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คุณสมบัตขิ องเจ้ าของบริษทั คนเดียว
เอกพันธ์ เกษมสวัสดิ์*

บทนา
สภาพสังคมในปั จจุบนั นี้ การที่มีเศรษฐกิจที่ดีทาให้ประเทศมีภาพลักษณ์ของประเทศที่ดีทา
ให้ ต่ า งประเทศยอมรั บ และมี ค วามเชื่ อ มั่น ในการลงทุ น ต่ า งๆแต่ ก ารจะท าให้ เศรษฐกิ จ ดี ต้อ ง
ประกอบด้วยหลายปั จจัยแต่ที่สาคัญคือการบริ หารการลงทุนจะต้องดีโดยการลงทุนนั้นส่ วนใหญ่จะ
ลงทุนแบบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่ งเป็ นธุ รกิจที่มีจานวนมากในประเทศผูป้ ระกอบการ
ส่ วนมากประกอบการในรู ปของบุคคลธรรมดาคณะบุคคลหรื อห้างหุ ้นส่ วนสามัญที่มิใช่ นิติบุคคล
เนื่องจากเป็ นการสะดวกไม่ยงุ่ ยากในการประกอบกิจการจึงทาให้นิติบุคคลแบบจดทะเบียนไม่เป็ นที่
ต้องการของผูจ้ ะประกอบกิจการเนื่ องจากมีความยุง่ ยากซับซ้อนเมื่อสังคมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
รู ปแบบเศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้าและรองรับการแข่งขันให้กา้ วทันอารยะประเทศต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในยุคใหม่และส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการภายในให้มีค วามเข้มแข็งเติ บโตโดยสิ่ งที่ จะทาให้เป็ นแรง
ขับ เคลื่ อนในการกระตุ ้นเศรษฐกิ จนั้่นก็ คือการผลัก ดันปฎิ รูป กฎหมายให้ท ันสมัยสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อ มเศรษฐกิ จ และสภาพความเป็ นจริ ง ในสั ง คมปั จ จุ บ ัน เพื่ อ ดึ ง ดู ด การลงทุ น จาก
ต่างประเทศให้มาลงทุนในประเทศและเพื่อแสดงศักยภาพให้ประชาคมอาเซี ยนหรื อประเทศต่างๆ
ยอมรั บ และเชื่ อมัน่ ในเศรษฐกิ จของเราไปทางที่ ดี ถึ งแม้จะเป็ นการเริ่ ม ต้น แต่ ถ้าเริ่ ม ต้น ที่ ม นั่ คง
แข็งแรง ก็จะทาให้เป็ นระบบที่แข็งแกร่ งมากขึ้นโดยการผลักดันให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เข้าสู่ ระบบการค้าซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกมากมายเช่นได้รับประโยชน์จากมาตรการด้าน
ภาษีต่างๆ เป็ นต้นโดยให้หนั มาจดทะเบียนจัดตั้งธุ รกิจในรู ปแบบนิ ติบุคคล
องค์กรธุ รกิ จและรู ปแบบเศรษฐกิจเป็ นแรงขับดันให้มีการปฎิรูปกฎหมายบริ ษทั จากัดให้มี
การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบบริ ษ ทั ให้มี ความหลากหลายเพื่ อสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการให้ มี สิ ท ธิ เลื อกได้อ ย่างหลากหลายท าให้ เศรษฐกิ จของประเทศมี ค วามก้าวหน้ า
ทันสมัย ซึ่ งองค์กรธุ รกิจที่เหมาะแก่การทาธุ รกิ จในยุคปั จจุบนั คือ ”บริ ษทั จากัดคนเดี ยว“กล่าวคือ
เป็ นบริ ษทั จากัดซึ่ งมีผถู ้ ือหุ น้ เพียงคนเดียวเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ หุน้
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การจัดตั้งองค์กรธุ รกิจรู ปแบบนี้ มาจากความต้องการของผูป้ ระกอบการซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ขบั
ดันให้เกิดองค์กรธุ รกิจที่บุคคลต้องการให้ทาได้รวดเร็ ว ไม่ยงุ่ ยากโดยผูล้ งทุนไม่ประสงค์ที่จะร่ วม
ลงทุนกับบุคคลอื่นหรื อไม่สามารถหาผูร้ ่ วมลงทุนรายอื่นได้ เพื่อลดปั ญหาการทะเลาะและข้อพิพาท
ระหว่างผูถ้ ื อหุ ้นด้วยกันเองมี ความมุ่งประสงค์เพื่อแสวงหาผลกาไรและสามารถกระทาได้ภายใต้
กฎหมายและตัวบริ ษทั เองนั้นก็จะถือว่าเป็ นนิติบุคคล องค์กรธุ รกิจชนิ ดนี้ได้แพร่ หลายไปทัว่ โลกมา
นานกว่าสิ บทศวรรษแล้ว โดยแนวคิดนี้ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงมาจากแนวคิดที่ว่านิ ติบุคคลต้อง
ประกอบด้วยบุ คคลหลายคนซึ่ งแนวคิ ดในการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดี ยวมีความมุ่งหมายให้มีการ
ลงทุนกันระหว่างบุคคลกลุ่มเล็กๆสาหรับการประกอบกิ จการขนาดย่อมหรื อขนาดกลางซึ่ งในการ
ขอจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั นั้นให้กรรมการที่เป็ นเจ้าของบริ ษทั หรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก
เจ้าของบริ ษทั ดาเนินการจดทะเบียน
ปั จจุบนั บริ ษทั จากัดคนเดียวแพร่ หลายไปทัว่ โลกและได้แผ่อิทธิ พลเข้ามาในระบบกฎหมาย
บริ ษทั ของไทยดังจะเห็ นได้จากรัฐบาลไทยได้ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดี ยว
ขึ้ น มาแต่ ร่างกฎหมายฉบับ นี้ ก็ ย งั มี ปั ญ หาจะท าให้ พ ระราชบัญ ญัติน้ ี ไม่ ส ามารถใช้ไ ด้อ ย่างเต็ ม
รู ปแบบและไม่เอื้ออานวยต่อการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดี ยวเนื่ องจากมีการปิ ดกั้นการลงทุ นในการ
กาหนดคุณสมบัติของการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียวมากเกินไปเพราะ
หมวด 2 มาตรา 11 ว่าด้วยเรื่ องคุ ณสมบัติของการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดี ยว บัญญัติไว้ว่า
เจ้าของบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) มีสัญชาติไทย
(3) ไม่เป็ นคนไร้ความสามรถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถหรื อเป็ นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่ เคยต้อ งโทษจ าคุ ก ตามค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ในความผิ ด ฐานฉ้ อ โกง โกงเจ้า หนี้
ยักยอกทรัพย์ ความผิดเกี่ ยวกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญาหรื อความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การกู้ยืมเงิ นที่ เป็ นการฉ้อโกงประชาชน เว้นแต่พ น้ โทษมาแล้วไม่ น้อยกว่าห้าปี ก่ อนวันขอจัดตั้ง
บริ ษทั และ
(5) ไม่เคยต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดหรื อถูกเปรี ยบเทียบปรับในความผิดฐาน
ให้ความช่ วยเหลื อ สนับ สนุ นหรื อร่ วมประกอบธุ รกิ จหรื อมี อานาจครอบงากิ จการ หรื อมี อานาจ
ควบคุมบริ ษทั โดยแสดงออกว่าเป็ นธุ รกิจของคนแต่เพียงผูเ้ ดียว หรื อลงทุนแทนคนต่างด้าวประกอบ
ธุ รกิ จโดยหลี กเลี่ ยงหรื อฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าว เว้นแต่พน้ โทษ
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี ก่อนวันขอจัดตั้งบริ ษทั
จากบทบัญญัติดงั กล่าวนั้น จะเห็ นได้ว่ากาหนดหลักเกณฑ์ไว้ เคร่ งครัดเกินไปส่ งผลให้ตดั
สิ ทธิ ในการที่บุคคลจะประกอบธุ รกิ จ นั้นลดปริ มาณในการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดี ยวลงจึงส่ งผล
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กระทบเศรษฐกิจในทางองค์กรธุ รกิจเพราะการที่ทาให้บริ ษทั มีเพิ่มขึ้นนั้นก็เป็ นการบ่งชี้ วา่ ประเทศ
กาลังที่จะเป็ นประเทศพัฒนาก้าวทันกับต่างประเทศมีระบบองค์กรธุ รกิจที่เติบโต เป็ นสิ่ งที่ประเทศ
ไทยต้อ งการให้ มี ก ารท าธุ ร กิ จ มากขึ้ นซึ่ งเป็ นการผลัก ดัน ให้ เศรษฐกิ จ ไปในทางที่ ดี เพื่ อ ให้
ภาพลักษณ์ ของประเทศมีศกั ยภาพในด้านเศรษฐกิจให้ทนั กับหลักสากลและสิ่ งที่เป็ นปั จจัยสาคัญที่
จะขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จให้ เติ บ โตมี ผ ลก าไรมากขึ้ น ก็ คื อ การที่ จ ะดึ ง ดู ด นัก ลงทุ น ต่ า งชาติ ใ ห้ ม า
ประกอบการลงทุ นในประเทศไทยเพิ่มขึ้ น แต่เนื่ องด้วยบทบัญญัติดงั กล่าวนั้นจากัดขอบเขตมาก
เกิ น ไปจึ ง เป็ นอุ ป สรรคในการที่ จ ะดึ ง ดู ด นั ก ลงทุ น จากต่ า งประเทศเข้า มาลงทุ น เพราะตาม
พระราชบัญญัติน้ ีตอ้ งเป็ นบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น แต่ไม่ได้กาหนดว่าต้องเป็ นบุคคลที่มีสัญชาติ
อื่นด้วย จึงกล่าวได้วา่ อาจจะเป็ นประเด็นปั ญหาว่า สัญชาติอื่นนั้นก็ไม่มีสิทธิ ที่จะเป็ นเจ้าของบริ ษทั
เพียงคนเดียวได้ เป็ นต้น
ฉะนั้น จะเป็ นการปิ ดกั้นการท าธุ รกิ จอย่างเสรี และไม่ เป็ นจุ ดศู นย์กลางในการประกอบ
ธุ รกิจอย่างสิ้ นเชิง

ปัญหาการวิจัย
1. ปัญหาการกาหนดเรื่ อง “อายุ” ในการจัดตั้งบริษัท
การจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียวจะมีความมุ่งหมายเพื่อให้ผปู ้ ระกอบการรายย่อยสามารถ
ประกอบกิ จการในรู ปแบบบริ ษทั จากัดเพิ่มขึ้นในต่างประเทศนั้นล้วนเป็ นการสนับสนุ นให้มีการ
จัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดี ยวเป็ นอย่างมากเพราะเป็ นการท าให้ผูป้ ระกอบการได้รับสิ ทธิ ป ระโยชน์
ต่างๆรวมถึ งเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิ จโดยจะเห็ นได้จากประเทศต้นแบบกฎหมายบริ ษทั จากัดคน
เดี ย วคื อ สหรั ฐอเมริ ก า เยอรมัน อัง กฤษ และฝรั่ ง เศสนั้น ที่ ศึ ก ษาประเทศดัง กล่ าวนั้น ล้วนเป็ น
ประเทศที่มีระบบของกฎหมายบริ ษทั จากัดคนเดียวที่มีมานานหลายศตวรรษและพัฒนามาเรื่ อย จน
ทาให้กฎหมายบริ ษทั จากัดคนเดี ยวเป็ นที่ ยอมรับกันทัว่ โลก ฉะนั้นประเทศไทยจึ งควรจะนาแบบ
ของกฎหมายบริ ษทั จากัดคนเดี ยวของประเทศดังกล่าว มาใช้พร้ อมกับคานึ งถึ งความเหมาะสมให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปั จจุ บนั ด้วย โดยเฉพาะในเรื่ องการกาหนดคุ ณสมบัติของการจัดตั้ง
บริ ษทั จากัดคนเดี ยวมาตรา 11 จากการศึ กษาของประเทศต้นแบบพบว่าจะกาหนดหลักเกณฑ์ไม่
เคร่ งครัดในเรื่ องอายุ แม้วา่ จะกาหนดบรรลุนิติภาวะ แต่ก็สามารถที่จะกระทาได้แต่ตอ้ งได้รับความ
ยินยอมของผูแ้ ทนโดยชอบธรรมก็สามารถที่จะทาการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียวได้หรื อมีบางมลรัฐ
ของประเทศสหรัฐอเมริ กาคือมลรัฐ Daraware ซึ่ งเป็ นมลรัฐที่ ถือว่ามี การพัฒนาการของกฎหมาย
บริ ษทั ที่ ก้าวหน้าที่ สุดจะไม่ได้กาหนดเรื่ องอายุผูเ้ ยาว์ไว้ ทาให้ผูเ้ ยาว์สมารถจัดตั้งบริ ษทั จากัดคน
เดียวได้ เป็ นต้น
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ฉะนั้นประเทศไทยจึงจะควรเปิ ดกว้างในเรื่ องของอายุและตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ว่า ด้ว ยหุ ้ น ส่ ว นและบริ ษ ัท นั้ นจะเห็ น ว่ า กฎหมายหุ ้ น ส่ ว นบริ ษ ัท ก็ ไ ม่ ไ ด้ ก าหนด
หลักเกณฑ์ในเรื่ องอายุในการจัดตั้งบริ ษทั ไว้ และตามร่ างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคน
เดียวของไทยที่บญั ญัติน้ นั เห็ นว่าเป็ นการที่ทาให้การจัดตั้งบริ ษทั นั้นส่ งผลกระทบของกลุ่มผูล้ งทุน
ที่มีความสามารถและความพร้ อมที่ จะประกอบกิ จการ เป็ นการสกัดกั้นของบุ คคลที่ ไม่บ รรลุ นิติ
ภาวะที่ มีอุดมการณ์ ทางความคิดที่อิสระ นอกกรอบหรื อที่จะกระทาเพื่อพิสูจน์ตวั เองว่ามีศกั ยภาพ
ทางธุ รกิจมากน้อยเพียงใด ในการที่จะเริ่ มธุ รกิจและสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ตัวเอง
2. ปัญหาการกาหนดเรื่ อง “สั ญชาติ”ในการจัดตั้งบริษัท
ในการก าหนดเรื่ องของสั ญ ชาติ น้ ัน ซึ่ ง โดยตามหลัก ของต่ างประเทศหรื อประเทศ
ต้นแบบของกฎหมายบริ ษ ัท จากัด คนเดี ย ว เช่ น อเมริ ก า ฝรั่ งเศส อังกฤษ และเยอรมณี โดยเป็ น
ประเทศต้นแบบที่เสรี ให้บุคคลสัญชาติอื่นเข้ามาลงทุนเพื่อเป็ นการดึงดูดต่างชาติที่มีความพร้อมได้
เข้ามาประกอบกิจการและเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจทาให้มีเงินไหลเวียนในประเทศมากขึ้นรวมทั้ง
เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู ้ในเชิงธุ รกิจด้วย เป็ นต้น
ซึ่ งตามร่ างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดี ยวของไทยนั้นที่มีการกาหนด
คุณสมบัติของผูจ้ ดั ตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียวตามมาตรา11 นั้นเป็ นการกาหนดที่ไม่ตอบโจทย์ของการ
ทาธุ รกิจอย่างสิ้ นเชิ งและไม่เป็ นการดึงดูดให้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียว แต่มุ่งที่จะ
ใช้เพื่อเป็ นเครื่ องมือแก้ไขปั ญหานอมินี เท่านั้นแต่ไม่ได้คาถึ งที่จะส่ งเสริ มนักลงทุนใประเทศและ
ดึงดู ดการลงทุนจากต่างประเทศ และของต่างประเทศจะมีการแบ่งประเภทของธุ รกิจที่หลากหลาย
และชัด เจนในการก าหนดสั ญ ชาติ เช่ น ประเทศอเมริ ก า ก าหนดการจัดตั้ง บริ ษ ัท ในรู ป แบบ C
Corporations, รู ปแบบ Limited liability Companies จะกาหนดให้บุคคลที่มีสัญชาติอื่นกระทาการ
จัดตั้งบริ ษทั ได้ และได้กาหนดการจัดตั้งบริ ษทั ในรู ปแบบ S Corporation sโดยให้ผทู ้ ี่มีสัญชาติของ
อเมริ ก าเท่ านั้น เป็ นผูม้ ี สิ ท ธิ จดั ตั้งบริ ษ ัท ได้ เป็ นต้น จะเห็ น ได้ว่าเป็ นระบบธุ รกิ จที่ ดี ในการแบ่ ง
สัญชาติที่ชดั เจนและมุ่งเพื่อทาธุ รกิจกระตุน้ เศรษฐกิจและการค้าอย่างสิ้ นเชิง
ฉะนั้น ตามร่ างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียวของไทยที่บญั ญัติน้ นั เห็น
ว่าการที่กาหนดไว้เฉพาะสัญชาติไทยเท่านั้น โดยไม่ได้ให้สัญชาติอื่นมาลงทุนจัดตั้งบริ ษทั นั้นเป็ น
การท าธุ รกิ จที่ ไ ม่ เสรี เปิ ดกว้างและไม่ เป็ นจุ ดศู น ย์ก ลางในการประกอบธุ รกิ จสิ้ น เชิ งล้วนท าให้
ประเทศต่ างๆมองว่าประเทศไทยนั้นเป็ นประเทศที่ ล้าสมัย ไม่พ ฒ
ั นาทางเศรษฐกิ จ จึ งท าให้นัก
ลงทุ นไม่ ก ล้ามาลงทุ นเพราะไม่ มี ค วามน่ าเชื่ อมัน่ ว่าการประกอบกิ จการจะมี ผ ลกาไรที่ ม ากและ
ปั ญหาการกาหนดสัญชาติของนิ ติบุคคลเป็ นปั ญหาที่เกิ ดขึ้นมากในปั จจุบนั เนื่ องจากการขยายตัว
ในทางการค้าระหว่างประเทศได้ทาให้เกิ ดนิ ติบุคคลที่มีองค์ประกอบระหว่างประเทศเป็ นจานวน
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มากในประชาคมระหว่างประเทศ มนุ ษย์ในยุคโลกาภิ วฒั น์มีความจาเป็ นที่ จะทาการแลกเปลี่ ยน
เงินทุน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยีระหว่างกัน นิ ติสัมพันธ์ที่เกิ ดขึ้นจึงมีท้ งั ที่มีลกั ษะ
ภายในและข้ามชาติ
3. ปัญหาการกาหนด “ผู้เคยต้ องโทษจาคุก”
การที่กาหนดบุคคลที่เป็ นผูเ้ คยต้องโทษมานั้น เป็ นการที่กาหนดเลือกปฎิบตั ิต่อบุคคล
ซึ่ งบุ ค คลนั้นมี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการที่ จะจัดตั้งบริ ษ ัท ซึ่ ง ตามหลัก ของต่ างประเทศไม่ ไ ด้
กาหนดที่เคร่ งครัด มาเป็ นบรรทัดฐานในการตัดสิ นบุ คคลนั้นและโดยหลักความเสมอภาคและไม่
เลื อกปฏิ บตั ิเป็ นพื้นฐานสาคัญของสิ ทธิ เสรี ภาพเพราะเป็ นการยืนยันอันถึงคุณค่าความเป็ นมนุ ษย์ที่
ไม่แตกต่างกันของมนุ ษย์ทุกคนและเป็ นหลักประกันให้ทุกคนได้เข้าถึงหรื อได้รับสิ ทธิ เสรี ภาพอย่าง
เป็ นจริ งได้ ดังนั้นหลักความเสมอภาคจึงเป็ นหลักการที่ทาให้มีการปฏิ บตั ิ ต่อบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกับ
เรื่ องนั้นๆอย่างเท่าเทียมกันหรื อไม่เลือกปฏิบตั ิ
ดังนั้นการที่ กาหนดขอบเขตดังกล่ าวล้วนเป็ นการที่ จะทาให้มองผูเ้ คยต้องโทษ เป็ น
บุคคลที่เลวร้ ายอันเป็ นการขัดกับหลักศักดิ์ ศรี ในความเป็ นมนุ ษย์และไม่สอดคล้องกับหลักปฏิ บตั ิ
สากล

สรุป
กฎหมายบริ ษ ทั ที่ ให้มีก ารจัดตั้งบริ ษ ทั จากัดที่ มี ผูถ้ ื อหุ ้นคนเดี ยว จากการศึกษากฎหมาย
บริ ษทั ที่อนุ ญาตให้มีการจัดตั้งบริ ษทั จากัดที่มีผถู ้ ือหุ ้นคนเดียวของประเทศต่างๆพบว่าส่ วนใหญ่จะ
อนุ ญาตให้บุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลสามารถเป็ นผูถ้ ือหุ ้นเพียงคนเดียวของบริ ษทั ได้ โดยไม่ได้
กาหนดเรื่ องอายุและสัญญาติเป็ นคุณสมบัติในการจัดตั้งบริ ษทั จากัดด้วย
และการเกิ ดขึ้ น ของบริ ษ ัท จากัดที่ มี ผูถ้ ื อหุ ้ นคนเดี ย วอาจจะเกิ ดจากการจัดตั้งบริ ษ ัท โดย
บุ ค คลเพี ย งคนเดี ย วหรื อ การที่ หุ้ น ทั้งหมดของบริ ษ ัท ได้ก ลายมาเป็ นของบุ ค คลเพี ย งคนเดี ย วก็
ได้ และการจัดตั้งบริ ษทั จากัดที่มีผถู ้ ือหุ น้ คนเดียวหรื อการแปรสภาพจากบริ ษทั ที่มีผถู ้ ือหุ ้นหลายคน
เป็ นบริ ษทั ที่มีผถู ้ ือหุ ้นคนเดียวหรื อในทางกลับกันกรณี ที่บริ ษทั ที่มีผถู ้ ือหุ น้ คนเดียวมีผถู ้ ือหุ ้นเพิ่มขึ้น
ทาให้กลายเป็ นบริ ษทั ที่มีผถู ้ ือหุ น้ หลายคนจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขตามที่กฎหมาย
กาหนด นอกจากนี้ ในส่ วนของการจัดการบริ ษทั กฎหมายของประเทศต่างๆไม่มีการบัญญัติหา้ มมิให้
ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ทาหน้าที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ในขณะเดี ยวกันด้วย ดังนั้นในทางปฏิ บตั ิผูถ้ ือหุ ้น
คนเดี ยวของบริ ษทั จึงมักจะดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริ ษทั เพื่อทาให้ง่ายต่อการจัดการและการ
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ควบคุ ม การด าเนิ น งานของบริ ษั ท ทั้ ง ยัง เป็ นการป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เกิ ด ปั ญหาความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ระหว่างตัวการตัวแทนที่อาจจะเกิดขึ้นภายในบริ ษทั
ทั้งนี้การจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียวขึ้นอยูก่ บั บทบัญญัติกฎหมายของแต่ละประเทศรวมถึงจะ
มีการบัญญัติกฎหมายเป็ นพิเศษเพื่อบังคับใช้กบั บริ ษทั จากัดที่มีผถู ้ ือหุ ้นคนเดียวโดยเฉพาะเพื่อความ
เหมาะสมและสร้ างมาตรการป้ องกัน การใช้ม าตรการจัดตั้งบริ ษ ทั จากัดที่ มี ผูถ้ ื อหุ ้น คนเดี ยวเพื่ อ
แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยมิ ชอบ ทั้งนี้ การจัดตั้งบริ ษทั จากัดที่มีผูถ้ ื อหุ ้นคนเดี ยวแม้ว่าจะ
เป็ นผลดี ต่อนักลงทุนในการลดภาระในการจัดตั้งบริ ษทั และทาให้นกั ลงทุนสามารถเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่
สามารถครอบงาการดาเนิ นงาน รวมทั้งได้รับผลกาไรอันเกิดจากการดาเนิ นงานขงบริ ษทั แต่เพียงผู ้
เดียวก็ตาม แต่การจัดตั้งบริ ษทั จากัดที่มีผถู ้ ือหุ น้ คนเดียวก็อาจจะก่อให้เกิดปั ญหาอื่นๆตามมามากมาย
ทั้งปั ญหาการใช้สภาพนิ ติบุคคลเป็ นเกราะเพื่อจากัดความรับผิดของผูถ้ ือหุ ้น ปั ญหาการจัดตั้งบริ ษทั
ด้วยเงินทุนต่า รวมทั้งปั ญหาการผูกขาดทางการค้า เป็ นต้น นอกจากนี้ การจัดตั้งบริ ษทั จากัดที่มีผถู ้ ือ
หุ น้ คนเดียวทาให้บริ ษทั มีความรับผิดชอบต่อสังคมน้อยกว่าบริ ษทั จากัดโดยทัว่ ไปที่มีผถู ้ ือหุ ้นหลาย
คน เนื่ องจากผูถ้ ือหุ ้นเพียงคนเดียวของบริ ษทั มักจะบริ หารจัดการบริ ษทั เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดแก่
ตนเองเท่านั้น โดยไม่คานึงถึงความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นหรื อผลกระทบต่อสังคม
2. ร่ างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจากัดคนเดียวของไทย
จะเห็ น ว่าร่ างพระราชบัญ ญัติ น้ ัน มี ปั ญ หาอยู่ห ลายประการ แต่ ที่ เป็ นปั ญ หาส าคัญ
กล่าวคือการกาหนดคุ ณสมบัติของการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดี ยวของประเทศต่างๆก็ไม่ได้กาหนด
หลักเกณฑ์ไว้เคร่ งครัดรวมทั้งไม่มีการกาหนดสัญญาติและอายุดว้ ย
รวมทั้งมี การห้ามมิ ให้จดั ตั้งบริ ษทั เกิ นหนึ่ งบริ ษทั และห้ามมิให้นิติบุคคลจดทะเบี ยน
จัดตั้งบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ คนเดียวซึ่ งในต่างประเทศไม่มีขอ้ ห้ามดังกล่าว เห็นได้จากระบบกฎหมายบริ ษทั
ของเยอรมณี ฝรั่งเศส อนุญาตให้นิติบุคคลตั้งได้
นอกจากนี้ กฎหมายบริ ษทั ของประเทศดังกล่ าวมิ ได้มีขอ้ ห้ามมิ ให้บุ คคลคนเดี ยวตั้ง
หลายบริ ษ ัท ซึ่ งเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการที่ จ ะขยายธุ ร กิ จ ในรู ป บริ ษ ัท ผู ถ้ ื อ หุ ้ น คนเดี ย วได้ดี ก ว่า ร่ า ง
พระราชบัญ ญัติก ารจัดตั้งบริ ษ ทั จากัดคนเดี ยวของไทยและเมื่ อพิ จารณาจากร่ างพระราชบัญ ญัติ
โดยรวมแล้วแล้วพบว่ามิได้เป็ นกฎหมายที่จะออกมาแก้ไขปั ญหาได้ตรงจุด แต่มุ่งเฉพาะเพื่อส่ งเสริ ม
ผูล้ งทุ นรายบุ ค คลให้เข้ามาในระบบมากขึ้ น และเพื่ อใช้เป็ นเครื่ องมื อในการแก้ไขปั ญ หานอมิ นี
เท่านั้นดังนั้นร่ างพระราชบัญญัติดงั กล่าวมิได้เป็ นไปอย่างทางปฏิบตั ิของต่างประเทศและดึงดูดการ
ลงทุนจากต่างประเทศรวมทั้งมิ ได้คานึ งถึ งหลักกฎหมายบริ ษทั และหลักปฏิ บตั ิตามความเป็ นจริ ง
ทางธุ รกิ จจึงเป็ นผลให้เกิดการขัดกัน ดังนั้นการที่จะแก้ไขตามร่ างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริ ษทั
จากัดคนเดียว ของไทยจึงต้องคานึ งถึงปั จจัยต่างๆเช่น ข้อดี ข้อเสี ย รวมถึงผลกระทบที่อาจจะตามมา
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จากการจัดตั้งบริ ษทั ดังกล่ าว โดยอาจจะพิจารณาจากแนวทางของต่างประเทศ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งคานึ ง
ความเหมาะสมและความพร้อมที่จะรับมือกับปั ญหาตามมาในการที่มีการตราเป็ นกฎหมายมาใช้

ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในด้านการแนวทางแก้ไขปรับปรุ งร่ างพระราชบัญญัติบริ ษทั จากัดคนเดียว
จากการศึ กษากฎหมายที่ ใช้บ งั คับ กับ บริ ษ ทั จากัดที่ มีผูถ้ ื อหุ ้น คนเดี ย วของประเทศต่ างๆ
ผูเ้ ขียนจึงขอเสนอแนะที่จะต้องให้มีการแก้ไขตามร่ างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียว
พ.ศของไทยมาตรา…11 หมวด 2 ว่าด้วยเรื่ องคุณสมบัติของการจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียวของไทยดังนี้
1. ควรตัดคาว่า"บรรลุนิติภาวะ"ออกเป็ นเกณฑ์ในการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียว เพราะขัด
กับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา27 ที่ให้สิทธิ ผเู ้ ยาว์ประกอบธุ รกิจทางการค้าหรื อธุ รกิจ
อื่นซึ่ งตามประมวลกฎหมายดังกล่าวก็ถือว่าผูเ้ ยาว์เปรี ยบเสมือนเป็ นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วซึ่ งก็
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ต่างประเทศกาหนดในการจัดตั้งบริ ษทั และผูเ้ ขี ยนเห็ นว่าเป็ นการเปิ ด
โอกาสให้แสดงศักยภาพในการทาธุ รกิจ ดัง่ ที่วา่ ประเทศที่จะพัฒนาคือประเทศที่ให้โอกาสทาธุ รกิจ
อย่างเสรี
2. ควรตัด คุ ณ สมบัติ ด้า นสั ญ ชาติ อ อกเพื่ อ ให้ ผูป้ ระกอบสั ญ ชาติ อื่ น สามารถที่ จ ะมา
ประกอบธุ รกิ จได้ซ่ ึ งจะส่ งผลดี ขบั เคลื่ อนเศรษฐกิ จให้เจริ ญเติบโต ก้าวทันต่อประเทศที่ เจริ ญแล้ว
รวมทั้ง เพื่ อ จะเป็ นจุ ด ศู น ย์ก ลางประกอบธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งเสรี เพื่ อ เป็ นการดึ ง ดู ด การลงทุ น ของ
ชาวต่างชาติ
3. ควรจะตัดอนุ มาตรา (4), (5) ในเรื่ องเกี่ ยวกับบุคคลที่เคยต้องโทษจาคุ กออก เนื่ องจาก
เป็ นการขัดกับหลักการศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
ควรนากฎหมายบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ คนเดียวของประเทศใดมาใช้ คือประเทศไทยควรนากฎหมาย
บริ ษ ทั ผูถ้ ื อหุ ้นคนเดี ยวของประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริ กามาเป็ นแนวทางในการร่ าง
พระราชบัญญัติการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียว เนื่ องจากกฎหมายบริ ษทั จากัดของไทยได้รับอิทธิ พล
จากกฎหมายบริ ษ ัท จากัด ของอัง กฤษ อี ก ทั้ง พระราชบัญ ญัติก ารจัด ตั้ง บริ ษ ัท จากัดคนเดี ย วของ
ประเทศอังกฤษเป็ นระบบที่เข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อนและสหรัฐอเมริ กาก็เป็ นประเทศที่เสรี ไม่เคร่ งครัด
ในการกาหนดคุณสมบัติในเรื่ องของอายุและสัญชาติของผูก้ ่อตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียวโดยเฉพาะของ
มลรัฐ Derawear เป็ นมลรัฐที่ไม่มีการกาหนดอายุมาเป็ นหลัเกณฑ์ในการจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียว
โดยให้ผเู ้ ยาว์สามารถจัดตั้งบริ ษทั จากัดคนเดียวได้

