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ผู้เริ่มก่อการจดทะเบียนจัดตั้งบริษทั จากัด
ณัฐพัชร์ สกุลเจียมใจ*

บทนา
องค์กรธุ รกิ จที่ใช้เป็ นเครื่ องมือในการดาเนิ นวิสาหกิ จแต่เดิ มนั้นจะเป็ นธุ รกิ จขนาดใหญ่
เป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนที่ตอ้ งการระดมทุนจานวนมากในการดาเนินธุ รกิจและการดาเนิ นธุ รกิจในรู ปแบบ
ห้างหุ ้นส่ วนที่เป็ นการรวมตัวกันทาธุ รกิ จของคนที่สนใจเข้าหุ ้นกันเพื่อประกอบธุ รกิ จแล้วแบ่งปั น
กาไรที่ ได้จากกิ จการนั้น แต่องค์กรธุ รกิ จทั้งสองประเภทนั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ผูป้ ระกอบการในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมดังกล่าว ดังนั้นบริ ษทั เอกชนจากัดจึงเกิดขึ้นด้วย
เหตุผลทางเศรษฐกิ จที่เป็ นการนาองค์กรธุ รกิ จสองประเภทมาผสมกัน ระหว่างบริ ษทั มหาชนจากัด
และห้างหุ ้นส่ วน เพื่อเป็ นองค์กรธุ รกิจทางเลือก (Alternative Business Organization) ซึ่ งในปั จจุบนั
บริ ษทั จากัดได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างแพร่ หลายไปทัว่ โลกและมีการพัฒนาปรับปรุ งกฎหมายบริ ษทั
จากัดมาอย่างต่อเนื่ อง จึงถือได้วา่ บริ ษทั จากัดจึงมีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจเป็ น
อย่างมาก1
ในห้ วงเวลาที่ ผ่านมาประเทศไทยได้มี ก ารปรั บ ปรุ งกฎหมายบริ ษ ัท จากัดในเรื่ องของ
โครงสร้างเพื่อให้บริ ษทจากัดมีสภาพเป็ นบริ ษทั ขนาดเล็กด้วยการจากัดจานวนผูถ้ ือหุ น้ ไม่ให้เกินเก้า
สิ บเก้าคนและต่อมาก็มีการลดจานวนผูถ้ ื อหุ ้นจากเจ็ดคนเหลือสามคน โดยมุ่งหวังว่าจะขจัดปั ญหา
การจัด ตั้ง บริ ษ ทั ยากให้ ห มดไป แต่ ใ นปั จจุ บ นั การจัดตั้งบริ ษ ัท จากัดเป็ นไปตามบทบัญ ญัติแห่ ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ตามมาตรา 1097 ซึ่ งบัญญัติวา่ “บุคคลใดๆตั้งแต่สามคนขึ้นไปจะ
เริ่ มก่อการและตั้งเป็ นบริ ษทั จากัดได้ โดยเข้าชื่ อกันทาหนังสื อบริ คณห์สนธิ และกระการอย่างอื่นตาม
บทบัญ ญัติแห่ งประมวลกฎหมายนี้ ด้วยปั ญ หาที่ ก ฎหมายไม่ ไ ด้บ ัญ ญัติไ ว้ชัดเจนจึ ง ท าให้ มี ก าร
ตีความกฎหมายว่าด้วยเรื่ องผูเ้ ริ่ มก่อการและการจัดตั้ง เป็ นเหตุให้มีการใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็ นผูเ้ ริ่ มก่อ
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บทความนี้ เรี ยบเรี ยงมาจากการค้นคว้าอิ สระเรื่ อง,“ผูเ้ ริ่ มก่ อการจดทะเบี ยนจัดตั้งบริ ษ ทั
จากัด” ปริ ญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560.
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เสถี ยรภาพ นาหลวง,”แนวทางการปฏิ รูป กฎหมายบริ ษ ทั เอกชนจากัด เพื่ อส่ งเสริ ม ให้
ประเทศไทยเป็ นประเทศเศรษฐกิ จพัฒ นา” (วิทยานิ พ นธ์นิติศาสตรดุ ษ ฎี บณ
ั ฑิ ต คณะนิ ติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, 2559), หน้า 20.
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การ เป็ นผลให้มีการผิดเพี้ยนกฎหมายและการจัดตั้งจะต้องมี ผูเ้ ริ่ มก่ อการ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการ
พัฒนาระบบเศรฐกิจในภาพรวมของประเทศให้ขบั เคลื่อนได้ชา้ ตามลงไปด้วย
กฎหมายบริ ษทั เอกชนยุคใหม่ ของนานาประเทศที่ พ ฒ
ั นาระบบเศรษฐกิ จของโลก เช่ น
ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริ กาและเยอรมนี ได้พฒั นาอนุ ญาตให้บุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคลเป็ นผู ้
เริ่ มก่อการและให้มีจานวนผูเ้ ริ่ มก่อการได้หนึ่ งคนขึ้นไปทาให้การจัดตั้งบริ ษทั จากัดทาได้ง่าย ทาให้
กฎหมายผูเ้ ริ่ มก่อการบริ ษทั จากัดเป็ นเครื่ องมือส่ งเสริ มในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดั้ง นั้น ในการค้น คว้า อิ ส ระนี้ จึ ง จะศึ ก ษาวิจ ัย ในส่ ว นที่ เกี่ ย วกับ การจัด ตั้ง บริ ษ ัท จ ากัด
เกี่ ยวกับผูเ้ ริ่ มก่อการในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3 ลักษณะ22 หุ ้นส่ วนและบริ ษทั
และควรปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายอย่างไรจึงจะทาให้กฎหมายสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปั จจุบนั
และสามารถเป็ นเครื่ องมือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้

สรุปและข้ อเสนอแนะ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ได้ศึกษาและวิเคราะห์ถึงปั ญหาการจัดตั้งบริ ษทั จากัดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ซ่ ึ งได้บญั ญัติเรื่ องการจัดตั้งบริ ษทั จากัดได้พบปั ญหาดังนี้ ปั ญหาสภาพของ
ผูเ้ ริ่ ม ก่ อ การ ปั ญ หาจานวนผู เ้ ริ่ ม ก่ อ การ และปั ญ หาเอกสารการจัด ตั้ง บริ ษ ัท จ ากัด ซึ่ งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ได้บญั ญัติให้ บุคคลใดๆตั้งแต่สามคนขึ้นไปจะก่อการจัดตั้งบริ ษทั จากัดได้
แต่บทบัญญัติที่ไม่ชดั เจนในกรณี น้ ี ทาให้เกิดปั ญหาซึ่ งเกิดทั้งในทางทฤษฎี และทางปฏิบตั ิกล่าวคือ
ปั ญ หาว่านิ ติบุ ค คลนั้น ไม่ ส ามารถเป็ นผูเ้ ริ่ ม ก่ อ การได้ซ่ ึ งเกิ ด การความไม่ ชัดเจนในการบัญ ญัติ
กฎหมายและเกิดปั ญหาในการตีความกฎหมาย ทาให้เกิดความยุง่ ยากในการจัดตั้งบริ ษทั จากัด
ปั ญหาจานวนผูเ้ ริ่ มก่อการ การที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งมีผูเ้ ริ่ มก่อการอย่างน้อย 3 คนขึ้ น
ไปถึ งจะสามารถเริ่ มก่อการจัดตั้งบริ ษทั ได้ ปั ญหาดังกล่าวทาให้การจดทะเบียนบริ ษทั จากัดทาได้
ยากเพราะในปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการมีความต้องการประกอบการในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
และไม่สอดคล้องกับหลักการเกิดขึ้นของบริ ษทั เอกชนจากัดที่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจที่เป็ น
การนาองค์กรธุ รกิ จสองประเภทมาผสมกัน ระหว่างบริ ษทั มหาชนจากัดและห้างหุ ้นส่ วน เพื่อเป็ น
องค์กรธุ รกิ จทางเลื อก (Alternative Business Organization) ท าให้ตอ้ งมี การยืมชื่ อบุ คคลอื่ นมาใช้
(Nominee) ซึ่ งไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ปั ญ หาเอกสารการจัด ตั้ง กล่ าวคื อ หนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ที่ ไ ด้บ ัญ ญัติ ใ ห้ มี รายการตามที่
กฎหมายกาหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1098 ที่ได้กาหนดรายการที่ตอ้ งมี
ในหนังสื อบริ คณห์สนธิ ไว้ไว้มากเกินไปทาให้การจัดทาหนังสื อบริ คณห์สนธิ ทาได้โดยยาก ทาให้
เกิดปั ญญาการจัดตั้งบริ ษทั ทาได้ยากตามไปด้วย
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จากการศึกษาประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริ กา มลรัฐเดลาแวร์ และประเทศเยอรมนี
พบว่าทั้งสามประเทศนั้นสภาพผูเ้ ริ่ มก่อการนั้น นิ ติบุคคลสามารถเป็ นผูเ้ ริ่ มก่อการจัดตั้งบริ ษทั จากัด
ได้ โดยประเทศอังกฤษได้บ ญ
ั ญัติกฎหมายว่า “บุ คคล” ก็เกิ ดปั ญหาการตี ความว่าคาว่าบุ ค คลนั้น
หมายถึ งเฉพาะบุ คคลธรรมดาหรื อหมายความรวมถึ งนิ ติบุ คคลด้วย แต่ ก็มี คาพิ พ ากษาออกมาว่า
บุคคลนั้นหมายถึงบุคลธรรมดาและนิติบุคคลด้วย ประเทศสหรัฐอเมริ กา มลรัฐเดลาแวร์ ได้บญั ญัติ
กฎหมายไว้อย่างชัดเจนทั้งในเรื่ องของจานวนและสภาพผูเ้ ริ่ มก่อการไว้ กล่าวคือ บุคคลธรรมและ
นิ ติบุคคลสามารถเป็ นผูเ้ ริ่ มก่อการจัดตั้งบริ ษทั จาได้ และประเทศเยอรมนี น้ นั บุคคลหมายความถึ ง
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลด้วยที่สามารถเป็ นผูเ้ ริ่ มก่อการ
ปั ญหาเรื่ องจานวนผูเ้ ริ่ มก่อการประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์กาหนดไว้ตอ้ งมีผูเ้ ริ่ มก่อ
การอย่างน้อยสามคนขึ้นไปซึ่ งไม่สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจและสภาพของสังคมในปั จจุบนั ที่มีความ
ต้องการจะประกอบธุ รกิ จที่เริ่ มต้นจากขนาดเล็กซึ่ งแต่เดิ มกฎหมายบริ ษทั จากัดของไทยนั้นได้ให้
ความส าคัญกับ ธุ รกิ จขนาดใหญ่ โดยก าหนดผูเ้ ริ่ ม ก่ อการหรื อผูถ้ ื อหุ ้นไว้จานวนมาก แม้จะมี การ
แก้ไขปรับปรุ งกฎหมายในเรื่ องจานวนผูเ้ ริ่ มก่อการให้ลดลงมากจากอย่างน้อยเจ็ดคนเหลื อสามคน
ในปั จจุบนั ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสภาพการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ และความ
ต้องการของผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการเริ่ มต้นธุ รกิ จที่มีขนาดเล็กก่อนและไม่สอดคล้องกับหลักการ
เกิ ด ของบริ ษ ัท จ ากัด ซึ่ งเป็ นองค์ ก รธุ ร กิ จ ทางเลื อ ก (Alternative Business Organization) ที่ ผ สม
ระหว่างห้างหุ น้ ส่ วนที่มีผถู ้ ือหุ น้ สองคนและบริ ษทั มหาชนจากัดซึ่ งมีความรับผิดจากัด
จากการศึกษาวิธีการจัดตั้งและเอกสารการจัดตั้งบริ ษทั จากัดของประเทศอังกฤษ ประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา มลรั ฐเดลาแวร์ ประทศเยอรมนี และ ประเทศไทย พบว่ามี ความแตกต่างกันในแต่
ประเทศ สรุ ปได้ดงั นี้
1. ประเทศอัง กฤษ ผู ้เริ่ ม ก่ อ การจะต้อ งท าหนั ง สื อบริ คณห์ ส นธิ (Memorandum of
Association) ได้ล ดรายการในหนังสื อบริ ค ณห์ ส นธิ ซ่ ึ งแตกต่ างจากของเดิ ม ที่ ก าหนดให้ หนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ตอ้ งมีรายการที่จาเป็ น แต่ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั ค.ศ. 2006หนังสื อบริ คณห์สนธิ มี
สภาพเป็ นเอกสารที่กล่าวว่าผูเ้ ริ่ มก่อการประสงค์ที่จะจัดตั้งบริ ษทั ตามพระราชบัญญัติน้ ี ตกลงว่าจะ
เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นและในกรณี ต้ งั ขึ้ นโดยมี ทุนเรื อนหุ ้น แต่ละคนต้องถื อหุ ้นอย่างน้อยหนึ่ งหุ ้น หนังสื อ
บริ คณห์สนธิ จะต้องทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจะต้องรับรองความแท้จริ งถูกต้องโดยผูเ้ ข้าชื่ อซื้ อ
หุ น้ ข้อบังคับแล้วนาไปจดทะเบียนกับนายทะเบียน
2. ประเทศสหรั ฐอเมริ กา มลรั ฐเดลาแวร์ ผูเ้ ริ่ ม ก่ อการไม่ ต้องท าหนังสื อบริ ค ณห์ ส นธิ
เหมือนประเทศอังกฤษ แต่ตอ้ งทาข้อบังคับของบริ ษทั จากัดความรับผิด (Limited Liability Company
Agreement) ข้อตกลงของบริ ษทั จากัดความรับผิดเป็ นเอกสารที่ กาหนดเกี่ ยวกับการดาเนิ นกิ จการ
ของบริ ษทั แล้วนาไปจดทะเบียนต่อสานักงานทะเบียนบริ ษทั
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3. การจัดตั้งบริ ษ ทั ในระบบกฎหมายหมายบริ ษ ัท เยอรมนี น้ ัน การตั้งบริ ษ ทั ไม่ ต้องมี
หนังสื อบริ คณห์สนธิ (Memorandum of Association) เหมือนระบบกฎหมายบริ ษทั อังกฤษ แต่ตอ้ ง
มี ข ้อ บัง คับ เรี ย กในภาษาเยอรมัน ว่า “Gessellschaftsertrag” ข้อ บัง คับ มี ส ภาพเป็ นตราสารจัด
โครงสร้ างของบริ ษทั เอกชนจากัด แล้วนาไปจดทะเบี ยน การประกาศโฆษณาการจดทะเบียนใน
หนังสื อพิมพ์และในหนังสื อราชกิจานุเบกษาอิเล็คทรอนิคส์ นายทะเบียนแจ้งผลของการจดทะเบียน
เสร็ จสมบู รณ์ ไ ปยัง โนตารี พ ับ หลัง จากนั้น กรรมการบริ ษ ัท ต้อ งยื่น เอกสารรายการจดทะเบี ย น
พาณิ ชย์ต่อเทศบาลที่บริ ษทั ตั้งสานักงานใหญ่
4. การจัดตั้งบริ ษทั จากัดในประเทศไทย ผูเ้ ริ่ มก่อการจะต้องทาหนังสื อบริ คณห์สนธิ และ
ข้อบังคับแล้วนาไปจดทะเบียนกับนายทะเบียน
จากการศึ ก ษาปั ญ หาที่ ไ ด้ก ล่ าวในข้างต้น ผูเ้ ขี ย นมี ค วามเห็ นว่าต้องมี แนวทางการแก้ไ ข
ปั ญหาดังนี้
1. ต้องบัญญัติให้ชดั เจนว่าบุคคลที่จะเป็ นผูเ้ ริ่ มก่อการได้น้ นั หมายถึงบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคลด้วยเพื่อให้ปัญหาการตีความหมดไป
2. ต้องลดจานวนผูเ้ ริ่ มการจากสามคนขึ้นไปเป็ นสองคนขึ้นไปแล้วสามารถก่อการจัดตั้ง
บริ ษทั ได้เพื่อให้ปัญหาการการจัดตั้งบริ ษทั ทาได้ยากและปั ญหาการยืมชื่อบุคคลอื่น (Nominee) หมด
ไปและสอดคล้องกับหลักการเกิดขึ้นของบริ ษทั องค์กรธุ รกิจสองประเภทมาผสมกัน ระหว่างบริ ษทั
มหาชนจ ากัด และห้ า งหุ ้ น ส่ ว นที่ มี ผู ถ้ ื อ หุ ้ น สองคน เพื่ อ เป็ นองค์ก รธุ รกิ จ ทางเลื อ ก (Alternative
Business Organization)
3. ต้องลดรายการในหนังสื อบริ คณห์ ส นธิ โดยให้หนังสื อบริ คณห์ สนธิ เป็ นเอกสารที่
จัดทาขึ้นเพื่อให้บุคคลภายนอกรู ้ถึงความประสงค์ที่จะจัดตั้งบริ ษทั

ข้ อเสนอแนะ
ดังนั้น เมื่อพิจาณาถึงประโยชน์และเพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสภาพการณ์
ทางสั ง คมเพื่ อ ให้ ก ารจัด ตั้ง บริ ษั ท จ ากั ด ซึ่ งเป็ นองค์ ก รธุ ร กิ จ ทางเลื อ ก (Alternative Business
Organization) นั้น ต้องจัดตั้ง ได้ด้วยความสะดวก โดยง่ าย เพื่ อให้เป็ นไปตามความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการ และประเทศไทยสามารถใช้กฎหมายเป็ นเครื่ องมื อในการกระตุ น้ ระบบเศรษฐกิ จ
ผูเ้ ขียนมีความเห็ นว่าเห็ นควรแก้ไขปรับปรุ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ โดยมีขอ้ เสนอแนะ
ดังนี้
1. ประเด็นเรื่ องสภาพผูเ้ ริ่ มก่ อการ กฎหมายต้องบัญญัติให้ชัดเจนว่าผูเ้ ริ่ มก่ อการบริ ษทั
จากัดนั้นหมายถึงบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลด้วย
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2. ประเด็นเรื่ องจานวนผูเ้ ริ่ มก่ อการ กฎหมายต้องลดจานวนผูเ้ ริ่ มก่ อการจากสามคนให้
เป็ นสองคน
3. ประเด็นเรื่ องเอกสารการจัดตั้งบริ ษ ทั จากัดและการจัดตั้งนั้น กฎหมายต้องปรั บปรุ ง
แก้ไขรายการในหนังสื อบริ คณห์ สนธิ โดยกาหนดให้หนังสื อบริ คณห์สนธิ มีสภาพเป็ นเอกสารที่
กล่าวว่าผูเ้ ริ่ มก่อการประสงค์ที่จะจัดตั้งบริ ษทั ตามพระราชบัญญัติน้ ี ตกลงว่าจะเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นและใน
กรณี ต้ งั ขึ้นโดยมีทุนเรื อนหุ ้น แต่ละคนต้องถือหุ ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ ้น หนังสื อบริ คณห์สนธิ จะต้องทา
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจะต้องรับรองความแท้จริ งถูกต้องโดยผูเ้ ข้าชื่ อซื้ อหุ ้นข้อบังคับแล้วนาไป
จดทะเบียนกับนายทะเบียน
ต้องมีการแก้ไขปรับปรุ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
1. มาตรา 1097 ดังนี้ “บุ คคลใดๆห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั ตั้งแต่สองคนขึ้ นไปจะเริ่ มก่อการ
และตั้งเป็ นบริ ษ ทั จากัดก็ได้ โดยเข้าชื่ อกันท าหนังสื อบริ คณห์ สนธิ แล้วนาไปจดทะเบี ยนกับนาย
ทะเบียน”
2. มาตรา1098 ดังนี้
“หนังสื อบริ คณห์สนธิ มีสภาพเป็ นเอกสารที่ผเู ้ ริ่ มก่อการแสดงต่อบุคคลทัว่ ไป
(1) ประสงค์จะจัดตั้งบริ ษทั ตามกดหมายนี้
(2) ตกลงว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นและในกรณี ต้ งั ขึ้นโดยมีทุนเรื อนหุ ้น แต่ละคนต้องถือหุ ้น
อย่างน้อยหนึ่งหุ น้
หนังสื อบริ คณห์สนธิ จะต้องทาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และจะต้องรับรองความแท้จริ ง
ถูกต้องโดยผูเ้ ริ่ มก่อการ”
เพื่อให้การจัดตั้งบริ ษทั บริ ษ ทั สามารถทาได้โดยง่ายและสะดวกทั้งเรื่ องเอกสารการ
จัดตั้งรวมถึ งขั้นตอนการจัดตั้ง ทั้งนี้ เพื่ อท าให้ป ระเทศไทยมี กฎหมายที่ พ ฒ
ั นา ทันสมัย และเป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างทัดเทียมนานาประเทศ

