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ผู้เร่ิมก่อการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจ ากดั 
 

                                                                                                    ณฐัพชัร์ สกุลเจียมใจ* 
 

บทน า 
 
องค์กรธุรกิจท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินวิสาหกิจแต่เดิมนั้นจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ 

เป็นบริษทัร่วมทุนท่ีตอ้งการระดมทุนจ านวนมากในการด าเนินธุรกิจและการด าเนินธุรกิจในรูปแบบ
ห้างหุ้นส่วนท่ีเป็นการรวมตวักนัท าธุรกิจของคนท่ีสนใจเขา้หุ้นกนัเพื่อประกอบธุรกิจแลว้แบ่งปัน
ก าไรท่ีได้จากกิจการนั้น แต่องค์กรธุรกิจทั้งสองประเภทนั้นไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ผูป้ระกอบการในกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่มดงักล่าว ดงันั้นบริษทัเอกชนจ ากดัจึงเกิดข้ึนดว้ย
เหตุผลทางเศรษฐกิจท่ีเป็นการน าองคก์รธุรกิจสองประเภทมาผสมกนั ระหวา่งบริษทัมหาชนจ ากดั
และห้างหุ้นส่วน เพื่อเป็นองคก์รธุรกิจทางเลือก (Alternative Business Organization) ซ่ึงในปัจจุบนั
บริษทัจ ากดัไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งแพร่หลายไปทัว่โลกและมีการพฒันาปรับปรุงกฎหมายบริษทั
จ ากดัมาอยา่งต่อเน่ือง จึงถือไดว้า่บริษทัจ ากดัจึงมีความส าคญัต่อการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจเป็น
อยา่งมาก1 

ในห้วงเวลาท่ีผ่านมาประเทศไทยได้มีการปรับปรุงกฎหมายบริษัทจ ากัดในเร่ืองของ
โครงสร้างเพื่อให้บริษทจ ากดัมีสภาพเป็นบริษทัขนาดเล็กดว้ยการจ ากดัจ านวนผูถื้อหุน้ไม่ให้เกินเกา้
สิบเกา้คนและต่อมาก็มีการลดจ านวนผูถื้อหุ้นจากเจ็ดคนเหลือสามคน โดยมุ่งหวงัว่าจะขจดัปัญหา
การจดัตั้ งบริษทัยากให้หมดไป แต่ในปัจจุบนัการจดัตั้ งบริษัทจ ากัดเป็นไปตามบทบญัญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ตามมาตรา 1097 ซ่ึงบญัญติัวา่ “บุคคลใดๆตั้งแต่สามคนข้ึนไปจะ
เร่ิมก่อการและตั้งเป็นบริษทัจ ากดัได ้โดยเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือบริคณห์สนธิและกระการอยา่งอ่ืนตาม
บทบญัญัติแห่งประมวลกฎหมายน้ี ด้วยปัญหาท่ีกฎหมายไม่ได้บัญญัติไวช้ัดเจนจึงท าให้มีการ
ตีความกฎหมายวา่ดว้ยเร่ืองผูเ้ร่ิมก่อการและการจดัตั้ง เป็นเหตุให้มีการใชช่ื้อบุคคลอ่ืนเป็นผูเ้ร่ิมก่อ

                                                           
*
 บทความน้ีเรียบเรียงมาจากการคน้ควา้อิสระเร่ือง,“ผูเ้ร่ิมก่อการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั

จ ากดั”  ปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั, 2560. 
1 เสถียรภาพ นาหลวง,”แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษทัเอกชนจ ากัดเพื่อส่งเสริมให้

ประเทศไทยเป็นประเทศเศรษฐกิจพฒันา” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2559), หนา้ 20. 
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การ เป็นผลให้มีการผิดเพี้ยนกฎหมายและการจดัตั้งจะตอ้งมีผูเ้ร่ิมก่อการ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการ
พฒันาระบบเศรฐกิจในภาพรวมของประเทศใหข้บัเคล่ือนไดช้า้ตามลงไปดว้ย 

กฎหมายบริษทัเอกชนยุคใหม่ของนานาประเทศท่ีพฒันาระบบเศรษฐกิจของโลก เช่น 
ประเทศองักฤษ สหรัฐอเมริกาและเยอรมนีไดพ้ฒันาอนุญาตให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเป็นผู ้
เร่ิมก่อการและใหมี้จ านวนผูเ้ร่ิมก่อการไดห้น่ึงคนข้ึนไปท าให้การจดัตั้งบริษทัจ ากดัท าไดง่้าย ท าให้
กฎหมายผูเ้ร่ิมก่อการบริษทัจ ากดัเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมในการพฒันาเศรษฐกิจ 

ดั้ งนั้ นในการค้นควา้อิสระน้ีจึงจะศึกษาวิจัยในส่วนท่ีเก่ียวกับการจดัตั้ งบริษัทจ ากัด
เก่ียวกบัผูเ้ร่ิมก่อการในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ22 หุ้นส่วนและบริษทั
และควรปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายอยา่งไรจึงจะท าใหก้ฎหมายสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั
และสามารถเป็นเคร่ืองมือพฒันาเศรษฐกิจของประเทศได ้

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีไดศึ้กษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาการจดัตั้งบริษทัจ ากดัตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชยซ่ึ์งไดบ้ญัญติัเร่ืองการจดัตั้งบริษทัจ ากดัไดพ้บปัญหาดงัน้ี ปัญหาสภาพของ
ผูเ้ร่ิมก่อการ ปัญหาจ านวนผูเ้ร่ิมก่อการ และปัญหาเอกสารการจัดตั้ งบริษัทจ ากัด ซ่ึงประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชยไ์ดบ้ญัญติัให ้บุคคลใดๆตั้งแต่สามคนข้ึนไปจะก่อการจดัตั้งบริษทัจ ากดัได ้
แต่บทบญัญติัท่ีไม่ชดัเจนในกรณีน้ีท าให้เกิดปัญหาซ่ึงเกิดทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบติักล่าวคือ 
ปัญหาว่านิติบุคคลนั้นไม่สามารถเป็นผูเ้ร่ิมก่อการได้ซ่ึงเกิดการความไม่ชัดเจนในการบัญญัติ
กฎหมายและเกิดปัญหาในการตีความกฎหมาย  ท าใหเ้กิดความยุง่ยากในการจดัตั้งบริษทัจ ากดั  

ปัญหาจ านวนผูเ้ร่ิมก่อการ การท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งมีผูเ้ร่ิมก่อการอย่างน้อย 3 คนข้ึน
ไปถึงจะสามารถเร่ิมก่อการจดัตั้งบริษทัได ้ปัญหาดงักล่าวท าให้การจดทะเบียนบริษทัจ ากดัท าได้
ยากเพราะในปัจจุบนัผูป้ระกอบการมีความตอ้งการประกอบการในกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
และไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการเกิดข้ึนของบริษทัเอกชนจ ากดัท่ีเกิดข้ึนดว้ยเหตุผลทางเศรษฐกิจท่ีเป็น
การน าองค์กรธุรกิจสองประเภทมาผสมกนั ระหว่างบริษทัมหาชนจ ากดัและห้างหุ้นส่วน เพื่อเป็น
องค์กรธุรกิจทางเลือก (Alternative Business Organization) ท าให้ตอ้งมีการยืมช่ือบุคคลอ่ืนมาใช ้
(Nominee) ซ่ึงไม่ตรงกบัเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

ปัญหาเอกสารการจัดตั้ งกล่าวคือหนังสือบริคณห์สนธิท่ีได้บัญญัติให้มีรายการตามท่ี
กฎหมายก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1098 ท่ีไดก้  าหนดรายการท่ีตอ้งมี
ในหนงัสือบริคณห์สนธิไวไ้วม้ากเกินไปท าให้การจดัท าหนงัสือบริคณห์สนธิท าไดโ้ดยยาก ท าให้
เกิดปัญญาการจดัตั้งบริษทัท าไดย้ากตามไปดว้ย 
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จากการศึกษาประเทศองักฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐเดลาแวร์ และประเทศเยอรมนี 
พบวา่ทั้งสามประเทศนั้นสภาพผูเ้ร่ิมก่อการนั้น นิติบุคคลสามารถเป็นผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งบริษทัจ ากดั
ได้ โดยประเทศองักฤษได้บญัญติักฎหมายว่า “บุคคล” ก็เกิดปัญหาการตีความว่าค าว่าบุคคลนั้น
หมายถึงเฉพาะบุคคลธรรมดาหรือหมายความรวมถึงนิติบุคคลด้วย แต่ก็มีค  าพิพากษาออกมาว่า
บุคคลนั้นหมายถึงบุคลธรรมดาและนิติบุคคลดว้ย ประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐเดลาแวร์ไดบ้ญัญติั
กฎหมายไวอ้ยา่งชดัเจนทั้งในเร่ืองของจ านวนและสภาพผูเ้ร่ิมก่อการไว ้กล่าวคือ บุคคลธรรมและ
นิติบุคคลสามารถเป็นผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งบริษทัจ าได ้และประเทศเยอรมนีนั้น บุคคลหมายความถึง
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลดว้ยท่ีสามารถเป็นผูเ้ร่ิมก่อการ 

ปัญหาเร่ืองจ านวนผูเ้ร่ิมก่อการประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยก์ าหนดไวต้อ้งมีผูเ้ร่ิมก่อ
การอยา่งนอ้ยสามคนข้ึนไปซ่ึงไม่สอดคลอ้งสภาพเศรษฐกิจและสภาพของสังคมในปัจจุบนัท่ีมีความ
ตอ้งการจะประกอบธุรกิจท่ีเร่ิมตน้จากขนาดเล็กซ่ึงแต่เดิมกฎหมายบริษทัจ ากดัของไทยนั้นได้ให้
ความส าคญักับธุรกิจขนาดใหญ่โดยก าหนดผูเ้ร่ิมก่อการหรือผูถื้อหุ้นไวจ้  านวนมาก แม้จะมีการ
แกไ้ขปรับปรุงกฎหมายในเร่ืองจ านวนผูเ้ร่ิมก่อการให้ลดลงมากจากอยา่งน้อยเจ็ดคนเหลือสามคน
ในปัจจุบนั ก็ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของสภาพการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ และความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการเร่ิมตน้ธุรกิจท่ีมีขนาดเล็กก่อนและไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการ
เกิดของบริษัทจ ากัด ซ่ึงเป็นองค์กรธุรกิจทางเลือก (Alternative Business Organization) ท่ีผสม
ระหวา่งหา้งหุน้ส่วนท่ีมีผูถื้อหุน้สองคนและบริษทัมหาชนจ ากดัซ่ึงมีความรับผดิจ ากดั 

จากการศึกษาวิธีการจดัตั้งและเอกสารการจดัตั้งบริษทัจ ากดัของประเทศองักฤษ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา มลรัฐเดลาแวร์ ประทศเยอรมนี และ ประเทศไทย พบว่ามีความแตกต่างกนัในแต่
ประเทศ สรุปไดด้งัน้ี 

1.  ประเทศอังกฤษ ผู ้เร่ิมก่อการจะต้องท าหนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of 
Association) ได้ลดรายการในหนังสือบริคณห์สนธิซ่ึงแตกต่างจากของเดิมท่ีก าหนดให้หนังสือ
บริคณห์สนธิตอ้งมีรายการท่ีจ าเป็น แต่ตามพระราชบญัญติับริษทั ค.ศ. 2006หนงัสือบริคณห์สนธิมี
สภาพเป็นเอกสารท่ีกล่าววา่ผูเ้ร่ิมก่อการประสงคท่ี์จะจดัตั้งบริษทัตามพระราชบญัญติัน้ีตกลงวา่จะ
เป็นผูถื้อหุ้นและในกรณีตั้งข้ึนโดยมีทุนเรือนหุ้น แต่ละคนตอ้งถือหุ้นอย่างน้อยหน่ึงหุ้น หนังสือ
บริคณห์สนธิจะตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจะตอ้งรับรองความแทจ้ริงถูกตอ้งโดยผูเ้ขา้ช่ือซ้ือ
หุน้ขอ้บงัคบัแลว้น าไปจดทะเบียนกบันายทะเบียน  

2.  ประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐเดลาแวร์ ผูเ้ร่ิมก่อการไม่ต้องท าหนังสือบริคณห์สนธิ
เหมือนประเทศองักฤษ แต่ตอ้งท าขอ้บงัคบัของบริษทัจ ากดัความรับผิด (Limited Liability Company 
Agreement) ขอ้ตกลงของบริษทัจ ากดัความรับผิดเป็นเอกสารท่ีก าหนดเก่ียวกบัการด าเนินกิจการ
ของบริษทัแลว้น าไปจดทะเบียนต่อส านกังานทะเบียนบริษทั 
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3.  การจดัตั้ งบริษทั ในระบบกฎหมายหมายบริษัทเยอรมนีนั้น การตั้งบริษทัไม่ต้องมี
หนงัสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of Association)   เหมือนระบบกฎหมายบริษทัองักฤษ แต่ตอ้ง
มีข้อบังคับ เรียกในภาษาเยอรมันว่า “Gessellschaftsertrag”   ข้อบังคับมีสภาพเป็นตราสารจัด
โครงสร้างของบริษทัเอกชนจ ากดั แล้วน าไปจดทะเบียน การประกาศโฆษณาการจดทะเบียนใน
หนงัสือพิมพแ์ละในหนงัสือราชกิจานุเบกษาอิเล็คทรอนิคส์ นายทะเบียนแจง้ผลของการจดทะเบียน
เสร็จสมบูรณ์ไปยงัโนตารีพับ หลังจากนั้ นกรรมการบริษัทต้องยื่นเอกสารรายการจดทะเบียน
พาณิชยต่์อเทศบาลท่ีบริษทัตั้งส านกังานใหญ่ 

4. การจดัตั้งบริษทัจ ากดัในประเทศไทย ผูเ้ร่ิมก่อการจะตอ้งท าหนงัสือบริคณห์สนธิและ
ขอ้บงัคบัแลว้น าไปจดทะเบียนกบันายทะเบียน  

จากการศึกษาปัญหาท่ีได้กล่าวในข้างต้นผูเ้ขียนมีความเห็นว่าต้องมีแนวทางการแก้ไข
ปัญหาดงัน้ี 

1. ตอ้งบญัญติัให้ชดัเจนวา่บุคคลท่ีจะเป็นผูเ้ร่ิมก่อการไดน้ั้นหมายถึงบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคลดว้ยเพื่อใหปั้ญหาการตีความหมดไป 

2. ตอ้งลดจ านวนผูเ้ร่ิมการจากสามคนข้ึนไปเป็นสองคนข้ึนไปแลว้สามารถก่อการจดัตั้ง
บริษทัไดเ้พื่อให้ปัญหาการการจดัตั้งบริษทัท าไดย้ากและปัญหาการยมืช่ือบุคคลอ่ืน (Nominee) หมด
ไปและสอดคลอ้งกบัหลกัการเกิดข้ึนของบริษทัองคก์รธุรกิจสองประเภทมาผสมกนั ระหวา่งบริษทั
มหาชนจ ากัดและห้างหุ้นส่วนท่ีมีผูถื้อหุ้นสองคน เพื่อเป็นองค์กรธุรกิจทางเลือก (Alternative 
Business Organization) 

3. ตอ้งลดรายการในหนังสือบริคณห์สนธิ โดยให้หนังสือบริคณห์สนธิเป็นเอกสารท่ี
จดัท าข้ึนเพื่อใหบุ้คคลภายนอกรู้ถึงความประสงคท่ี์จะจดัตั้งบริษทั 

 

ข้อเสนอแนะ 
 
ดงันั้น เม่ือพิจาณาถึงประโยชน์และเพื่อส่งเสริมการพฒันาระบบเศรษฐกิจและสภาพการณ์

ทางสังคมเพื่อให้การจัดตั้ งบริษัทจ ากัดซ่ึงเป็นองค์กรธุรกิจทางเลือก (Alternative Business 
Organization) นั้น ต้องจดัตั้ งได้ด้วยความสะดวก โดยง่าย เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของ
ผูป้ระกอบการ และประเทศไทยสามารถใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการกระตุน้ระบบเศรษฐกิจ 
ผูเ้ขียนมีความเห็นว่าเห็นควรแกไ้ขปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์โดยมีขอ้เสนอแนะ
ดงัน้ี 

1.  ประเด็นเร่ืองสภาพผูเ้ร่ิมก่อการ กฎหมายตอ้งบญัญติัให้ชัดเจนว่าผูเ้ร่ิมก่อการบริษทั
จ ากดันั้นหมายถึงบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลดว้ย 
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2.  ประเด็นเร่ืองจ านวนผูเ้ร่ิมก่อการ กฎหมายตอ้งลดจ านวนผูเ้ร่ิมก่อการจากสามคนให้
เป็นสองคน 

3.  ประเด็นเร่ืองเอกสารการจดัตั้งบริษทัจ ากดัและการจดัตั้งนั้น กฎหมายตอ้งปรับปรุง
แก้ไขรายการในหนังสือบริคณห์สนธิ โดยก าหนดให้หนังสือบริคณห์สนธิมีสภาพเป็นเอกสารท่ี
กล่าวว่าผูเ้ร่ิมก่อการประสงคท่ี์จะจดัตั้งบริษทัตามพระราชบญัญติัน้ีตกลงวา่จะเป็นผูถื้อหุ้นและใน
กรณีตั้งข้ึนโดยมีทุนเรือนหุ้น แต่ละคนตอ้งถือหุ้นอยา่งนอ้ยหน่ึงหุ้น หนงัสือบริคณห์สนธิจะตอ้งท า
เป็นลายลกัษณ์อกัษร และจะตอ้งรับรองความแท้จริงถูกตอ้งโดยผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้นขอ้บงัคบัแลว้น าไป
จดทะเบียนกบันายทะเบียน 

ตอ้งมีการแกไ้ขปรับปรุงประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
1.  มาตรา 1097 ดงัน้ี “บุคคลใดๆห้างหุ้นส่วน บริษทั ตั้งแต่สองคนข้ึนไปจะเร่ิมก่อการ

และตั้งเป็นบริษทัจ ากดัก็ได้ โดยเขา้ช่ือกนัท าหนังสือบริคณห์สนธิแล้วน าไปจดทะเบียนกบันาย
ทะเบียน” 

2.  มาตรา1098 ดงัน้ี  
 “หนงัสือบริคณห์สนธิมีสภาพเป็นเอกสารท่ีผูเ้ร่ิมก่อการแสดงต่อบุคคลทัว่ไป 
 (1)  ประสงคจ์ะจดัตั้งบริษทัตามกดหมายน้ี 
    (2)  ตกลงวา่จะเป็นผูถื้อหุ้นและในกรณีตั้งข้ึนโดยมีทุนเรือนหุ้น แต่ละคนตอ้งถือหุ้น

อยา่งนอ้ยหน่ึงหุน้  
 หนงัสือบริคณห์สนธิจะตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจะตอ้งรับรองความแทจ้ริง

ถูกตอ้งโดยผูเ้ร่ิมก่อการ” 
 เพื่อให้การจดัตั้งบริษทับริษทัสามารถท าได้โดยง่ายและสะดวกทั้งเร่ืองเอกสารการ

จดัตั้งรวมถึงขั้นตอนการจดัตั้ง ทั้ งน้ีเพื่อท าให้ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีพฒันา ทนัสมยั และเป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาเศรษฐกิจไดอ้ยา่งทดัเทียมนานาประเทศ 

 


