยังไม่อนุ ญาตให้นิติบุคคลเป็ นผูเ้ ริ่ มก่ อการจัดตั้งบริ ษทั จากัดได้
แตกต่างจากประเทศต้นแบบของกฎหมายบริ ษทั อาทิ ประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมนี ที่เปลี่ยนแปลงแนวคิดไป
ตามทฤษฎีความเป็ นบุคคลที่แท้จริ ง ซึ่ งเป็ นทฤษฎีที่มีความทันสมัย และเข้ากับสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจใน
ปั จจุบนั มากกว่า โดยเปิ ดกว้างให้ท้ งั นิติบุคคล และบุคคลธรรมดาเป็ นผูเ้ ริ่ มก่อการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียวได้ ทาให้ตวั
บทกฎหมายมีความทันสมัย ไม่ผกู ติดอยูก่ บั กรอบความคิดเดิมๆ และได้รับการยอมรับจากนักลงทุนจากทัว่ โลกมากกว่า
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2.2 ปั ญหาการส่งเสริ มและพัฒนาเศรษฐกิจ
เมื่อกฎหมายไม่เอื้ออานวยให้การจัดตั้งองค์กรธุรกิจทาได้โดยง่าย เนื่ องจากมีเงื่อนไขในลักษณะของ
การจากัดสิ ทธิ ผปู ้ ระกอบการ ย่อมทาให้ไม่ดึงดูดนักลงทุนจากทั้งในและนอกประเทศให้เข้ามาจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั
จากัดคนเดี ยว เนื่ องจากนิ ติบุคคลไม่สามารถจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดี ยวได้ ดังนั้น หากนิ ติบุคคลใดประสงค์จะจัดตั้ง
บริ ษทั ลูก หรื อบริ ษทั ในเครื อภายในประเทศไทยโดยไม่ตอ้ งการร่ วมลงทุนกับบุคคลอื่น ย่อมไม่สามารถทาได้ ซึ่ งการ
บัญญัติกฎหมายไว้เช่นนี้ ทาให้กฎหมายไม่มีความยืดหยุ่น และไม่สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการส่ งเสริ มให้มี การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริ งของกฎหมาย
2.3 ปั ญหาผูถ้ ือหุน้ เทียม
เมื่อนิ ติบุคคล หรื อบริ ษทั ขนาดกลาง และขนาดใหญ่จานวนไม่น้อยที่ ประสงค์จะหันมาลงทุนผ่าน
บริ ษทั จากัดคนเดียว โดยวิธีการจัดตั้งบริ ษทั ในเครื อ หรื อบริ ษทั ลูก ไม่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียวตาม
วัตถุประสงค์ที่แท้จริ งภายใต้ร่ างพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ ได้ ย่อมส่ งผลสองทางด้ว ยกัน ทางที่ หนึ่ งคื อ นิ ติบุคคล
ตัดสิ นใจไม่จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ภายในประเทศไทยเลย หรื อ อีกทางหนึ่ งคือ เลี่ยงไปจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั จากัด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์เช่นเดิม โดยวิธีการอาศัยนอมินีมาเป็ นผูถ้ ือหุ ้นแทนตนในลักษณะของผูถ้ ือหุ ้น
เทียม (Dummy Shareholder) ที่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย เพื่อให้นิติบุคคลนั้นเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่และมีอานาจจัดการเบ็ดเสร็ จ
ในบริ ษทั ดังกล่าวแต่เพียงผูเ้ ดี ยว อันทาให้ปัญหาผูถ้ ื อหุ ้นเที ยมไม่มีทางหมดไป ทั้งยังมี ลกั ษณะเป็ นการส่ งเสริ มให้
ผูป้ ระกอบการใช้วธิ ีการจัดตั้งบริ ษทั โดยเลี่ยงกฎหมายด้วย
2.4 ปั ญหาการแปรสภาพเป็ นบริ ษทั จากัดคนเดียว
กรณี บริ ษทั จากัดที่มีผถู ้ ือหุน้ หลายคนจะแปรสภาพมาเป็ นบริ ษทั จากัดคนเดียวอันเกิดจากการที่ผถู ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ลดจานวนลงเหลือเพียงคนเดียวนั้น จะสามารถดาเนิ นการได้โดยมีขอ้ จากัด กล่าวคือ หากผูถ้ ือหุ ้นที่เหลืออยู่
เพียงคนเดียวของบริ ษทั นั้นมีสถานะเป็ นนิ ติบุคคล บริ ษทั ดังกล่าวย่อมไม่สามารถแปรสภาพเป็ นบริ ษทั จากัดคนเดี ยว
ภายใต้ร่างกฎหมายฉบับนี้ ได้ เนื่ องจาก กฎหมายกาหนดให้ผูถ้ ือหุ ้นเพียงคนเดี ยวของบริ ษทั ต้องมีสถานะเป็ นบุคคล
ธรรมดาเท่านั้น ส่ งผลให้บริ ษทั จากัดที่เหลือผูถ้ ือหุน้ คนเดียว ซึ่ งมีสถานะเป็ นนิ ติบุคคลนั้นไม่มีกฎหมายใดๆมารองรับ
เนื่องจากไม่เข้าลักษณะของบริ ษทั จากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เนื่องจากมีผถู ้ ือหุน้ ไม่ถึงสามคน และไม่
เข้าลักษณะของบริ ษทั จากัดคนเดียวตามร่ างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียว พ.ศ. ... ด้วย เนื่องจากเจ้าของ
หรื อผูถ้ ือหุน้ มีสถานะเป็ นนิติบุคคล ซึ่งจะเกิดปั ญหาตามมาอย่างแน่นอนว่า บริ ษทั ดังกล่าวจะต้องเลิกไปเพียงเพราะผูถ้ ือ
หุน้ ที่เหลืออยูม่ ีสถานะเป็ นนิติบุคคลหรื อไม่ หรื อหากดารงอยู่ จะดารงอยูภ่ ายใต้กฎหมายฉบับใด
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
เพื่อแก้ไขปั ญหาความล้าสมัยของกฎหมาย ปั ญหาการส่ งเสริ มและพัฒนาเศรษฐกิ จ ปั ญหาผูถ้ ื อหุ ้นเที ยม
ตลอดจนปั ญหาการไม่มีกฎหมายรองรับการแปรสภาพเป็ นบริ ษทั จากัดคนเดียว กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีสถานะเป็ น
นิ ติบุคคลนั้น ผูว้ ิจยั เห็นว่า ร่ างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดี ยว พ.ศ. ... ควรจะยอมรับให้สามารถจัดตั้ง
บริ ษทั จากัดคนเดียวได้สองรู ปแบบ กล่าวคือ บริ ษทั จากัดคนเดียวโดยบุคคลธรรมดาเป็ นผูถ้ ือหุ ้น รู ปแบบหนึ่ ง และ
บริ ษทั จากัดคนเดียวโดยนิติบุคคลเป็ นผูถ้ ือหุน้ อีกรู ปแบบหนึ่ง ดังนั้น เพื่อให้นิติบุคคลสามารถเป็ นเจ้าของ และผูเ้ ริ่ มก่อ
การจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียวได้ รวมถึงให้กฎหมายสามารถรองรับบริ ษทั จากัดคนเดียวที่เกิดจากการแปรสภาพ กรณี ผู ้
ถือหุ ้นที่ เหลืออยู่เพียงคนเดี ยวมีสถานะเป็ นนิ ติบุคคล สมควรจะต้องมีการแก้ไขร่ างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริ ษทั
จากัดคนเดียว พ.ศ. ... ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2560 ดังต่อไปนี้
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1) นิ ยามของเจ้าของบริ ษทั ตามมาตรา 3 ควรแก้ไขจากเดิมที่ระบุเจาะจงให้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น
เป็ นดังนี้ “เจ้าของบริ ษทั หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรื อนิ ติบุคคลที่เป็ นเจ้าของเงินหรื อทรัพย์สินที่นามาลงทุนใน
บริ ษทั ”
2) การจัดตั้งบริ ษทั ตามมาตรา 9 ควรจะระบุเพิ่มเติมให้ชดั เจนด้วยว่า นิ ติบุคคลก็สามารถจัดตั้งบริ ษทั จากัด
คนเดียวตามร่ างพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ได้ ดังนี้ “บุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอาจขอจัดตั้งบริ ษทั ตามพระราชบัญญัติ
นี้ได้”
3) คุณสมบัติของเจ้าของบริ ษทั ตามมาตรา 11 ซึ่ งกาหนดไว้ในลักษณะที่ เป็ นคุณสมบัติเฉพาะของบุ คคล
ธรรมดาเท่านั้น อาทิ ต้องบรรลุนิติภาวะ ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เคยต้องโทษ
จาคุก หากประสงค์จะกาหนดคุณสมบัติเช่นนี้ ไว้ ควรจะระบุให้ชดั เจนว่า เป็ นคุณสมบัติของเจ้าของบริ ษทั เฉพาะใน
กรณี ที่เจ้าของบริ ษทั เป็ นบุคคลธรรมดาเท่านั้น
4) ควรมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการแปรสภาพบริ ษทั จากัดที่มีผถู ้ ือหุน้ หลายคนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เป็ นบริ ษทั จากัดคนเดียวตามร่ างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียว พ.ศ. ... ให้มี
ความชัดเจน เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ ทั้งนี้ เพื่อให้มีกฎหมายรองรับบริ ษทั จากัดคนเดียวที่เกิดจากการแปรสภาพโดย
แจ้งชัด และป้ องกันปั ญหาข้อพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยการกาหนดให้บริ ษทั จากัดที่มีผถู ้ ือหุน้ หลายคนสามารถ
แปรสภาพเป็ นบริ ษทั จากัดคนเดียวได้ ไม่วา่ ผูถ้ ือหุ ้นที่เหลืออยูจ่ ะมีสถานะเป็ นบุคคลธรรมดา หรื อนิ ติบุคคลก็ตาม โดย
จะต้องมีการจดแจ้งการแปรสภาพ และวันที่ที่มีการแปรสภาพต่อนายทะเบียนด้วย ทั้งนี้ การเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมาย
เกี่ยวกับการแปรสภาพบริ ษทั ข้างต้น อาจพิจารณาทาได้สองแนวทาง กล่าวคือ
แนวทางที่หนึ่ง เพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่ องการแปรสภาพบริ ษทั จากัดลงในร่ างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริ ษทั
จากัดคนเดียว พ.ศ. ... (ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2560) หมวดที่ 6 ว่าด้วยการแปรสภาพบริ ษทั ดังนี้ “บริ ษทั จากัดอาจ
แปรสภาพเป็ นบริ ษทั ได้ เมื่อจานวนผูถ้ ือหุน้ ลดลงเหลือเพียงคนเดียว ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นคนเดียวนั้น อาจมีสถานะเป็ นบุคคล
ธรรมดา หรื อนิ ติบุคคลก็ได้ โดยบริ ษทั จะต้องจดแจ้งการแปรสภาพดังกล่าวต่อนายทะเบียน และระบุวนั ที่ ที่มีการแปร
สภาพให้ชดั เจน” หรื อ
แนวทางที่สอง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่าด้วยบริ ษทั จากัด โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติวา่
ด้วยการแปรสภาพบริ ษทั จากัดเป็ นบริ ษทั จากัดคนเดียว ดังนี้ “บริ ษทั จากัดที่มีผถู ้ ือหุ ้นลดจานวนลงเหลือเพียงคนเดียว
ไม่วา่ ผูถ้ ือหุ ้นจะมีสถานะเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลก็ตาม บริ ษทั จากัดนั้นอาจแปรสภาพไปเป็ นบริ ษทั จากัดคน
เดียวตามร่ างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียว พ.ศ. ... ได้ โดยจะต้องจดแจ้งการแปรสภาพดังกล่าวต่อนาย
ทะเบียน และระบุวนั ที่ ที่มีการแปรสภาพให้ชดั เจน”
อย่างไรก็ตาม นอกจากข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุ งแก้ไขร่ างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียว
พ.ศ. ... โดยให้สามารถจัดตั้งขึ้นโดยนิติบุคคลได้แล้ว จากการศึกษากฎหมายการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียวของประเทศ
ไทย เปรี ยบเทียบกับประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมนี ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม อันเป็ นผลพลอยได้จากการ
ศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อนาไปพัฒนากฎหมายให้สามารถอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจโดยง่าย (Ease
of doing business) กล่าวคือ
- ประเด็นเรื่ องการจากัดให้บุคคลหนึ่งสามารถก่อตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียวได้แค่หนึ่ งบริ ษทั ตามมาตรา 9
ทาให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจไม่สามารถขยายกิจการ หรื อประกอบกิจการได้อย่างเสรี ดังนั้น ควรแก้ไขโดยตัดเงื่อนไขดังกล่าว
ออก
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- ประเด็นเรื่ องสัญชาติ ของเจ้าของบริ ษทั ควรจะแก้ไขคุ ณสมบัติของเจ้าของบริ ษทั โดยการยกเลิ ก
เงื่อนไขตามมาตรา 11 (2) ที่กาหนดให้เฉพาะบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้นที่จะมีสิทธิจดั ตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียวได้ ซึ่งจะทา
ให้ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุน และประกอบกิจการภายในประเทศไทยได้อย่างเสรี เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ
และประเทศเยอรมนี
จากข้อเสนอแนะทางกฎหมายที่ผวู ้ จิ ยั ได้กล่าวไปข้างต้น สามารถสรุ ปเป็ นตารางแสดงแนวทางแก้ไข ปรับปรุ ง
ร่ างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียว พ.ศ. ... ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2560 ได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงแนวทางการแก้ไข ปรับปรุ งร่ างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียว พ.ศ. ...
เรื่ อง
นิยามของ
เจ้าของบริ ษทั
(มาตรา 3)
การจัดตั้ง
บริ ษทั
(มาตรา 9)
คุณสมบัติของ
เจ้าของบริ ษทั
(มาตรา 11)

แนวทางการบัญญัติกฎหมายเดิม
“เจ้าของบริ ษทั ” หมายความว่า บุคคลธรรมดา
ที่เป็ นเจ้าของเงินหรื อทรัพย์สินที่นามาลงทุน
ในบริ ษทั ”
“บุคคลคนหนึ่งอาจขอจัดตั้งบริ ษทั ตาม
พระราชบัญญัติน้ ีได้หนึ่งบริ ษทั เว้นแต่เป็ นไป
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง”
“เจ้าของบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) มีสญ
ั ชาติไทย
(3) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือน
ไร้ความสามารถ หรื อไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เคยต้องโทษจาคุก.....................”
การแปรสภาพ ไม่มีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับการแปรสภาพไว้
เป็ นบริ ษทั
โดยเฉพาะเจาะจง
จากัดคนเดียว
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แนวทางการแก้ไข
“เจ้าของบริ ษทั ” หมายความว่า บุคคลธรรมดา
หรื อนิตบิ ุคคลที่เป็ นเจ้าของเงินหรื อทรัพย์สินที่
นามาลงทุนในบริ ษทั ”
“บุคคลธรรมดา หรื อนิตบิ ุคคลอาจขอจัดตั้ง
บริ ษทั ตามพระราชบัญญัติน้ ี”
“เจ้าของบริ ษทั ซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาต้องมี
คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือน
ไร้ความสามารถ หรื อไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เคยต้องโทษจาคุก.....................”
ควรเพิ่มเติมบัญญัติวา่ ด้วยการแปรสภาพบริ ษทั
จากัดเป็ นบริ ษทั ซึ่งทาได้สองแนวทาง กล่าวคือ
แนวทางที่ 1 เพิ่มเติมลงในร่ างพระราชบัญญัติ
การจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียว พ.ศ. ... หมวดที่ 6
ดังนี้
“บริ ษทั จากัดอาจแปรสภาพเป็ นบริ ษทั ได้ เมื่อ
จานวนผูถ้ ือหุน้ ลดลงเหลือเพียงคนเดียว ทั้งนี้ ผู ้
ถือหุน้ คนเดียวนั้น อาจมีสถานะเป็ นบุคคล
ธรรมดา หรื อนิติบุคคลก็ได้ โดยบริ ษทั จะต้องจด
แจ้งการแปรสภาพดังกล่าวต่อนายทะเบียน และ
ระบุวนั ที่ ที่มีการแปรสภาพให้ชดั เจน”
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ตารางที่ 1 แสดงแนวทางการแก้ไข ปรับปรุ งร่ างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียว พ.ศ. ... (ต่อ)
เรื่ อง

แนวทางการบัญญัติกฎหมายเดิม

แนวทางการแก้ไข
แนวทางที่ 2 เพิม่ เติมลงในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ ว่าด้วยบริ ษทั จากัด ดังนี้
“บริ ษทั จากัดที่มีผถู ้ ือหุน้ ลดจานวนลงเหลือเพียง
คนเดียว ไม่วา่ ผูถ้ ือหุน้ นั้นจะมีสถานะเป็ นบุคคล
ธรรมดาหรื อนิติบุคคลก็ตาม บริ ษทั จากัดนั้นอาจ
แปรสภาพไปเป็ นบริ ษทั จากัดคนเดียวตามร่ าง
พระราชบัญญัติการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียว
พ.ศ. ... ได้ โดยจะต้องจดแจ้งการแปรสภาพ
ดังกล่าวต่อนายทะเบียน และระบุวนั ที่ ที่มีการ
แปรสภาพให้ชดั เจน”
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