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คุณสมบัตขิองเจ้าของบริษทัคนเดยีว 
 

  เอกพนัธ์  เกษมสวสัด์ิ* 
 

บทน า 
 
สภาพสังคมในปัจจุบนัน้ีการท่ีมีเศรษฐกิจท่ีดีท าให้ประเทศมีภาพลกัษณ์ของประเทศท่ีดีท า

ให้ต่างประเทศยอมรับและมีความเช่ือมั่นในการลงทุนต่างๆแต่การจะท าให้เศรษฐกิจดีต้อง
ประกอบดว้ยหลายปัจจยัแต่ท่ีส าคญัคือการบริหารการลงทุนจะตอ้งดีโดยการลงทุนนั้นส่วนใหญ่จะ
ลงทุนแบบวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีจ  านวนมากในประเทศผูป้ระกอบการ
ส่วนมากประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดาคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามญัท่ีมิใช่นิติบุคคล 
เน่ืองจากเป็นการสะดวกไม่ยุง่ยากในการประกอบกิจการจึงท าใหนิ้ติบุคคลแบบจดทะเบียนไม่เป็นท่ี
ตอ้งการของผูจ้ะประกอบกิจการเน่ืองจากมีความยุง่ยากซบัซ้อนเม่ือสังคมจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลง
รูปแบบเศรษฐกิจให้มีความกา้วหนา้และรองรับการแข่งขนัให้กา้วทนัอารยะประเทศต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในยุคใหม่และส่งเสริมผูป้ระกอบการภายในให้มีความเขม้แข็งเติบโตโดยส่ิงท่ีจะท าให้เป็นแรง
ขบัเคล่ือนในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้่นก็คือการผลกัดันปฎิรูปกฎหมายให้ทันสมยัสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและสภาพความเป็นจริงในสังคมปัจจุบันเพื่อดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศให้มาลงทุนในประเทศและเพื่อแสดงศกัยภาพให้ประชาคมอาเซียนหรือประเทศต่างๆ
ยอมรับและเช่ือมั่นในเศรษฐกิจของเราไปทางท่ีดี ถึงแม้จะเป็นการเร่ิมต้นแต่ถ้าเร่ิมต้นท่ีมั่นคง
แข็งแรง ก็จะท าให้เป็นระบบท่ีแข็งแกร่งมากข้ึนโดยการผลกัดนัให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
เขา้สู่ ระบบการคา้ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆอีกมากมายเช่นไดรั้บประโยชน์จากมาตรการดา้น
ภาษีต่างๆ เป็นตน้โดยใหห้นัมาจดทะเบียนจดัตั้งธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล 

องคก์รธุรกิจและรูปแบบเศรษฐกิจเป็นแรงขบัดนัให้มีการปฎิรูปกฎหมายบริษทัจ ากดัให้มี
การเปล่ียนแปลงรูปแบบบริษทัให้มีความหลากหลายเพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูป้ระกอบการให้มีสิทธิเลือกได้อย่างหลากหลายท าให้เศรษฐกิจของประเทศมีความก้าวหน้า 
ทนัสมยั ซ่ึงองค์กรธุรกิจท่ีเหมาะแก่การท าธุรกิจในยุคปัจจุบนั คือ “บริษทัจ ากดัคนเดียว ” กล่าวคือ
เป็นบริษทัจ ากดัซ่ึงมีผูถื้อหุน้เพียงคนเดียวเป็นเจา้ของกรรมสิทธิหุน้   

 

                                                        
* บทความน้ีเรียบเรียงมาจากการคน้ควา้อิสระเร่ือง, “คุณสมบติัของเจา้ของบริษทัคนเดียว,” 

ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั, 2560. 
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การจดัตั้งองค์กรธุรกิจรูปแบบน้ีมาจากความตอ้งการของผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีขบั
ดนัให้เกิดองค์กรธุรกิจท่ีบุคคลตอ้งการให้ท าไดร้วดเร็ว ไม่ยุง่ยากโดยผูล้งทุนไม่ประสงค์ท่ีจะร่วม
ลงทุนกบับุคคลอ่ืนหรือไม่สามารถหาผูร่้วมลงทุนรายอ่ืนได ้เพื่อลดปัญหาการทะเลาะและขอ้พิพาท
ระหว่างผูถื้อหุ้นดว้ยกนัเองมีความมุ่งประสงค์เพื่อแสวงหาผลก าไรและสามารถกระท าไดภ้ายใต้
กฎหมายและตวับริษทัเองนั้นก็จะถือวา่เป็นนิติบุคคล องคก์รธุรกิจชนิดน้ีไดแ้พร่หลายไปทัว่โลกมา
นานกว่าสิบทศวรรษแลว้ โดยแนวคิดน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมาจากแนวคิดท่ีว่านิติบุคคลตอ้ง
ประกอบดว้ยบุคคลหลายคนซ่ึงแนวคิดในการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียวมีความมุ่งหมายให้มีการ
ลงทุนกนัระหว่างบุคคลกลุ่มเล็กๆส าหรับการประกอบกิจการขนาดยอ่มหรือขนาดกลางซ่ึงในการ
ขอจดทะเบียนจดัตั้งบริษทันั้นให้กรรมการท่ีเป็นเจา้ของบริษทัหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
เจา้ของบริษทัด าเนินการจดทะเบียน  

ปัจจุบนับริษทัจ ากดัคนเดียวแพร่หลายไปทัว่โลกและไดแ้ผอิ่ทธิพลเขา้มาในระบบกฎหมาย
บริษทัของไทยดงัจะเห็นได้จากรัฐบาลไทยได้ร่างพระราชบญัญัติการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียว
ข้ึนมาแต่ร่างกฎหมายฉบับน้ีก็ยงัมีปัญหาจะท าให้พระราชบัญญัติน้ีไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็ม
รูปแบบและไม่เอ้ืออ านวยต่อการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียวเน่ืองจากมีการปิดกั้นการลงทุนในการ
ก าหนดคุณสมบติัของการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียวมากเกินไปเพราะ 

หมวด 2 มาตรา 11 ว่าดว้ยเร่ืองคุณสมบติัของการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียว บญัญติัไวว้่า 
เจา้ของบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 

(1)  บรรลุนิติภาวะ 
(2)  มีสัญชาติไทย 
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามรถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นบุคคลลม้ละลาย 
(4) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดในความผิดฐานฉ้อโกง โกงเจ้าหน้ี 

ยกัยอกทรัพย ์ความผิดเก่ียวกบัการคา้ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ย
การกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน เวน้แต่พน้โทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวนัขอจดัตั้ ง
บริษทั และ 

(5) ไม่เคยตอ้งโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดหรือถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดฐาน
ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนหรือร่วมประกอบธุรกิจหรือมีอ านาจครอบง ากิจการ หรือมีอ านาจ
ควบคุมบริษทัโดยแสดงออกวา่เป็นธุรกิจของคนแต่เพียงผูเ้ดียว หรือลงทุนแทนคนต่างดา้วประกอบ
ธุรกิจโดยหลีกเล่ียงหรือฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เวน้แต่พน้โทษ
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปีก่อนวนัขอจดัตั้งบริษทั 

จากบทบญัญติัดงักล่าวนั้น จะเห็นไดว้่าก าหนดหลกัเกณฑ์ไว ้เคร่งครัดเกินไปส่งผลให้ตดั
สิทธิในการท่ีบุคคลจะประกอบธุรกิจ นั้นลดปริมาณในการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียวลงจึงส่งผล
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กระทบเศรษฐกิจในทางองคก์รธุรกิจเพราะการท่ีท าให้บริษทัมีเพิ่มข้ึนนั้นก็เป็นการบ่งช้ีวา่ประเทศ
ก าลงัท่ีจะเป็นประเทศพฒันากา้วทนักบัต่างประเทศมีระบบองคก์รธุรกิจท่ีเติบโต เป็นส่ิงท่ีประเทศ
ไทยต้องการให้มีการท าธุรกิจมากข้ึนซ่ึงเป็นการผลักดันให้เศรษฐกิจไปในทางท่ีดี เพื่อให้
ภาพลกัษณ์ของประเทศมีศกัยภาพในดา้นเศรษฐกิจให้ทนักบัหลกัสากลและส่ิงท่ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
จะขับเคล่ือนเศรษฐกิจให้เติบโตมีผลก าไรมากข้ึน ก็คือการท่ีจะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้มา
ประกอบการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มข้ึน แต่เน่ืองด้วยบทบญัญติัดงักล่าวนั้นจ ากดัขอบเขตมาก
เกินไปจึงเป็นอุปสรรคในการท่ีจะดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนเพราะตาม
พระราชบญัญติัน้ีตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยเท่านั้น แต่ไม่ไดก้  าหนดวา่ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีสัญชาติ
อ่ืนดว้ย จึงกล่าวไดว้า่อาจจะเป็นประเด็นปัญหาวา่ สัญชาติอ่ืนนั้นก็ไม่มีสิทธิท่ีจะเป็นเจา้ของบริษทั
เพียงคนเดียวได ้เป็นตน้ 

ฉะนั้น จะเป็นการปิดกั้นการท าธุรกิจอย่างเสรีและไม่เป็นจุดศูนย์กลางในการประกอบ
ธุรกิจอยา่งส้ินเชิง 

  

ปัญหาการวจิัย 
   
 1. ปัญหาการก าหนดเร่ือง “อายุ” ในการจัดตั้งบริษัท 
  การจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียวจะมีความมุ่งหมายเพื่อให้ผูป้ระกอบการรายยอ่ยสามารถ
ประกอบกิจการในรูปแบบบริษทัจ ากดัเพิ่มข้ึนในต่างประเทศนั้นลว้นเป็นการสนบัสนุนให้มีการ
จดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียวเป็นอย่างมากเพราะเป็นการท าให้ผูป้ระกอบการได้รับสิทธิประโยชน์
ต่างๆรวมถึงเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจโดยจะเห็นไดจ้ากประเทศตน้แบบกฎหมายบริษทัจ ากดัคน
เดียวคือ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน องักฤษ และฝร่ังเศสนั้ น ท่ีศึกษาประเทศดังกล่าวนั้นล้วนเป็น
ประเทศท่ีมีระบบของกฎหมายบริษทัจ ากดัคนเดียวท่ีมีมานานหลายศตวรรษและพฒันามาเร่ือย จน
ท าให้กฎหมายบริษทัจ ากดัคนเดียวเป็นท่ียอมรับกนัทัว่โลก ฉะนั้นประเทศไทยจึงควรจะน าแบบ
ของกฎหมายบริษทัจ ากดัคนเดียวของประเทศดงักล่าว มาใช้พร้อมกบัค านึงถึงความเหมาะสมให้
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมปัจจุบนัด้วย โดยเฉพาะในเร่ืองการก าหนดคุณสมบติัของการจดัตั้ง
บริษทัจ ากดัคนเดียวมาตรา 11 จากการศึกษาของประเทศตน้แบบพบว่าจะก าหนดหลกัเกณฑ์ไม่
เคร่งครัดในเร่ืองอายุ แมว้า่จะก าหนดบรรลุนิติภาวะ แต่ก็สามารถท่ีจะกระท าไดแ้ต่ตอ้งไดรั้บความ
ยนิยอมของผูแ้ทนโดยชอบธรรมก็สามารถท่ีจะท าการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียวไดห้รือมีบางมลรัฐ
ของประเทศสหรัฐอเมริกาคือมลรัฐ Daraware ซ่ึงเป็นมลรัฐท่ีถือว่ามีการพฒันาการของกฎหมาย
บริษทัท่ีก้าวหน้าท่ีสุดจะไม่ได้ก าหนดเร่ืองอายุผูเ้ยาวไ์ว ้ท าให้ผูเ้ยาวส์มารถจดัตั้งบริษทัจ ากดัคน
เดียวได ้เป็นตน้ 
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  ฉะนั้นประเทศไทยจึงจะควรเปิดกวา้งในเร่ืองของอายุและตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัทนั้ นจะเห็นว่ากฎหมายหุ้นส่วนบริษัทก็ไม่ได้ก าหนด
หลกัเกณฑ์ในเร่ืองอายุในการจดัตั้งบริษทัไว ้ และตามร่างพระราชบญัญติัการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคน
เดียวของไทยท่ีบญัญติันั้น เห็นวา่เป็นการท่ีท าให้การจดัตั้งบริษทันั้นส่งผลกระทบของกลุ่มผูล้งทุน
ท่ีมีความสามารถและความพร้อมท่ีจะประกอบกิจการ เป็นการสกัดกั้นของบุคคลท่ีไม่บรรลุนิติ
ภาวะท่ีมีอุดมการณ์ทางความคิดท่ีอิสระ นอกกรอบหรือท่ีจะกระท าเพื่อพิสูจน์ตวัเองว่ามีศกัยภาพ
ทางธุรกิจมากนอ้ยเพียงใด ในการท่ีจะเร่ิมธุรกิจและสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัตวัเอง 
 
 2. ปัญหาการก าหนดเร่ือง “สัญชาติ”ในการจัดตั้งบริษัท 

 ในการก าหนดเร่ืองของสัญชาตินั้ น ซ่ึงโดยตามหลักของต่างประเทศหรือประเทศ
ต้นแบบของกฎหมายบริษัทจ ากัดคนเดียว เช่น อเมริกา ฝร่ังเศส องักฤษ และเยอรมณี โดยเป็น
ประเทศตน้แบบท่ีเสรี ให้บุคคลสัญชาติอ่ืนเขา้มาลงทุนเพื่อเป็นการดึงดูดต่างชาติท่ีมีความพร้อมได้
เขา้มาประกอบกิจการและเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจท าให้มีเงินไหลเวียนในประเทศมากข้ึนรวมทั้ง
เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ในเชิงธุรกิจดว้ย เป็นตน้   

 ซ่ึงตามร่างพระราชบญัญติัการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียวของไทยนั้นท่ีมีการก าหนด
คุณสมบติัของผูจ้ดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียวตามมาตรา11 นั้นเป็นการก าหนดท่ีไม่ตอบโจทยข์องการ
ท าธุรกิจอยา่งส้ินเชิงและไม่เป็นการดึงดูดให้มีการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียว แต่มุ่งท่ีจะ
ใช้เพื่อเป็นเคร่ืองมือแกไ้ขปัญหานอมินี เท่านั้นแต่ไม่ไดค้  าถึงท่ีจะส่งเสริมนกัลงทุนใประเทศและ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และของต่างประเทศจะมีการแบ่งประเภทของธุรกิจท่ีหลากหลาย
และชัดเจนในการก าหนดสัญชาติ เช่น ประเทศอเมริกา  ก าหนดการจดัตั้ งบริษัทในรูปแบบ C 
Corporations, รูปแบบ Limited liability Companies จะก าหนดให้บุคคลท่ีมีสัญชาติอ่ืนกระท าการ
จดัตั้งบริษทัได ้และไดก้ าหนดการจดัตั้งบริษทัในรูปแบบ S Corporation sโดยให้ผูท่ี้มีสัญชาติของ
อเมริกาเท่านั้ นเป็นผูมี้สิทธิจดัตั้ งบริษัทได้ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าเป็นระบบธุรกิจท่ีดีในการแบ่ง
สัญชาติท่ีชดัเจนและมุ่งเพื่อท าธุรกิจกระตุน้เศรษฐกิจและการคา้อยา่งส้ินเชิง  

  ฉะนั้น ตามร่างพระราชบญัญติัการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียวของไทยท่ีบญัญติันั้น เห็น
วา่การท่ีก าหนดไวเ้ฉพาะสัญชาติไทยเท่านั้น โดยไม่ไดใ้ห้สัญชาติอ่ืนมาลงทุนจดัตั้งบริษทันั้นเป็น
การท าธุรกิจท่ีไม่เสรีเปิดกวา้งและไม่เป็นจุดศูนย์กลางในการประกอบธุรกิจส้ินเชิงล้วนท าให้
ประเทศต่างๆมองว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศท่ีล้าสมยั ไม่พฒันาทางเศรษฐกิจ จึงท าให้นัก
ลงทุนไม่กล้ามาลงทุนเพราะไม่มีความน่าเช่ือมัน่ว่าการประกอบกิจการจะมีผลก าไรท่ีมากและ
ปัญหาการก าหนดสัญชาติของนิติบุคคลเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมากในปัจจุบนั เน่ืองจากการขยายตวั
ในทางการคา้ระหว่างประเทศได้ท าให้เกิดนิติบุคคลท่ีมีองค์ประกอบระหว่างประเทศเป็นจ านวน
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มากในประชาคมระหว่างประเทศ มนุษยใ์นยุคโลกาภิวฒัน์มีความจ าเป็นท่ีจะท าการแลกเปล่ียน
เงินทุน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยีระหวา่งกนั นิติสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนจึงมีทั้งท่ีมีลกัษะ
ภายในและขา้มชาติ 

 
3. ปัญหาการก าหนด “ผู้เคยต้องโทษจ าคุก” 
 การท่ีก าหนดบุคคลท่ีเป็นผูเ้คยตอ้งโทษมานั้น เป็นการท่ีก าหนดเลือกปฎิบติัต่อบุคคล 

ซ่ึงบุคคลนั้นมีความรู้ความสามารถในการท่ีจะจดัตั้ งบริษัท ซ่ึงตามหลักของต่างประเทศไม่ได้
ก าหนดท่ีเคร่งครัด มาเป็นบรรทดัฐานในการตดัสินบุคคลนั้นและโดยหลกัความเสมอภาคและไม่
เลือกปฏิบติัเป็นพื้นฐานส าคญัของสิทธิเสรีภาพเพราะเป็นการยืนยนัอนัถึงคุณค่าความเป็นมนุษยท่ี์
ไม่แตกต่างกนัของมนุษยทุ์กคนและเป็นหลกัประกนัให้ทุกคนไดเ้ขา้ถึงหรือไดรั้บสิทธิเสรีภาพอยา่ง
เป็นจริงได ้ดงันั้นหลกัความเสมอภาคจึงเป็นหลกัการท่ีท าให้มีการปฏิบติัต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองนั้นๆอยา่งเท่าเทียมกนัหรือไม่เลือกปฏิบติั 

 ดงันั้นการท่ีก าหนดขอบเขตดงักล่าวล้วนเป็นการท่ีจะท าให้มองผูเ้คยตอ้งโทษ เป็น
บุคคลท่ีเลวร้ายอนัเป็นการขดักบัหลกัศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษยแ์ละไม่สอดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติั
สากล  
 

สรุป 
   
กฎหมายบริษทัท่ีให้มีการจดัตั้ งบริษทัจ ากดัท่ีมีผูถื้อหุ้นคนเดียว จากการศึกษากฎหมาย

บริษทัท่ีอนุญาตให้มีการจดัตั้งบริษทัจ ากดัท่ีมีผูถื้อหุ้นคนเดียวของประเทศต่างๆพบวา่ส่วนใหญ่จะ
อนุญาตให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถเป็นผูถื้อหุ้นเพียงคนเดียวของบริษทัได ้โดยไม่ได้
ก าหนดเร่ืองอายแุละสัญญาติเป็นคุณสมบติัในการจดัตั้งบริษทัจ ากดัดว้ย  

และการเกิดข้ึนของบริษัทจ ากัดท่ีมีผูถื้อหุ้นคนเดียวอาจจะเกิดจากการจดัตั้ งบริษัทโดย
บุคคลเพียงคนเดียวหรือการท่ีหุ้นทั้ งหมดของบริษัทได้กลายมาเป็นของบุคคลเพียงคนเดียวก็
ได ้ และการจดัตั้งบริษทัจ ากดัท่ีมีผูถื้อหุน้คนเดียวหรือการแปรสภาพจากบริษทัท่ีมีผูถื้อหุ้นหลายคน
เป็นบริษทัท่ีมีผูถื้อหุ้นคนเดียวหรือในทางกลบักนักรณีท่ีบริษทัท่ีมีผูถื้อหุน้คนเดียวมีผูถื้อหุ้นเพิ่มข้ึน
ท าใหก้ลายเป็นบริษทัท่ีมีผูถื้อหุน้หลายคนจะตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนและเง่ือนไขตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด นอกจากน้ีในส่วนของการจดัการบริษทักฎหมายของประเทศต่างๆไม่มีการบญัญติัหา้มมิให้
ผูถื้อหุ้นของบริษทัท าหน้าท่ีเป็นกรรมการบริษทัในขณะเดียวกนัดว้ย ดงันั้นในทางปฏิบติัผูถื้อหุ้น
คนเดียวของบริษทัจึงมกัจะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัเพื่อท าให้ง่ายต่อการจดัการและการ
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ควบคุมการด าเนินงานของบริษัททั้ งย ังเป็นการป้องกันไม่ให้ เกิดปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหวา่งตวัการตวัแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายในบริษทั 

ทั้งน้ีการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียวข้ึนอยูก่บับทบญัญติักฎหมายของแต่ละประเทศรวมถึงจะ
มีการบญัญติักฎหมายเป็นพิเศษเพื่อบงัคบัใชก้บับริษทัจ ากดัท่ีมีผูถื้อหุ้นคนเดียวโดยเฉพาะเพื่อความ
เหมาะสมและสร้างมาตรการป้องกนัการใช้มาตรการจดัตั้ งบริษทัจ ากัดท่ีมีผูถื้อหุ้นคนเดียวเพื่อ
แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยมิชอบ ทั้งน้ีการจดัตั้งบริษทัจ ากดัท่ีมีผูถื้อหุ้นคนเดียวแมว้่าจะ
เป็นผลดีต่อนกัลงทุนในการลดภาระในการจดัตั้งบริษทัและท าให้นกัลงทุนสามารถเป็นผูถื้อหุ้นท่ี
สามารถครอบง าการด าเนินงาน รวมทั้งไดรั้บผลก าไรอนัเกิดจากการด าเนินงานขงบริษทัแต่เพียงผู ้
เดียวก็ตาม แต่การจดัตั้งบริษทัจ ากดัท่ีมีผูถื้อหุน้คนเดียวก็อาจจะก่อใหเ้กิดปัญหาอ่ืนๆตามมามากมาย 
ทั้งปัญหาการใชส้ภาพนิติบุคคลเป็นเกราะเพื่อจ ากดัความรับผิดของผูถื้อหุ้น ปัญหาการจดัตั้งบริษทั
ดว้ยเงินทุนต ่า รวมทั้งปัญหาการผูกขาดทางการคา้ เป็นตน้ นอกจากน้ีการจดัตั้งบริษทัจ ากดัท่ีมีผูถื้อ
หุน้คนเดียวท าให้บริษทัมีความรับผิดชอบต่อสังคมนอ้ยกวา่บริษทัจ ากดัโดยทัว่ไปท่ีมีผูถื้อหุ้นหลาย
คน เน่ืองจากผูถื้อหุ้นเพียงคนเดียวของบริษทัมกัจะบริหารจดัการบริษทัเพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่
ตนเองเท่านั้น โดยไม่ค  านึงถึงความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบับุคคลอ่ืนหรือผลกระทบต่อสังคม  
 
 2. ร่างพระราชบัญญตัิการจัดตั้งบริษัทจ ากดัคนเดียวของไทย 

 จะเห็นว่าร่างพระราชบัญญัตินั้ นมีปัญหาอยู่หลายประการ แต่ท่ีเป็นปัญหาส าคัญ
กล่าวคือการก าหนดคุณสมบติัของการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียวของประเทศต่างๆก็ไม่ไดก้  าหนด
หลกัเกณฑไ์วเ้คร่งครัดรวมทั้งไม่มีการก าหนดสัญญาติและอายดุว้ย 

 รวมทั้งมีการห้ามมิให้จดัตั้งบริษทัเกินหน่ึงบริษทัและห้ามมิให้นิติบุคคลจดทะเบียน
จดัตั้งบริษทัผูถื้อหุน้คนเดียวซ่ึงในต่างประเทศไม่มีขอ้หา้มดงักล่าว เห็นไดจ้ากระบบกฎหมายบริษทั
ของเยอรมณี ฝร่ังเศส อนุญาตใหนิ้ติบุคคลตั้งได ้

 นอกจากน้ีกฎหมายบริษทัของประเทศดงักล่าวมิได้มีขอ้ห้ามมิให้บุคคลคนเดียวตั้ง
หลายบริษัทซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการท่ีจะขยายธุรกิจในรูปบริษัทผูถื้อหุ้นคนเดียวได้ดีกว่าร่าง
พระราชบญัญัติการจดัตั้ งบริษทัจ ากัดคนเดียวของไทยและเม่ือพิจารณาจากร่างพระราชบญัญัติ
โดยรวมแลว้แลว้พบวา่มิไดเ้ป็นกฎหมายท่ีจะออกมาแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด แต่มุ่งเฉพาะเพื่อส่งเสริม
ผูล้งทุนรายบุคคลให้เข้ามาในระบบมากข้ึนและเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหานอมินี
เท่านั้นดงันั้นร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวมิไดเ้ป็นไปอยา่งทางปฏิบติัของต่างประเทศและดึงดูดการ
ลงทุนจากต่างประเทศรวมทั้งมิไดค้  านึงถึงหลกักฎหมายบริษทัและหลกัปฏิบติัตามความเป็นจริง
ทางธุรกิจจึงเป็นผลให้เกิดการขดักนั ดงันั้นการท่ีจะแกไ้ขตามร่างพระราชบญัญติัการจดัตั้งบริษทั
จ ากดัคนเดียว ของไทยจึงตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่างๆเช่น ขอ้ดี ขอ้เสีย รวมถึงผลกระทบท่ีอาจจะตามมา
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จากการจดัตั้งบริษทัดงักล่าว โดยอาจจะพิจารณาจากแนวทางของต่างประเทศ แต่ทั้งน้ีตอ้งค านึง
ความเหมาะสมและความพร้อมท่ีจะรับมือกบัปัญหาตามมาในการท่ีมีการตราเป็นกฎหมายมาใช ้
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 ขอ้เสนอแนะในดา้นการแนวทางแกไ้ขปรับปรุงร่างพระราชบญัญติับริษทัจ ากดัคนเดียว 
 จากการศึกษากฎหมายท่ีใช้บงัคบักับบริษทัจ ากัดท่ีมีผูถื้อหุ้นคนเดียวของประเทศต่างๆ
ผูเ้ขียนจึงขอเสนอแนะท่ีจะตอ้งให้มีการแกไ้ขตามร่างพระราชบญัญติัการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียว 
พ.ศ …ของไทยมาตรา 11 หมวด 2 วา่ดว้ยเร่ืองคุณสมบติัของการจดัตั้งนิติบุคคลคนเดียวของไทยดงัน้ี 
 1. ควรตดัค าวา่"บรรลุนิติภาวะ"ออกเป็นเกณฑใ์นการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียว เพราะขดั
กบัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา27 ท่ีใหสิ้ทธิผูเ้ยาวป์ระกอบธุรกิจทางการคา้หรือธุรกิจ
อ่ืนซ่ึงตามประมวลกฎหมายดงักล่าวก็ถือวา่ผูเ้ยาวเ์ปรียบเสมือนเป็นบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะแลว้ซ่ึงก็
สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์ท่ีต่างประเทศก าหนดในการจดัตั้งบริษทัและผูเ้ขียนเห็นว่าเป็นการเปิด
โอกาสให้แสดงศกัยภาพในการท าธุรกิจ ดัง่ท่ีวา่ประเทศท่ีจะพฒันาคือประเทศท่ีให้โอกาสท าธุรกิจ
อยา่งเสรี 
 2. ควรตัดคุณสมบัติด้านสัญชาติออกเพื่อให้ผูป้ระกอบสัญชาติอ่ืน  สามารถท่ีจะมา
ประกอบธุรกิจไดซ่ึ้งจะส่งผลดีขบัเคล่ือนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต กา้วทนัต่อประเทศท่ีเจริญแล้ว
รวมทั้ งเพื่อจะเป็นจุดศูนย์กลางประกอบธุรกิจได้อย่างเสรีเพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุนของ
ชาวต่างชาติ 
 3. ควรจะตดัอนุมาตรา (4), (5) ในเร่ืองเก่ียวกบับุคคลท่ีเคยตอ้งโทษจ าคุกออก เน่ืองจาก
เป็นการขดักบัหลกัการศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ 
 ควรน ากฎหมายบริษทัผูถื้อหุน้คนเดียวของประเทศใดมาใช ้คือประเทศไทยควรน ากฎหมาย
บริษทัผูถื้อหุ้นคนเดียวของประเทศองักฤษและประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็นแนวทางในการร่าง
พระราชบญัญติัการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียว เน่ืองจากกฎหมายบริษทัจ ากดัของไทยไดรั้บอิทธิพล
จากกฎหมายบริษัทจ ากัดขององักฤษ อีกทั้ งพระราชบัญญัติการจดัตั้ งบริษัทจ ากัดคนเดียวของ
ประเทศองักฤษเป็นระบบท่ีเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซ้อนและสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศท่ีเสรีไม่เคร่งครัด
ในการก าหนดคุณสมบติัในเร่ืองของอายแุละสัญชาติของผูก่้อตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียวโดยเฉพาะของ
มลรัฐ Derawear เป็นมลรัฐท่ีไม่มีการก าหนดอายุมาเป็นหลเักณฑ์ในการจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียว 
โดยใหผู้เ้ยาวส์ามารถจดัตั้งบริษทัจ ากดัคนเดียวได ้
 


